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 Acórdão de 5 de Junho de 2013.

Assunto:

Dispensa de prestação de garantia. Falta de fundamentação.

Sumário:

O dever legal de fundamentação deve responder às necessidades de esclarecimento 
do destinatário, informando -o do itinerário cognoscitivo e valorativo do respectivo 
acto e permitindo -lhe conhecer as razões, de facto e de direito que determinaram 
a sua prática.

É de considerar suficientemente fundamentado (fundamentação formal) o despacho 
que indeferiu pedido de dispensa de prestação de garantia para obtenção da sus-
pensão da execução fiscal, por remissão para a fundamentação de antecedente 
informação prestada pelos serviços que se funda na falta de comprovação, por 
parte da requerente, de um dos pressupostos cumulativos da isenção de prestação 
de garantia expressos no nº 4 do art. 52º da LGT: irresponsabilidade da actuação 
empresarial ou da administração da executada na génese da situação de insufici-
ência ou inexistência de bens.

Processo nº: 867/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A………, S.A.
Relator: Exmº. Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença proferida no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, 
na qual se julgou procedente a reclamação deduzida por A………, S.A.., nos termos dos arts. 276º e 
ss. do CPPT, contra o acto (indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia) praticado 
pelo Chefe do Serviço de Finanças de Amadora -2.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
I – Consta da informação que sustenta o despacho reclamado a indicação das normas legais em 

que se encontra prevista a isenção de prestação de garantia.
II – Nomeadamente, indicando essa informação a aplicação a esta situação da previsão do nº 4 

do artigo 52º da LGT e artigo 170º do CPPT.
III – De acordo com o entendimento, veiculado pelo ofício circulado emitido relativamente à 

interpretação daquelas normas, diz -nos aquela informação transcrita no probatório: “Quanto aos pres-
supostos de cuja verificação depende a dispensa de prestação de garantia, diz o ponto 1 do referido 
ofício que deve ser causa de prejuízo irreparável e/ou manifesta falta de meios económicos, mas desde 
que qualquer destas situações não resulte da responsabilidade do executado, sendo esta uma condição 
de verificação necessária.”

IV – Acrescentando quanto à não responsabilidade pela insuficiência: “estabelece o referido ofício 
no seu ponto 1.3, que o executado não deve ter responsabilidade na insuficiência dos bens; no caso 
das pessoas colectivas apenas se devendo considerar verificado este pressuposto nos casos em que a 
insuficiência não resulta da actuação empresarial e/ou dos respectivos gestores, ou seja apenas quando a 
dissipação destes esteja na absoluta indisponibilidade da empresa ou da sua administração (ex. catástrofe 
natural ou humana imprevisível). Fora destes casos existirá sempre uma responsabilidade empresarial 
baseada na respectiva gestão, não se considerando portanto verificado o pressuposto.”

V – Decorrendo ainda daquele ofício circulado que, cf. nº 1 do artigo 74º da LGT, conjugado 
com o artigo 342º do Código Civil, o ónus da prova recai sobre quem invoque os factos, no caso sobre 
a executada, pelo que “deste modo a petição deverá estar devidamente fundamentada, tanto de facto 
como de direito, acompanhada das respectivas provas documentais necessárias à sua apreciação, ou seja, 
com todos os elementos documentais comprovativos da verificação dos pressupostos de que depende a 
concessão da dispensa (art.º 170º, nº 3 do Código de Procedimento e de Processo Tributário).”

VI – Ora, como bem se nota da leitura da informação cujo teor consta do probatório, da decisão 
notificada à reclamante consta a indicação dos normativos legais que a Administração Tributária con-
sidera aplicáveis à situação, consta ainda como a Administração Tributária interpreta esses normativos, 
que condições entende a Administração Tributária que têm de se verificar para ser deferido o pedido de 
dispensa de prestação de garantia, e como entende a Administração Tributária que se verificam essas 
condições
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VII – Diz -nos ainda aquela informação, que merece o despacho Concordante do órgão da exe-
cução fiscal: “Sendo estas as rigorosas condições a observar para efeitos de concessão de dispensa de 
prestação de garantia, em face dos documentos apresentados juntamente com o requerimento de isenção 
de garantia parece -nos que a presente petição enferma de insuficiência de comprovação inerente ao 
pressuposto da irresponsabilidade da actuação empresarial ou da respectiva administração na génese 
da situação de insuficiência ou inexistência de bens.”

VIII – Ou seja, muito embora na informação em causa sejam referidas diversas situações, algumas 
das quais não concretizadas relativamente à reclamante, a razão eleita pela Administração Fiscal para o 
indeferimento do pedido de dispensa de garantia, acaba por ser apenas a “insuficiência de comprovação 
inerente ao pressuposto da irresponsabilidade da actuação empresarial ou da respectiva administração 
na génese da situação de insuficiência ou inexistência de bens.”

IX – E, no que a este pressuposto diz respeito, encontram -se explicitadas as razões que levaram 
a Administração Tributária a decidir como decidiu, e ainda explicitadas as condições que teriam, no 
entendimento da Administração Tributária, de se verificar para se considerar preenchido o pressuposto.

X – Considerando a Administração Tributária que não se encontram preenchidas aquelas condições, 
pelas razões que explicitou, a decisão de indeferimento do pedido de dispensa de garantia é congruente 
com as razões apresentadas para esse indeferimento.

XI – Como resulta da leitura da informação transcrita no probatório, foi dado a conhecer à recla-
mante o itinerário valorativo cognoscitivo seguido pela Administração Tributária que levou à decisão 
de indeferimento do requerimento apresentado, sendo que as razões apresentadas para o indeferimento 
encontram -se explicitadas de forma clara, permitindo essa explicitação a um destinatário normalmente 
diligente ou razoável a compreensão das mesmas razões, e permitindo essa compreensão que o destina-
tário da decisão se conforme ou não com aquelas razões e consequentemente permitindo -lhe, nomea-
damente, caso não concorde com as mesmas, utilizar os meios de defesa que a lei põe à sua disposição.

XII – A decisão do órgão de execução fiscal que indefere o requerimento de dispensa de prestação 
de garantia, encontra -se, em face do exposto, devidamente fundamentada, cf. art. 77º da LGT e art. 
268º nº 3 ou 205º nº 1 da CRP.

XIII – A sentença recorrida ao assim não entender apresenta -se ilegal por desconformidade com 
os preceitos atrás mencionados, não merecendo por isso ser confirmada.

Termina pedindo o provimento ao recurso e a revogação da decisão recorrida, a ser substituída 
por acórdão que declare a reclamação improcedente.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«FUNDAMENTAÇÃO
1. O princípio constitucional da fundamentação dos actos administrativos foi densificado na 

legislação ordinária (art. 268º nº 3 CRP; arts. 124º e 125º CPA, art. 77º nºs 1 e 2 LGT)
A fundamentação da decisão do procedimento administrativo pode consistir em mera declaração 

de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas, incluindo os 
que integrem o relatório da fiscalização tributária (art. 77º nº 1 LGT)

O dever legal de fundamentação do acto administrativo cumpre uma dupla função:
 - endógena, ao exigir ao decisor a expressão dos motivos e critérios determinantes da decisão, 

assim contribuindo para a sua ponderação e transparência;
 - exógena, ao permitir ao destinatário do acto uma opção esclarecida entre a conformação e a 

impugnação graciosa ou contenciosa
Segundo ensinamento pacífico da doutrina e da jurisprudência a fundamentação do acto admi-

nistrativo há -de ser:
 - expressa, traduzida na exposição sucinta dos fundamentos de facto e de direito da decisão;
 - clara, permitindo que pela leitura do seu teor se apreendam com precisão os factos e as normas 

jurídicas conducentes à decisão;
 - suficiente, permitindo um conhecimento concreto da motivação da decisão;
 - congruente, por forma a que a decisão seja a conclusão lógica e necessária dos motivos invocados 

como sua justificação
As características enunciadas são exigência da fundamentação formal do acto tributário; sendo 

distintas da chamada fundamentação substancial, a qual deve exprimir a real verificação dos pressupos-
tos de facto invocados e a correcta interpretação e aplicação das normas indicadas como fundamento 
jurídico

2. Aplicação das considerações precedentes ao caso concreto:
a) a decisão administrativa reclamada indeferiu o pedido de isenção de prestação de garantia para 

obtenção da suspensão da execução fiscal por remissão para a fundamentação de antecedente informação 
prestada pelos serviços (probatório als. D) e E);

b) a informação funda a sua proposta de indeferimento na falta de comprovação pelo requerente 
de um dos pressupostos cumulativos da isenção de prestação de garantia expressos no art. 52º nº 4 LGT 



1242

(norma cujo conteúdo substancialmente transcreve, embora sem reprodução formal): irresponsabilidade 
da actuação empresarial ou da administração da executada na génese da situação de insuficiência ou 
inexistência de bens (cf. informação fls.71 último parágrafo, fls. 72 e fls. 73 2ª conclusão);

c) a fundamentação da decisão administrativa observou as características legais e cumpriu a sua 
dupla função endógena/exógena, nos termos supra enunciados: em consequência, a reclamante procurou 
contrariar na petição de reclamação os fundamentos da decisão de indeferimento, alegando a verificação 
dos pressupostos da isenção de prestação de garantia, designadamente a ausência de qualquer actuação 
empresarial conducente à situação de insuficiência ou inexistência de bens (arts. 16º/20º)

3. A verificação dos pressupostos da fundamentação formal do acto administrativo justifica a 
devolução do processo ao tribunal recorrido para apreciação dos pressupostos legais da isenção de 
prestação de garantia, com o motivo acrescido da clara insuficiência da matéria de facto apurada para 
a decisão da questão jurídica

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
 - declaração judicial da fundamentação formal do acto administrativo;
 - devolução do processo ao tribunal recorrido para apreciação da questão da verificação dos 

pressupostos legais da isenção de prestação de garantia»
1.5. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) Corre termos contra A…….., S.A., o processo de execução fiscal n.º 3140201201028790, por 

dívidas de IVA, no valor de € 662.319,96, instaurado pelo Serviço de Finanças de Amadora 2 (Cfr. 
PEF apenso aos autos);

B) Por requerimento entrado em 26.06.2012 no Serviço de Finanças de Amadora 2, dirigido ao 
Director de Finanças de Lisboa, a Reclamante requereu, na sequência do “indeferimento do pedido de 
prestação de garantia previamente apresentado”, a dispensa de prestação de garantia (cfr. fls. 4 a 6 do 
PEF apenso, cujo teor se dá por reproduzido);

C) Através do ofício n.º 6132, de 20.08.2012, foi a ora Reclamante notificada “(...) relativamente 
à isenção de prestação de garantia (...) de que, por despacho do Sr. Director de Finanças Adjunto de 
07.08.2012, foi o mesmo indeferido, podendo, no prazo de 10 dias após a presente notificação, apre-
sentar reclamação da decisão, nos termos do art. 276.º do CPPT.” (cfr. fls. 10 do PEF);

D) Foi junto aos autos com a contestação o teor integral da Informação n.º 1259/2012, tendo por 
assunto a “Apreciação do pedido de isenção de garantia”, que se transcreve na íntegra:

«Informação
Factos
a) Pende no SLF de Amadora 2 contra a sociedade A……., S.A. com o NIPC ………. o PEF 

3140201201028790, por dívida de IVA.
b) Deu entrada no SLF de Amadora 2 um requerimento a solicitar a isenção de prestação da 

garantia.
c) O requerimento foi enviado a esta DGDE através do ofício nº 4921, de 28/06/2012, e. g. 

nº 66149, de 02/07/2012
d) Em virtude do contribuinte ser considerado “devedor estratégico” a competência para a apre-

ciação e decisão do pedido de isenção de garantia é da DSGCT, conforme o 2º parágrafo da alínea c) 
das instruções emanadas pelo e -mail de 18/03/2012, da referida Direcção.

e) Assim sendo foi reencaminhada para a DSGCT, através do ofício nº 53657, de 06/07/2012, a 
documentação enviada a esta DGDE pelo SLF de Amadora 2.

f) Através de um e -mail de 24/07/2012, da DSGCT e.g. 73925 de 25/07/2012, teve esta DF/DGDE 
conhecimento do projecto de despacho que deve ser proferido sobre o pedido de isenção de garantia 
requerido pelo contribuinte.

Tendo em vista acompanhar o evoluir da situação, nomeadamente sobre a eventual necessidade 
de introdução de melhorias no projecto de despacho, solicita -se a remessa de cópia de decisão que vier 
pelo Tribunal.

Pretende -se, conforme resulta das instruções de 16/03/2012, uniformizar procedimentos e tomadas 
de posição tendo em vista fortalecer a defesa dos interesses do credor tributário pelo que se transcreve 
o projecto de despacho. 
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 (Cfr. fls. 37 a 44 dos autos).
E) A Informação referida na alínea antecedente foi objecto do seguinte despacho, datado de 

07.08.2012, do Director de Finanças Adjunto, “Concordo, pelo que indefiro o pedido com os funda-
mentos constantes da presente informação” (Cfr. fls. 37 dos autos).

3.1. Na sequência de apresentação de reclamação graciosa contra liquidações adicionais de IVA, 
a recorrente requereu a prestação de garantia para suspensão do respectivo processo de execução fiscal 
entretanto instaurado, apresentando para esse efeito uma relação de créditos dos quais é titular sobre 
várias entidades públicas e invocando o disposto nos arts. 90º e 90º -A do CPPT, relativamente à com-
pensação com créditos tributários e não tributários.

Esse pedido de prestação de garantia através de tal compensação veio a ser indeferido com fun-
damento, em suma, de que não se tratava de garantia idónea e que o pretendido não tinha cabimento 
na legislação tributária.

3.2. Paralelamente a uma (outra) reclamação contra esse indeferimento, a recorrente apresentou 
também um pedido de dispensa de prestação de garantia, nos termos do disposto no art. 170º do CPPT, 
invocando:

 - que a prestação de uma garantia a favor da ATA redundaria numa violação do Contrato de 
Financiamento conduzindo à possibilidade de os respectivos Mutuantes poderem exigir à Mutuária o 
montante global do financiamento – i.e. EUR 60.400.000,00.

 - que considerando que a situação líquida actual ascendia em 31/12/2011, a EUR 13.813.302,00, e a 
sua disponibilidade de caixa a apenas EUR 4.915.888,00, face ao valor acima apontado é mister reconhe-
cer que da prestação de garantia decorreria um prejuízo irreparável para a requerente (v.g. insolvência).

 - que fica claro que a impossibilidade de fazer face ao referido prejuízo irreparável não se deve 
a qualquer comportamento antijurídico da parte da requerente a qual se limitou a, anos antes desta 
situação ter eclodido, e em momento em que jamais poderia vaticinar o desenlace do presente litígio 
tributário, assumir em conjunto com outras sociedades do seu grupo uma posição passiva num contrato 
de mútuo, tendo em vista a realização de operações económicas válidas e legítimas, ao que acresce 
a circunstância de ter procurado encontrar todos os meios alternativos de prestação de garantia (mas 
tendo o respectivo pedido sido indeferido).

3.3. Mas também este pedido foi indeferido pelo sr. Chefe do SF de Amadora -2.
E sendo deste despacho (de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia), que 

a recorrente deduziu no TAF de Sintra a presente reclamação (nos termos do art. 276º do CPPT), in-
vocando (i) que comprovou os pressupostos da isenção de prestação de garantia expressos no art. 52º 
nº 4 LGT, (ii) falta de fundamentação do despacho de indeferimento e (iii) falta de audição prévia da 
reclamante antes da decisão de indeferimento do pedido.

4.1. A Mma. Juíza julgou a reclamação procedente, considerando, no que ora releva, que se verifica 
a invocada falta de fundamentação da decisão de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de 
garantia, uma vez que a informação que serviu de suporte à decisão de indeferimento apenas contém 
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uma descrição sumária dos factos de enquadramento, limitando -se a reproduzir o teor de um “projecto 
de despacho que deve ser proferido sobre o pedido de isenção de garantia requerido pelo contribuinte” 
e a concluir que “atendendo às orientações superiores atrás descritas propõe -se o indeferimento do 
pedido”. Sendo que esse “projecto de despacho” é transcrito na íntegra, com os respectivos espaços 
em branco, verificando -se que não foram ponderadas as circunstâncias concretas, quer de facto, quer 
de direito, relativas à reclamante.

Ou seja, a sentença considerou que a decisão reclamada não é clara, pois não permite que se 
apreendam com precisão os factos e o direito com base nos quais se decidiu, não é suficiente, pois não 
permite ao seu destinatário um conhecimento concreto da motivação do acto, e não é congruente, pois 
não contém uma conclusão lógica e necessária dos motivos invocados e da sua justificação. E concluiu, 
em consequentemente, pela procedência da reclamação e pela anulação do acto reclamado.

E mais concluiu que procedendo a reclamação por vício de falta de fundamentação e podendo a 
AT praticar novo acto, do qual não é possível antever o conteúdo, dada a existência de espaços de dis-
cricionariedade técnica, não pode o Tribunal substituir -se na apreciação da verificação dos pressupostos 
da dispensa de prestação de garantia, nos termos requeridos pela reclamante.

4.2. A Fazenda Pública discorda do assim decidido, alegando, em síntese, que a sentença enferma 
de erro de julgamento, dado que da decisão notificada à reclamante consta a indicação dos normativos 
legais que a AT considera aplicáveis à situação, consta como é que a AT interpreta esses normativos, 
que condições entende terem de se verificar para ser deferido o pedido de dispensa de prestação de 
garantia, e como entende que se verificam essas condições.

Mais alegando que apesar de na informação em causa serem referidas diversas situações, algumas 
das quais não concretizadas relativamente à reclamante, a razão eleita pela AT para o indeferimento 
do pedido de dispensa de garantia, acaba por ser apenas a «insuficiência de comprovação inerente ao 
pressuposto da irresponsabilidade da actuação empresarial ou da respectiva administração na génese da 
situação de insuficiência ou inexistência de bens» e no que a este pressuposto diz respeito, encontram -se 
explicitadas, quer as razões que levaram a AT a decidir como decidiu, quer as condições que teriam, no 
entendimento da AT, de se verificar para se considerar preenchido o pressuposto.

Ou seja, conforme resulta da leitura da informação transcrita no probatório, foi dado a conhecer à 
reclamante o itinerário valorativo cognoscitivo seguido pela AT que levou à decisão de indeferimento 
do requerimento apresentado, sendo que as razões apresentadas para o indeferimento estão explicitadas 
de forma expressa, clara, suficiente e congruente, permitindo a um destinatário normalmente diligente 
ou razoável a compreensão das mesmas razões, e permitindo essa compreensão que o destinatário da 
decisão se conforme ou não com aquelas razões e permitindo -lhe, caso não concorde com as mesmas, 
utilizar os meios de defesa que a lei põe à sua disposição.

A questão a decidir no presente recurso é, portanto, a de saber se a dita decisão de indeferimento 
se encontra fundamentada.

Vejamos.
5.1. Não sofre dúvida que o direito à fundamentação, relativamente aos actos que afectem direi-

tos ou interesses legalmente protegidos, tem hoje consagração constitucional de natureza análoga aos 
direitos, liberdades e garantias consagrados no Título II da parte 1ª da CRP (art. 268º) — vejam -se a 
abundante jurisprudência do STA atinente a esta matéria, bem como Gomes Canotilho e Vital Moreira, 
«Constituição da República Portuguesa Anotada», 1993, pp. 936 e Vieira de Andrade, «O Dever de 
Fundamentação Expressa dos Actos Administrativos», 1990, pp. 53 e ss., tendo o respectivo princípio 
constitucional sido densificado nos arts. 124º e 125º do CPA e no art. 77º nºs. 1 e 2 da LGT.

E dado que este dever legal de fundamentação tem, «a par de uma função exógena — dar conhe-
cimento ao administrado das razões da decisão, permitindo -lhe optar pela aceitação do acto ou pela 
sua impugnação  -, uma função endógena consistente na própria ponderação do ente administrador, de 
forma cuidada, séria e isenta» (ac. deste STA, de 2/2/06, rec. nº 1114/05), então, essa fundamentação 
deve ser contextual e integrada no próprio acto (ainda que o possa ser de forma remissiva), expressa 
e acessível (através de sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão), clara (de 
modo a permitir que, através dos seus termos, se apreendam com precisão os factos e o direito com 
base nos quais se decide), suficiente (permitindo ao destinatário do acto um conhecimento concreto da 
motivação deste) e congruente (a decisão deverá constituir a conclusão lógica e necessária dos motivos 
invocados como sua justificação), equivalendo à falta de fundamentação a adopção de fundamentos 
que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam concretamente a motivação do acto.

E caso a fundamentação seja feita por forma remissiva (por adesão ou remissão para anterior 
parecer, informação ou proposta), estes constituirão parte integrante do respectivo acto administrativo: 
este acto integra, então, nele próprio, o parecer, informação ou proposta para os quais se remete e estes 
terão, assim, em termos de legalidade, que satisfazer os mesmos requisitos da fundamentação autónoma.

Assim, utilizando a linguagem da jurisprudência, o acto só está fundamentado se um destinatário 
normalmente diligente ou razoável — uma pessoa normal — colocado na situação concreta expressada 
pela declaração fundamentadora e perante o concreto acto administrativo (que determinará consoante a 
sua diversa natureza ou tipo uma maior ou menor exigência da densidade dos elementos de fundamenta-
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ção) fica em condições de conhecer o itinerário funcional (não psicológico) cognoscitivo e valorativo do 
autor do acto, sendo, portanto, essencial que o discurso contextual lhe dê a conhecer todo o percurso da 
apreensão e valoração dos pressupostos de facto e de direito que suportam a decisão ou os motivos por 
que se decidiu num determinado sentido e não em qualquer outro. Ela visa «esclarecer concretamente as 
razões que determinaram a decisão tomada e não encontrar a base substancial que porventura a legitime, 
já que o dever formal de fundamentação se cumpre “pela apresentação de pressupostos possíveis ou de 
motivos coerentes e credíveis, enquanto a fundamentação substancial exige a existência de pressupostos 
reais e de motivos correctos susceptíveis de suportarem uma decisão legítima quanto ao fundo”. O discurso 
fundamentador tem de ser capaz de esclarecer as razões determinantes do acto, para o que há -de ser um 
discurso claro e racional; mas, na medida em que a sua falta ou insuficiência acarreta um vício formal, não 
está em causa, para avaliar da correcção formal do acto, a valia substancial dos fundamentos aduzidos, 
mas só a sua existência, suficiência e coerência, em termos de dar a conhecer as razões da decisão.» (cfr. 
Vieira de Andrade – ob. cit. pag. 239, na citação do ac. do STA, de 11/12/2002, rec. 01486/02).

Em suma, as características enunciadas são exigência da fundamentação formal do acto tributá-
rio; sendo distintas das exigíveis para a chamada fundamentação substancial, a qual deve exprimir a 
real verificação dos pressupostos de facto invocados e a correcta interpretação e aplicação das normas 
indicadas como fundamento jurídico

5.2. Especificamente, também a decisão em matéria de procedimento tributário exige sucinta 
exposição das razões de facto e de direito que a motivaram, podendo essa fundamentação consistir 
em mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou 
propostas e devendo sempre conter as disposições legais aplicáveis.

Sendo que, no que aqui releva, o nº 4 do art. 52º da LGT dispõe que a AT pode, «a requerimento 
do executado, isentá -lo da prestação de garantia nos casos de a sua prestação lhe causar prejuízo irre-
parável ou manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis para 
o pagamento da dívida exequenda e acrescido, desde que em qualquer dos casos a insuficiência ou 
inexistência de bens não seja da responsabilidade do executado.»

Ora, descendo ao caso dos autos, verificamos que a recorrente pediu dispensa de prestação de 
garantia invocando, como acima se viu, que a prestação de uma garantia redundaria numa violação do 
Contrato de Financiamento conduzindo à possibilidade de os respectivos Mutuantes poderem exigir à 
Mutuária o montante global do financiamento – i.e. EUR 60.400.000,00 – o que, considerando a sua 
situação líquida em 31/12/2011 e a sua disponibilidade de caixa na mesma data, implicaria que da 
prestação de garantia decorreria um prejuízo irreparável para a requerente (insolvência), sendo que a 
impossibilidade de fazer face ao referido prejuízo irreparável não se deve a qualquer comportamento 
antijurídico da parte da requerente.

Por outro lado, constata -se que a decisão administrativa reclamada indeferiu esse pedido de isen-
ção de prestação de garantia, fazendo uma remissão para a fundamentação de antecedente informação 
prestada pelos serviços (cfr. als. D) e E) do Probatório) e que esta informação funda a sua proposta de 
indeferimento na falta de comprovação, por parte da requerente, de um dos pressupostos cumulativos 
da isenção de prestação de garantia expressos no citado nº 4 do art. 52º da LGT (norma cujo conteúdo 
substancialmente transcreve, embora sem reprodução formal): irresponsabilidade da actuação empre-
sarial ou da administração da executada na génese da situação de insuficiência ou inexistência de bens 
(cfr. informação de fls. 71, último parágrafo, fls. 72 e fls. 73, 2ª conclusão).

E assim sendo, esta fundamentação da decisão administrativa (impugnada na presente reclamação) 
observou, como bem refere o MP, as características legais que se lhe impunham e cumpriu a sua dupla 
função endógena/exógena, nos termos supra enunciados: aliás, e em consequência disso, a reclamante 
procurou contrariar na petição de reclamação os fundamentos da decisão de indeferimento, alegando 
a verificação dos pressupostos da isenção de prestação de garantia, designadamente a ausência de 
qualquer actuação empresarial conducente à situação de insuficiência ou inexistência de bens (cfr. os 
arts. 12º a 20º da Petição Inicial).

E verificando -se os pressupostos da fundamentação formal do acto administrativo, conclui -se que 
a sentença recorrida enferma do erro de julgamento que a recorrente lhe imputa, procedendo, portanto, 
o recurso e impondo -se a revogação da decisão (que decidiu pela anulação do acto reclamado, com base 
em falta dessa fundamentação) e a devolução do processo ao tribunal recorrido para apreciação dos 
pressupostos legais da isenção de prestação de garantia, com o motivo acrescido da clara insuficiência 
da matéria de facto apurada para a decisão da questão jurídica.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se, em conferência em, dando provimento ao recurso, revogar a decisão 

recorrida e ordenar a baixa dos autos à instância para apreciação da questão da verificação dos pressu-
postos legais da isenção de prestação de garantia.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Junho de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes  —
Fernanda Maçãs. 
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 Acórdão de 3 de abril de 2013.

Assunto:

Contraordenação fiscal. Atenuação especial. Coima. Admoestação.

Sumário:

 I — Não contendo o RGIT qualquer norma sobre os termos da atenuação especial da 
coima, será em princípio aplicável aos termos da atenuação o disposto no n.º 3 
do artigo 18.º do RGCO, subsidiariamente aplicável no que respeita às contra-
-ordenações tributárias ex vi do disposto na alínea b) do artigo 3.º do RGIT.

 II — Quando a reduzida gravidade da infracção e da culpa do agente o justifique, como 
no caso dos autos, o Tribunal pode decidir proferir uma admoestação, ex vi do 
disposto no artigo 51.º do RGCO [subsidiariamente aplicável às contra -ordenações 
tributárias por força da alínea b) do artigo 3.º do RGIT].

 III — Mantendo -se a imputação da infracção feita pela Administração Fiscal, há que 
condenar em custas a recorrida na medida em que decaiu, e bem assim nas  devidas 
na fase administrativa do processo de contra -ordenação, ex vi do disposto no 
artigo 513.º do Código de Processo Penal, aplicável subsidiariamente por força 
dos artigos 2.º, alínea b) do RGIT e 41.º n.º 1 do RGCO.

Processo n.º 5/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. A………………….., com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do 
TAF de Coimbra que julgou parcialmente procedente o recurso por si interposto de decisão de aplica-
ção de coima no valor de 2.798,45 euros por infracção ao disposto nos artºs 98º do CIRS e 44º do CIS, 
punida pelos nºs 2 e 3 do artº 114º do RGIT, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

a) Ao contrário do erradamente considerado na sentença recorrida, da alínea a) do n.º l do artigo 32º 
do RGIT, não resulta que, em abstracto, estejam excluídos todos os casos em que se está perante uma 
coima aplicada por falta de pagamento da prestação tributária;

b) A actual redacção da norma tem aplicação a todas as coimas independentemente da norma que 
as preveja, sendo necessário indagar a se e perante as circunstâncias do caso, se houve ou não prejuízo 
efectivo para a receita tributária;

c) A noção de prejuízo efectivo pressupõe a sua determinação em concreto perante a especificidade 
do caso, não podendo apenas reduzir -se ao mero prejuízo virtual, hipotético ou possível, configurável 
perante todos os tipos de actos dos contribuintes contra -ordenacionalmente previstos e punidos;

d) Ao pagar imediatamente a prestação em falta logo no 2º dia útil imediato ao terminus do dia 
designado na lei para a sua entrega e pagando a liquidação dos juros devidos, a recorrente não causou 
prejuízo efectivo à receita tributária;

e) Conclusão contrária implica a inconstitucionalidade do artigo 32º, n.º 1, do RGIT, na interpreta-
ção segundo a qual a falta de pagamento da prestação tributária não admite, em caso nenhum, a dispensa 
de coima devida por esse facto, por tal efeito jurídico cominado ser completamente desproporcionado 
quanto às consequências que implica para o arguido, quando este, como no caso em apreciação, se 
atrasa apenas por umas horas e em que está em causa a aplicação de uma coima que representa mais 
do que o vencimento mensal do notário público;

f) Deste modo, mesmo a considerar -se, por cautela, ter a recorrente cometido uma contra-
-ordenação tributária, ao contrário do julgado pela sentença recorrida sempre ela deverá ser dispensado 
da coima.

Termos em que, e nos mais de direito por Vossas Excelências doutamente supridos, deve ser dado 
provimento ao presente recurso jurisdicional e, consequentemente, ser a sentença recorrida revogada 
e a decisão administrativa de aplicação da coima, que a mesma manteve, anulada por erro nos seus 
pressupostos, com todas as legais consequências.

II. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 128/129 no qual defende a improcedência do recurso.
III. Com interesse para a decisão foram dados como provados os seguintes factos:
A) No dia 19 de Novembro de 2009, foi elaborado o Auto de Notícia de fls. 5, que se dá por in-

tegralmente reproduzida onde, entre o mais, consta que no dia 20/12/2007, a recorrente não entregou 
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nos cofres do Estado a quantia de 50.539,03€, referente a retenções na fonte de IRS do período de 
2007/11.

B) Notificado nos termos e para efeitos do disposto no artº. 70.º do RGIT, a recorrente apresentou 
defesa, conforme requerimento de fls. 16 a 18, que se dá por integralmente reproduzido, alegando que 
procedeu ao pagamento do imposto devido em 26/12/2007 e, em 05/03/2008, pagou os juros morató-
rios correspondentes peticionando que, em função da sua diminuta culpa e verificados os requisitos 
cumulativos do artº. 32.º do RGIT, lhe fosse dispensada a aplicação de coima.

C) Em 06/08/2010, foi elaborada a informação de fls. 57 a 61, propondo a aplicação de coima 
especialmente atenuada, nos termos das disposições dos artºs 18º, n.º 3, do RGCO e 32º do RGIT, a 
qual mereceu a concordância do Diretor de Finanças de Coimbra.

D) Por decisão de fls. 63 a 64, que se dá por integralmente reproduzida, a recorrente foi condenada 
no pagamento de coima no valor de 2.798,45€, por infração ao artº. 98.º do CIRS e 44.º do CIS, punida 
pelos artºs 114.º, n.º 2 e 3 do RGIT.

E) No dia 26/12/2007, a recorrente procedeu ao pagamento do valor de 50.539,04€, respeitante a 
Imposto retido na fonte do período de novembro de 2007, cuja data limite de pagamento ocorrera em 
20/12/2007  - fls. 29 e 24.

F) Com base no Auto de Notícia referido em A) supra, em 25/12/2009, foi instaurado contra a 
recorrente o processo de contra -ordenação n.º 0728200906060498  - fls. 4.

G) Em 05/03/2008, a recorrente procedeu ao pagamento de juros moratórios, no montante de 
204,24€, cuja data limite de pagamento era 06/02/2008  -fls. 25.

IV. Cumpre decidir.
IV.1. Conforme resulta do probatório supra, a recorrente foi condenada numa coima no montante 

de 2.798,45 euros, por infracção ao disposto nos artºs 98º do CIRS e 44º do CIS e 114º, nºs 2 e 3 do 
RGIT (v. alínea D) do probatório).

Mais resulta da alínea C) do mesmo probatório que a coima foi especialmente atenuada ao abrigo 
do disposto no artº 18º, n.º 3 do RGCO e 32º do RGIT.

IV.2. A decisão recorrida manteve a coima aplicada relativamente à infracção decorrente da 
falta de entrega de IRS retido na fonte, mas alterou para admoestação a referente à falta de entrega de 
imposto de selo.

Para assim decidir, o Mmº Juiz louvou -se na seguinte argumentação:
a) Tanto a jurisprudência como a doutrina vêm entendendo que apenas não ocorrerá prejuízo 

efectivo para a receita tributária nas situações em que não estiver em causa a entrega de imposto, o 
que não é o caso dos autos;

b) A situação tributária estava regularizada antes do levantamento do auto de notícia, quer para 
efeitos de dispensa de coima, quer para a sua redução. Não sendo admissível a dispensa da coima, 
também não era possível a redução da mesma uma vez que a recorrente não se apresentou a pedir a 
redução da coima.

c) Finalmente, a coima aplicada mostra -se correta pois foi pelo mínimo legal e com atenuação 
especial (artº 18º, n.º 3 do RGCO).

IV.3. Pretende agora a recorrente ser dispensada da coima, invocando a seguinte argumentação:
a) Da alínea a) do n.º 1 do artigo 32º do RGIT, não resulta que, em abstracto, estejam excluídos 

todos os casos em que se está perante uma coima aplicada por falta de pagamento da prestação tributária, 
sendo necessário indagar a se e perante as circunstâncias do caso, se houve ou não prejuízo efectivo 
para a receita tributária.

b) A noção de prejuízo efectivo pressupõe a sua determinação em concreto perante a especificidade 
do caso, não podendo apenas reduzir -se ao mero prejuízo virtual, hipotético ou possível, configurável 
perante todos os tipos de actos dos contribuintes contra -ordenacionalmente previstos e punidos;

c) Ao pagar imediatamente a prestação em falta logo no 2º dia útil imediato ao terminus do dia 
designado na lei para a sua entrega e pagando a liquidação dos juros devidos, a recorrente não causou 
prejuízo efectivo à receita tributária.

d) Conclusão contrária implica a inconstitucionalidade do artigo 32º, n.º 1, do RGIT, na interpreta-
ção segundo a qual a falta de pagamento da prestação tributária não admite, em caso nenhum, a dispensa 
de coima devida por esse facto, por tal efeito jurídico cominado ser completamente desproporcionado 
quanto às consequências que implica para o arguido.

e) Deste modo, mesmo a considerar -se ter a recorrente cometido uma contra -ordenação tributária, 
sempre ela deverá ser dispensado da coima.

Vejamos então se é legalmente admissível, no caso concreto dos autos, a dispensa de coima.
IV.4. O artº 32º do RGIT dispõe o seguinte:
“1. Para além dos casos especialmente previstos na lei, pode não ser aplicada coima, desde que 

se verifiquem cumulativamente as seguintes circunstâncias:
a) A prática da infracção não ocasione prejuízo efectivo à receita tributária;
b) Estar regularizada a falta cometida;
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c) A falta revelar um diminuto grau de culpa.
2. Independentemente do disposto no n.º 1, a coima pode ser especialmente atenuada no caso 

de o infractor reconhecer a sua responsabilidade e regularizar a situação tributária até à decisão do 
processo”.

Sobre este artigo, em especial o transcrito n.º 1, no Acórdão deste STA, de 07.07.2010 – Processo 
n.º 0356/2010, escreveu -se o seguinte:

“A possibilidade de dispensa de coima, ao abrigo do disposto no artº. 32.º, n.º 1, do RGIT é de 
afastar pois, como se refere na sentença recorrida, ela tem como pressupostos cumulativos que «a 
prática da infracção não ocasione prejuízo efectivo à receita tributária» e que esteja «regularizada a 
falta cometida».

A regularização da falta, quando está em causa a falta de cumprimento de uma prestação tributá-
ria, implica o seu pagamento, como resulta do n.º 3 do artº. 30.º, em que se refere que a regularização 
da situação tributária se consubstancia no cumprimento das obrigações tributárias que deram origem 
à infracção.

Por isso, a exigência cumulativa de que esteja regularizada a falta cometida e que a prática da 
infracção não ocasione prejuízo efectivo à receita tributária conduz à conclusão de que, para ocorrer 
dispensa, não basta a regularização da falta, sendo necessário que se esteja perante uma situação em que 
não chegou a produzir -se prejuízo, antes de ocorrer a regularização. Assim, é condição da dispensa de 
coima que não tenha sido ocasionado prejuízo, não sendo relevante para preenchimento dessa condição 
o eventual ressarcimento do prejuízo provocado pela conduta que constitui contra -ordenação.

Por isso, no caso em apreço, tendo ocorrido prejuízo para a Fazenda Pública, antes da regulari-
zação, está afastada a possibilidade de dispensa de aplicação de coima”.

Sobre esta mesma questão dizem -nos também Jorge Lopes de Sousa e Simas Santos (Regime 
Geral das Infracções Tributárias, anotado, 2.º edição, pág. 280):

“Sendo assim, a exigência cumulativa de que a prática da infracção não ocasiona prejuízo efec-
tivo à receita tributária não terá em vista referenciar os casos em que a regularização veio a ocorrer, 
com o pagamento integral da quantia em dívida, mas sim reportar -se às situações em que não chegou 
a produzir -se prejuízo antes de ocorrer a regularização. Ter -se -ão em vista, assim, primacialmente, 
contra -ordenações que não estão directamente conexionadas com o pagamento da prestação tributária, 
de que são exemplo os casos de violação do segredo fiscal por negligência (artigo 115.º), falta ou atraso 
na apresentação de declarações que não tenham por fim permitir à administração tributária determinar, 
avaliar ou comprovar a matéria colectável ou a falta de exibição de dísticos (artigo 117.º), a falta de 
apresentação de livros de escrituração, antes da respectiva utilização (artigo 122.º) e a falta de nomeação 
de representantes (artigo 124.º).”

Neste sentido v. ainda os seguintes acórdãos, proferidos também relativamente à norma equi-
valente que era o artº. 116.º da LGT: de 07.11.2001, Processo n.º 26414, AP -DR de 13.10.2003, 
pág. 2599, de 19.12.2001, Processo n.º 26413, AP -DR de 13.10.2003, pág. 3125, de 06.02.2002, Pro-
cesso n.º 26216, AP -DR de 16.02.2004, pág. 377, de 14.02.2002, Processo n.º 25939; de 16.04.2008, 
Processo n.º 44/08.)

Ora, no caso dos autos, a recorrente não efectuou o pagamento do imposto retido no prazo legal, 
pelo que não pode afirmar -se que inexistiu prejuízo, pelo simples facto de ter pago também juros pelo 
atraso no pagamento. Na verdade, o ressarcimento pode não ser suficiente para afastar o prejuízo.

Imagine -se, por exemplo, que um credor está a contar receber determinado valor, para celebrar 
determinado contrato. O valor vem a ser pago apenas um mês depois, com juros, mas o contrato acabou 
por não ser realizado. Temos então que, apesar do ressarcimento, o credor acabou por ter prejuízo.

Transposto este exemplo para o caso dos autos, podemos concluir que quando o imposto não é 
pago atempadamente existe sempre prejuízo, ainda que haja lugar ao pagamento de juros pois a Fazenda 
Pública ficou privada do seu crédito que poderia ter utilizado  - e não utilizou por motivo imputável ao 
contribuinte  - na satisfação dos compromissos que legalmente lhe cabem.

Pelo que ficou dito, este entendimento expresso na sentença não merece censura.
IV.5. Na conclusão da alínea e), no entanto, invoca a recorrente a inconstitucionalidade do arti-

go 32º, n.º l, do RGIT, na interpretação segundo a qual a falta de pagamento da prestação tributária não 
admite, em caso nenhum, a dispensa de coima devida por esse facto, por tal efeito jurídico cominado 
ser completamente desproporcionado quanto às consequências que implica para o arguido.

Ora, embora não se concorde com esta afirmação, em termos genéricos, entendemos, no entanto 
que, no caso concreto, merecendo o comportamento da recorrente censura, a coima que lhe foi aplicada 
 - 2.798,45 euros  - é manifestamente desproporcionada tendo em conta o atraso de apenas alguns dias 
na entrega do imposto retido e considerando ainda o pagamento de juros pelo atraso.

Por isso, parece -nos serem aqui pertinentes as considerações tecidas em caso muito semelhante 
no Acórdão de 13.10.2010  - Processo n.º 0670/2010, no qual se escreveu o seguinte:

“Refere a recorrida que “tendo em conta os factos que circundam o presente processo de contra-
-ordenação, a aplicação de uma coima com base no mínimo legal estabelecido no artigo 18.º, n.º 3, 
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do RGCO, revelar -se -ia manifestamente desproporcional, inadequada e injusta, para punir esse com-
portamento em concreto.

Parece -nos, efectivamente, que assim é.
Não descortinamos justificação convincente para que em face de uma culpa reconhecidamente 

diminuta, um atraso na entrega da prestação tão pouco expressivo (dois dias úteis) e um prejuízo à 
receita tributária tão pouco relevante, se possa entender como adequada ao grau de ilicitude e culpa do 
agente uma coima mínima de € 9.686,05.

O mesmo juízo terá eventualmente feito a Meritíssima Juíza “a quo”, que procedeu à atenuação 
da coima, desprezando os critérios fixados no n.º 3 do artigo 18.º do RGCO, por entender que, no caso 
concreto, a sua aplicação implicaria postergar os princípios da adequação e proporcionalidade.

É o que julgamos também, razão pela qual, atendendo às circunstâncias do caso e ponderando que 
a aplicação dos termos da atenuação especial da coima previstos no artigo 18.º, n.º 3 do RGIT implicam 
uma punição da arguida desproporcional e desadequada, se decide punir o agente com uma pena de ad-
moestação, ex vi do disposto no artigo 51.º do RGCO, punição esta legalmente possível atendendo a que 
a infracção, na medida em que foi prontamente reparada, se revelou efectivamente de reduzida gravidade 
e a culpa do agente é manifestamente diminuta, desta forma se satisfazendo as exigências de prevenção”.

Atento ao exposto, haverá que revogar a decisão recorrida no segmento em que reconheceu como 
correta a coima especialmente atenuada no valor de € 1.500,00, proferindo uma admoestação, ex vi do 
disposto no artigo 51.º do RGCO, subsidiariamente aplicável em matéria de contra -ordenações tribu-
tárias (artigo 3.º alínea b) do RGIT)”.

Ora, também no caso dos presentes autos, atendendo ao diminuto grau de culpa, ao curto tempo 
que medeou entre o prazo legal de cumprimento de obrigação e a sua satisfação pela recorrente, bem 
como ao facto de ter pago os juros e tudo isto antes do levantamento do processo de contra -ordenação, 
entendemos ser suficiente a admoestação da recorrente pelo seu comportamento.

V. Nestes termos e pelo exposto concede -se provimento ao recurso, nos termos acima referidos 
e, em consequência:

a) Revoga -se a sentença recorrida na parte em que confirmou a condenação da recorrente numa 
coima especialmente atenuada de € 2.798,45;

b) Aplica -se à arguida como sanção da contra -ordenação que lhe foi imputada, a admoestação 
seguinte: O Tribunal lembra que o dever de pontual entrega das prestações tributárias retidas 
na fonte constitui não apenas uma obrigação dos sujeitos passivos objeto de tutela sancionatória, 
mas dever de cidadania, devendo estes organizarem -se de forma a que factores imprevistos, como 
os atrasos na realização de transferências bancária, não impeçam o cumprimento pontual desse 
dever. O atraso, mesmo ligeiro, mesmo prontamente reparado, constituiu infracção, que não se 
apagou pelo facto de o Tribunal entender que esta admoestação se revela, no caso, suficiente para 
punir a infracção cometida.

Custas pela recorrente uma vez que, embora sendo aplicada sanção diversa, não obteve a requerida 
dispensa de coima (sendo que, de qualquer forma, mesmo em caso de dispensa de pena haveria custas, 
pois a dispensa de pena não equivale a absolvição), fixando -se estas em uma UC.

Lisboa, 3 de Abril de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes (voto a decisão mas não 
acompanho a fundamentação quanto ao “prejuízo efectivo” no entendimento de que a lei não se refere 
a um prejuízo hipotético mas antes a um prejuízo concreto e ligado ao montante da receita tributária 
expresso em números (que no caso inexiste). De outra forma não se entende o teor literal da lei que fala 
de prejuízo efectivo para a receita (sublinhado nosso) e não para a disponibilidade da própria receita. 
Parece -nos que o legislador quis incentivar o sujeito passivo faltoso a regularizar o pagamento do tributo 
possibilitando, exactamente, a dispensa de coima (a avaliar caso a caso por atenção também à existência 
ou não de culpa diminuta) o que faz todo o sentido mas, já não o fazendo, a nosso ver, a afirmação de 
que naquele preceito (artº 32º n.º 1 al a) do RGIT) se terão tido em vista só contra -ordenações que não 
estão directamente conexionadas com o pagamento da prestação tributária como sejam a violação de 
segredo fiscal por negligência, e outras, por tal implicar uma interpretação restritiva dos termos da lei 
que não se justifica). — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 3 de Abril de 2013.

Assunto:

Supremo Tribunal Administrativo. Poderes de cognição. Matéria de facto. Ónus da 
prova.
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Sumário:

 I — Cabe à Administração o ónus da prova da verificação dos pressupostos da tribu-
tação e ao contribuinte o ónus da prova da existência dos factos tributários que 
alega como fundamento do seu direito.

 II — Qualquer discordância manifestada pelo recorrente, quanto à factualidade dada 
como provada pelo TCA ou relativa aos juízos probatórios elaborados a partir da 
sua livre convicção, formada com base nos elementos trazidos ao processo, não 
é pertinente, posto que a este Tribunal não é permitido alterar matéria de facto 
fixada ou censurar os juízos emitidos na apreciação das provas.

Processo n.º 60/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I -RELATÓRIO
1. A……., com os sinais dos autos, impugnou a liquidação adicional de IVA, relativa ao ano de 

1990, no Tribunal Tributário de Santarém, tendo sido proferida sentença no Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Leiria, que julgou a acção procedente, anulando a liquidação impugnada.

1.1. A FAZENDA PÚBLICA recorreu dessa decisão, para a secção do Contencioso Tributário do 
Tribunal Central Administrativo Sul, que julgou o recurso procedente e, consequentemente, declarou 
“nula a sentença recorrida e, conhecendo em substituição, julgou procedente a impugnação, decretando 
a anulação do acto tributário em exame…”

2. Não se conformando com tal aresto, a FAZENDA PÚBLICA interpôs recurso, para a secção 
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, invocando a data da propositura da 
impugnação – 11 de Dezembro de 1995 – e, portanto, na vigência do artigo 32.º, n.º1, alínea a), do 
Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

Apresentou as suas Alegações, com as seguintes Conclusões:
“A) O Acórdão, a fls..., que deliberou conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recor-

rida e, em substituição, julgar a impugnação procedente, fez uma incorrecta interpretação e aplicação 
dos artigos 74º n.º 1 e 75º n.º 1 da LGT, 78º do CPT e art. 342º do CC, aos factos, pelo que não deve 
ser mantido.

B) Contrariamente ao que foi entendido no Acórdão ora recorrido, a Administração Tributária 
fez prova dos referidos pressupostos da tributação, uma vez que actuou perante a existência (funda-
mentada através do relatório de exame à escrita da impugnante) de indícios sérios de que as facturas 
referidas não consubstanciam quaisquer operações reais e, portanto, foram simuladas com fins me-
ramente fiscais.

C) Note -se que a presente correcção teve origem num processo de averiguações no âmbito do 
qual até foi elaborado um auto de apreensão em 02.08.95, nos termos da legislação de acordo com o 
disposto no art.º 44º/3, do RESIFNA e artigo 251º do CPP.

D) E, tal evidência resulta, igualmente, do facto de o próprio contribuinte se ter disponibilizado 
a fazer prova da existência real das operações e não o ter conseguido.

E) Assim, não só tais indícios existem e a AT apenas os tinha que apontar, como é até o próprio 
sujeito passivo que vem a confirmar que não possui qualquer prova relativamente quer à compra da 
mercadoria quer à sua venda, alegando, neste particular, que esta mercadoria ainda se encontra no 
seu armazém.

F) Mais, salvo o devido respeito, não se pode aceitar que a falta de comprovação do pagamento 
da mercadoria, que a falta de comprovação de que a mercadoria que existe em armazém é a que foi 
adquirida à B……. ou de que tal mercadoria ainda não foi vendida, não seja suficiente para ilidir a 
presunção da veracidade das declarações do contribuinte, cfr. art. 75º n.º 1 da LGT.

G) Na verdade, não só o referido art. 75º da LGT, ainda não se encontrava, à data dos factos, 
em vigor, como também, o anterior art. 78º do CPT, só conferia valor probatório pleno à escrita do 
contribuinte, desde que esta não revelasse erros, inexactidões ou outros indícios fundados de que ela 
não reflecte a matéria tributável efectiva do contribuinte.

H) Tendo -se verificado que inexiste prova de uma qualquer contrapartida financeira que com-
prove quer a compra da mercadoria em causa nos autos quer a sua posterior venda, passados 5 anos 
após a sua aquisição, ou até a sua real existência nos armazéns do sujeito passivo, não se pode deixar 
de concluir pela existência de indícios fundados da falta de veracidade da escrita do sujeito passivo.

I) Pelo que, deveria, salvo o devido respeito, o Acórdão recorrido ter concluído que a AT cumpriu o 
ónus de prova que sobre ela impendia, do bem fundado do seu agir, nos termos do n.º 1 do ad. 342º do CC.
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Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser concedido provimento ao 
presente recurso e ser revogado o Acórdão ora recorrido, com todas as legais consequências.”

3. Não foram apresentadas Contra -alegações.
4. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, emitiu douto Parecer no sentido 

do provimento do recurso.
5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II - FUNDAMENTOS
1 - O Acórdão, sob recurso, deu como provada a seguinte matéria:
“1) Em 17.08.1995, a Divisão de Prevenção e Inspecção Tributária, II, da Direcção de Finanças do 

Distrito de Santarém elaborou informação, sob assunto: “A……. // Cruzamento de Informação //Indícios 
de Negócios Simulados entre … e a B……., Lda.”, da qual consta, designadamente: «De harmonia com 
as averiguações a que procedemos e, de depois de compulsados os elementos de escrita disponíveis do 
sujeito passivo, cumpre -me informar as seguintes situações de facto: //1. — Ano de 1990 //1.1. Em face 
da informação enviada pela Direcção Distrital de Finanças de Coimbra — Divisão de Prevenção e 
Inspecção Tributária — 1 — Controlo do combate à fraude e evasão fiscais de contribuintes de risco 
(Proc. de averiguações 2/95.9 — IDCBR) foi elaborado um auto de apreensão em 02.08.95, nos termos 
da legislação de acordo com o disposto no art.º 44.º/3, do RESIFNA e artigo 251.º do CPP, tendo sido 
apreendidos os originais das facturas n.º 312 de 30.10.90 e original do recibo n.º 182, da mesma data, 
respeitante à referida factura no montante total de 3.444.480$00 e a factura n.º 322, de 05.11.90, pela 
importância total de 834.035$00, emitidos pela empresa B……., Lda. (...)».

2) Consta da informação em apreço o seguinte: «1.2. Na sequência da informação da DFF de 
Coimbra de 15.03.95, vai ser considerado como indevidamente deduzido o imposto sobre o valor acres-
centado deduzido nos termos do n.º 3 do artigo 19.0 do CIVA, na declaração periódica do 4.º trimestre 
de 1990, no montante de Esc. 621.665$00».

3) Resulta do instrumento em referência que: «(...) mostrou o sujeito passivo interesse em esclarecer 
a situação de imediato, pelo que foi ouvido em auto de declarações, que anexo à presente informação, 
para dela fazer parte integrante (anexo 1). // Diz o sujeito passivo no seu auto de declarações “que 
tem a mercadoria em armazém”, justificando a existência da mesma pela baixa cotação do alumínio 
no mercado, no entanto, não comprovou documentalmente o pagamento da mesma, que diz “ter sido 
a dinheiro”, nem fez prova de que aquela mercadoria é a efectivamente adquirida à B…….».

4) Em 21.08.95, a coordenadora da divisão de inspecção apôs o parecer seguinte: «Visto em 
21.08.95.// Na sequência da informação da D.D.F. de Coimbra, as facturas de aquisições efectuadas 
à empresa “B…….., Lda.”, n.ºs 312, de 30.10.90 e 322, de 05.11.90, não são representativas de trans-
missões reais, pelo que não foram consideradas custo de exercício de 1991 nem permitida a dedução 
do IVA respectivo. Daqui resultaram as seguintes correcções: (...) //IVA — 90.12T — 621.665$. // Fo-
ram preenchidos os respectivos modelos de correcção. // À consideração superior»  - doc. de fls.36/39.

5) Na informação referida foi aposto o despacho seguinte: «Confirmo as correcções nos termos 
propostos e expressos no mod. 382 IVA»  - Idem.

6) Em 28.08.95, o Chefe de Divisão de Prevenção e Inspecção Tributária II após na informação 
referida o despacho seguinte: «Concordo»  - Idem.

7) Em sede de nota de apuramento Mod. 382 consignou -se que: «dedução indevida de IVA 
(art º 21.º): 621.665$ - doc. de fls. 20/21.

8) Do mapa de inventários do impugnante, a 31.12.90, consta o seguinte: «sucata de ferro for-
jado — 26.900 Kg — 712.850$00 // Sucata Latão — 189 Kg — 39.600$00; Sucata Ferro Fundido — 
30.500 Kg — 701.500$00; Sucata Alumínio velho — 19.500 Kg — 2.242.500$00 — fls. 47.

9) No que respeita aos exercícios de 1991 e segs. não foram detectados quaisquer outros forne-
cimentos da “B……”  - fls, 38.

10) A factura n.º 312, emitida pela “B…….”, em 30 de Outubro de 1990, titula as operações se-
guintes: «30.500 Kg — Sucata de Ferro Fundido — 701.500$00 //19.500 Kg — Sucata de Alumínio Ve-
lho — 2.242.500$00 — Total — 2.944.000$00 // IVA 17%  - 500.480$00 // 3.444.480$00— doc. de fls. 59.

11) A “B…….” emitiu o recibo n.º 182, em 30 de Outubro de 1990, referente à factura supra 
referida, pelo valor de 3.444.480$00— doc. de fls. 60.

12) A factura n.º 322, emitida pela “B…….”, em 5 de Novembro de 1990, titula a transmissão 
de 26.900 kgs. de sucata de ferro, pelo valor total de 834.035$ e foi emitida em 5 de Novembro de 
1999— doe, de fls. 61.

13) Através da nota de liquidação n.º 95207287, referente ao período de 01.01.90 a 31.12.90, foi 
apurado IVS em falta no montante de 621.665$00— fls. 14.

14) Através da nota de liquidação n.º 95207284, referente ao período de 01.10.90 a 31.12.90, foi 
apurado o montante de 396.145$00, de Juros Compensatórios — fls. 16.

15) Através da nota de liquidação n.º 95207285, referente ao período de 01.01.91 a 31.03.91, foi 
apurado o montante de 16.113$00, de Juros Compensatórios — fls. 17.
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16) Através da nota de liquidação n.º 95207286, referente ao período de 01.10.91 a 31.12.91, foi 
apurado o montante de 196.424$00, de Juros Compensatórios — fls. 15.”

2. DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
O recorrido impugnou a liquidação adicional de IVA relativa ao ano de 1990 efectuada na sequência 

de relatório de exame à sua escrita, do qual resultou a não aceitação como custos as importâncias de duas 
facturas que a Administração considerou não corresponderem a operações efectivamente realizadas.

A sentença que apreciou a impugnação, em primeiro grau de jurisdição, entendeu, entre o mais, 
“que a fundamentação da liquidação era insuficiente para habilitar o contribuinte a conhecer as razões 
de facto e de direito que levaram a administração a praticar o acto”, tendo, consequentemente, anulado 
a liquidação.

Inconformada, a Fazenda Pública recorreu jurisdicionalmente para o TCA, Sul, que confirmou 
a sentença recorrida, considerando que “não tendo a Fazenda Pública feito prova do bem fundado do 
seu agir, a questão relativa à legalidade do mesmo há -de ser resolvida contra ela, sem necessidade de 
ir analisar se a impugnante logrou ou não provar, em tribunal, a existência dos factos tributários que 
subjazem à dedução do imposto que efectuou.”

Sempre inconformada, a Fazenda Pública volta a recorrer agora para este STA, com os fundamentos 
que resultam das Conclusões das Alegações supra transcritas.

Conforme se extrai da leitura das mesmas a recorrente diverge do aresto recorrido porque, além 
do mais, e em síntese, o Acórdão recorrido devia ter concluído que a AT cumpriu o ónus de prova que 
sobre ela impendia, do bem fundado do seu agir, nos termos do n.º 1 do ad. 342º do CC, porquanto:

• “(…) não se pode aceitar que a falta de comprovação do pagamento da mercadoria, que a falta 
de comprovação de que a mercadoria que existe em armazém é a que foi adquirida à B……ou de que 
tal mercadoria ainda não foi vendida, não seja suficiente para ilidir a presunção da veracidade das 
declarações do contribuinte, cfr. art. 75º n.º 1 da LGT.

• “(…) Na verdade, não só o referido art. 75º da LGT, ainda não se encontrava, à data dos factos, 
em vigor, como também, o anterior art. 78º do CPT, só conferia valor probatório pleno à escrita do 
contribuinte, desde que esta não revelasse erros, inexactidões ou outros indícios fundados de que ela 
não reflecte a matéria tributável efectiva do contribuinte.

• “(…) Tendo -se verificado que inexiste prova de uma qualquer contrapartida financeira que 
comprove quer a compra da mercadoria em causa nos autos quer a sua posterior venda, passados 5 anos 
após a sua aquisição, ou até a sua real existência nos armazéns do sujeito passivo, não se pode deixar 
de concluir pela existência de indícios fundados da falta de veracidade da escrita do sujeito passivo”.

Em face do exposto, a questão central a decidir gira em torno de saber se a Administração Tri-
butária cumpriu o ónus de demonstrar que as facturas em causa, que estiveram na base da liquidação 
adicional, não correspondem a operações reais.

A resolução do problema que vem posto impõe a análise das seguintes questões:
a) Limitação dos poderes de cognição do Supremo Tribunal Administrativo;
b) Se o acórdão recorrido fez correcta aplicação das regras do ónus da prova.
3. Limitação dos poderes de cognição do Supremo Tribunal Administrativo
Para o Acórdão recorrido «É à A. Fiscal que cabe demonstrar não só a existência da declaração 

formal fundamentadora do seu juízo quanto à existência de deduções de IVA superiores às devidas 
(fundamentação formal), como a pertinência desse juízo, pela enunciação de elementos fáctico -juridícos 
aptos a convencerem sobre a adequação e correcção desse juízo, isto é, pela enunciação de indícios 
objectivos, sólidos e consistentes, de que as operações referidas nas facturas cujo IVA foi deduzido são 
simuladas (fundamentação material ou substancial).”

E foi seguindo esta orientação que o Tribunal recorrido afirma e conclui que Administração Tri-
butária não tinha logrado evidenciar indícios fundados de que as facturas em causa titulam operações 
reais, ponderando, portanto, entre o mais que:

“(…) A enunciação de indícios sérios de que as operações referidas nas facturas cujo IVA foi de-
duzido são simuladas há -de constar da informação de suporte à liquidação correctiva da AF, no sentido 
de que deve ser concomitante com a referida liquidação e não aduzida em momento posterior”.

(…) Os indícios do carácter de favor das facturas em causa aduzidos pela AF são os seguintes: 
i) o contribuinte não comprova documentalmente o pagamento; ii) o contribuinte não fez prova de que 
a mercadoria existente em armazém foi adquirida à B…….. As asserções em apreço não correspondem 
a indícios sólidos, fortes e consistentes, capazes de configurar uma probabilidade elevada de que as 
operações referidas nas facturas cujo IVA foi deduzido tenham sido simuladas. Com efeito, a AF não 
cruzou a informação constante dos registos do impugnante com a informação (ou a falta dela) constante 
da contabilidade e escrita da empresa emitente da factura; a AF não cruzou a informação constante 
das facturas com a informação constante das facturas emitidas pelo impugnante ou outros elementos 
que permitem aferir os produtos vendidos pelo impugnante, as datas das operações, desde a data da 
aquisição da mercadoria (1990) até à data da inspecção (1995); a AF não confrontou o impugnante 
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com a eventual falta de elementos de pesagem da mercadoria ou de guias de remessa ou de outros 
elementos documentais que acompanham a incorporação da mercadoria na actividade económica do 
impugnante, desde a aquisição da mercadoria até à sua venda. A invocação da falta de comprovação 
do pagamento da mercadoria, da falta de comprovação de que a mercadoria que existe em armazém 
é a que foi adquirida à B…… ou de que tal mercadoria, passados cinco anos (entre a transacção e a 
realização da inspecção) ainda se encontra em armazém, não é suficiente para ilidir a presunção de 
veracidade das declarações do contribuinte, assente nas facturas, no recibo, nos registos contabilísticos 
do mesmo e no próprio auto de declarações (artigo 75.º/1, da LGT)”.

Por conseguinte, enquanto o Tribunal recorrido afirma expressamente que a Administração Tri-
butária não convenceu o Tribunal quanto à verificação dos pressupostos legais que lhe permitem agir, 
a Fazenda Pública centra a sua argumentação no sentido de que fez essa demonstração.

Assim sendo, a recorrente acaba por pôr em causa um juízo probatório elaborado pelo Tribunal a 
partir da livre convicção formada com base nos elementos probatórios trazidos ao processo, elementos 
esses cuja ponderação crítica não deixou o Tribunal convencido da verificação dos pressupostos que 
permitiram à Fazenda Pública desconsiderar as operações tituladas pelas facturas em causa.

Acontece que, como ficou consignado, entre outros, no Acórdão de 27/10/2004, proc n.º 810/2004, 
“este Supremo Tribunal Administrativo não pode contrariar este juízo emitido pelo TCA, pois, tratando-
-se de um processo inicialmente julgado por um tribunal tributário de 1ª instância, os seus poderes de 
cognição não abrangem a matéria de facto  - artigo 21º, nº4 do Estatuto dos Tribunais Administrativos 
e Fiscais…”.

Também como se pode ler no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 12/2/2007, proc n.º 1086/05, 
qualquer discordância manifestada pelo recorrente “quanto à factualidade dada como provada pelo 
TCA ou relativa aos juízos probatórios elaborados a partir da sua livre convicção formada com base 
nos elementos trazidos ao processo não é pertinente posto que a este Tribunal não é permitido alterar 
matéria de facto fixada ou censurar os juízos emitidos na apreciação das provas”. No mesmo Acór-
dão ficou consignado que, actuando o STA como tribunal de revista, não conhece de matéria de facto 
(art. 21º, n.º 4 do ETAF), salvo sempre o disposto no art. 722º do CPC, pelo que “No recurso interposto 
de acórdão do TCA, prolatado já sobre decisão de TT de 1ª instância, o recorrente não pode questionar, 
assim, a matéria de facto nem os juízos probatórios que o tribunal recorrido formulou.” No mesmo 
sentido, cfr., entre outros, o Acórdão do STA de 17/11/2004, proc n.º 553/04.

Improcedem, desta forma, as alegações do recorrente.
4. Quanto à aplicação das regras do ónus da prova
Nos termos do artigo 74.º/1, da LGT, “[o] ónus da prova dos factos constitutivos dos direitos da 

administração tributária ou dos contribuintes recai sobre quem os invoque”.
Constitui jurisprudência deste Supremo Tribunal, de 14/1/2004, proc n.º 1480/03 (reproduzindo 

jurisprudência do acórdão do Pleno desta Secção de 7/5/2003, proc n.º 1026/02), que “(…) quando seja 
a Administração Fiscal a praticar um acto, designadamente, um acto tributário de liquidação, fundada na 
existência de determinado facto tributário, por hipótese não revelado pela escrita do contribuinte, é ela 
que deve provar tal existência, pressuposto da sua actuação. Estamos perante um corolário do princípio 
da legalidade administrativa, de acordo com o qual a Administração só pode agir se isso lhe permitir 
a lei, e não pode fazê -lo contra ela. Os pressupostos da sua actuação são, pois, factos constitutivos do 
seu agir, cuja prova lhe compete”.

Aplicando o exposto ao caso em análise, afigura -se que também aqui não assiste razão à recorrente, 
tal como resulta do douto Parecer do Ministério Público, onde se pode ler, entre o mais, que:

“Nos termos do estatuído no artigo 75.º/1 da LGT presumem -se verdadeiras e de boa -fé as decla-
rações dos contribuintes apresentadas nos termos da lei, salvo se existirem indícios fundados de que 
não reflectem ou impeçam o conhecimento da matéria tributável real do sujeito passivo.

O citado normativo acolhe os princípios dos artigos 76.º, n.º 2 e 78.º do CPT, vigentes à data do 
facto tributário e da realização da acção inspectiva, que esteve na génese da sindicada liquidação.

“A presunção de verdade está inteiramente associada à presunção de boa fé, pelo, pelo que não 
se pode afirmar que o presente artigo, ao presumir verdadeira e de boa fé as declarações dos contri-
buintes, tenha introduzido uma inovação substancial no procedimento tributário. Limita -se, na verdade, 
a consagrar e desenvolver princípios já existentes. É por se presumirem de boa fé que as declarações 
dos contribuintes se presumem verdadeiras. É de todo incorrecta a ideia que a presunção de boa fé 
constitui uma das substanciais inovações da Lei Geral Tributária perante um sistema anterior de 
inexistência dessa presunção, que suporia não disporem anteriormente da presunção de verdade as 
declarações do cidadão -contribuinte. A presunção da boa fé é, na verdade a razão de ser da presunção 
da verdade declarativa, de outro modo, desvalorizar -se -ia uma das principais inovações da reforma 
da tributação do rendimento de 1989. O seu a seu dono...”1

No caso de existirem indícios findados de que a declaração do contribuinte não reflecte ou impede 
o conhecimento da matéria tributável, incumbe -lhe a prova do declarado.
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Havendo indícios sérios e objectivos que traduzam a probabilidade elevada de que as facturas 
não titulam operações reais, passa a incumbir ao impugnante recorrente o ónus de provar a sua ve-
racidade”.

Não é necessário provar todos os pressupostos da simulação referidos no artigo 240.º do CC.
À AF basta -lhe evidenciar indícios fundados de que traduzam a probabilidade elevada de que 

as facturas não titulam operações reais.
A AF não precisa de fazer a “prova provada” da simulação”.
No mesmo sentido vai o Acórdão deste Supremo Tribunal, de 27/4/2004, proc n.º 810/04, onde 

ficou consignado que “Em regra, os contribuintes não precisam de demonstrar que os documentos da sua 
contabilidade –designadamente, as facturas relativas a aquisições de bens ou serviços  - correspondem a 
operações efectivamente realizadas. Essas facturas presumem -se verdadeiras, pelo que, de acordo com 
a regra do n.º 1 do artigo 74º da Lei Geral Tributária (LGT) (…) é à Administração que cabe elidir a 
presunção, demonstrando que assim não é.”

Em suma, por tudo o que vai exposto, considerando a limitação dos poderes deste Supremo Tribu-
nal e que a Administração Tributária não provou a convergência dos pressupostos legitimadores da sua 
actuação, uma vez que, segundo o Tribunal recorrido, não demonstrou a existência de indícios sérios de 
que as facturas não eram conformes à realidade, a impugnação judicial não podia deixar de proceder.

Assim sendo, improcede a argumentação da recorrente, devendo ser confirmado o Acórdão re-
corrido.

III - DECISÃO
Termos em que os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo 

acordam, em conferência, negar provimento ao recurso, confirmando o Acórdão recorrido.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 3 de Abril de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes. 

 Acórdão de 3 de Abril de 2013.

Assunto:

Recurso jurisdicional de revista — artigo 150.º do CPTA. Pressupostos de admissi-
bilidade.

Sumário:

 I — O recurso de revista consagrado no artigo 150.º do CPTA tem natureza absoluta-
mente excepcional. Daí que apenas seja admissível nos precisos e estritos termos 
em que o legislador o consagrou.

 II — Destina -se a viabilizar tão só a reapreciação pelo Supremo Tribunal Administrativo 
de questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para 
uma melhor aplicação do direito.

 III — Não satisfaz os apontados requisitos legais a questão «… de determinar se, tendo 
sido anulada uma anterior liquidação efectuada ao anterior proprietário e tendo 
sido efectuada nova liquidação ao novo proprietário de um imóvel, se está ou não, 
perante duplicação de colecta.»

Processo n.º 62/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Alfredo Madureira.

Em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

A Autoridade Tributária e Aduaneira inconformada agora com a decisão do Tribunal Central Ad-
ministrativo Sul (Secção Tributária) que lhe negou provimento ao recurso jurisdicional que interpusera 
da sentença do TAF de Loulé e, assim, manteve a decretada procedência da impugnação judicial e a 
consequente anulação das liquidações emitidas e a restituição dos montantes liquidados, no valor de 
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€ 769,41, acrescidos dos devidos juros compensatórios e indemnizatórios, requereu revista excepcional 
nos termos do disposto no artigo 150º do CPTA.

Sustenta em síntese e fundamentalmente que se verificam os requisitos legais de admissibilidade 
do presente recurso de revista para eventual reapreciação da questão “… de determinar se, tendo sido 
anulada uma anterior liquidação efectuada ao anterior proprietário e tendo sido efectuada nova liqui-
dação ao novo proprietário de um imóvel, se está ou não, perante duplicação de colecta.

Pois, em casos, como o presente, em que tendo sido alienada uma fracção autónoma de prédio 
urbano em 11/09/2000, o IMI foi liquidado e exigido ao anterior proprietário do imóvel, anos de 2000 
a 2005 e, posteriormente, ao novo proprietário do imóvel, relativamente aos anos de 2002 a 2005, 
sendo certo que as liquidações efectuadas ao anterior proprietário foram anuladas em 24 de Agosto 
de 2006, para os anos de 2003 a 2005.

Para intentar demonstrar a admissibilidade do presente recurso de revista, alega
Que aquela questão “… assume particular relevância jurídica ou social, atenta a necessidade 

de uma melhor aplicação do direito neste e noutros casos futuros que têm uma forte probabilidade de 
virem a acontecer, sendo certo, por outro lado, que a resposta a dar a essa questão pode interessar a 
um leque alargado de interessados.”

“Isto tendo em conta não só a pertinência da questão jurídica centrada no conceito de duplicação 
de colecta, mas também, na pertinência da questão de o Tribunal “a quo” ter imputado à AT o facto, 
contra si valorado, de as duas liquidações do mesmo imposto se deverem ao não averbamento oficioso 
na matriz do nome do novo adquirente do imóvel, com base na escritura pública enviada ao notário, 
“pois era o proprietário do imóvel em 31 de Dezembro do ano, ou anos, a que respeita o imposto”, 
como sendo questões susceptíveis de requerer uma apreciação por parte de STA, tendo em vista a 
necessidade de uma melhor aplicação do direito, neste e em outros casos concretos.”

O Impugnante e ora Requerido contra -alegou oportunamente sustentando, por um lado, a ex-
temporaneidade do requerimento de interposição do presente recurso e, por outro, a bondade e acerto 
jurídico da controvertida decisão jurisdicional.

O Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal Administrativo teve 
depois vista nos autos emitindo pronúncia apenas quanto à questão da competência desta Secção de 
Contencioso Tributário, opinando antes, com apoio doutrinário que convoca, a saber, Casalta Nabais 
e Jorge Lopes de Sousa, respectivamente em Considerações sobre o Anteprojecto de revisão da Lei 
Geral Tributária e do Código de Procedimento e de Processo Tributário e Código de Procedimento e 
Processo Tributário, Anotado e Comentado, pela exclusividade deste meio processual – recurso excep-
cional de revista previsto pelo artigo 150º do CPTA – para a jurisdição administrativa e pela sua não 
aplicabilidade ao contencioso tributário,

Sustentando, a final, que “... deve ser recusado o conhecimento do objecto do recurso, com funda-
mento em inconstitucionalidade das normas constantes do art.º 24º n.º 2 do ETAF 2004 aprovado pela 
Lei n.º 13/2002, 19 de Fevereiro e do art.º 150º do CPTA,..., por violação da reserva de competência 
relativa da Assembleia da República sobre a organização e competência dos tribunais (art.º 165º n.º 1 
alínea p) CRP numeração RC/97).”

Notificadas as partes para, querendo, no prazo legal, sobre ele se pronunciarem – cfr. despacho do 
relator de fls. 190  - apenas a Requerente AT veio aos autos sustentar a aplicabilidade do questionado 
instrumento processual também ao contencioso tributário tal como, aliás, vem decidindo a mais recente 
e concordante jurisprudência desta formação da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo que convenientemente identifica.

Colhidos os vistos legais, cumpre agora decidir.
Em primeiro lugar e prejudicialmente da questão prévia suscitada pelo Ilustre Magistrado do 

Ministério Público, isto é, da questão da competência desta Secção para, nos termos e ao abrigo do 
disposto no art.º 150º do CPTA, admitir, apreciar e decidir recurso excepcional de revista consagrado 
no referido preceito da citada lei adjectiva.

Embora não isenta de dúvidas e de controvérsia doutrinária e jurisprudencial, a suscitada questão 
prévia vem conhecendo decisão reiterada, uniforme e pacífica no sentido da admissibilidade deste 
recurso extraordinário também em sede de contencioso tributário, sem qualquer mácula de inconstitu-
cionalidade, designadamente da indicada pelo Ilustre Magistrado do Ministério Público arguente, – cfr., 
entre outros, os acórdãos proferidos nos processos n.º 1075/11 e n.º 899/11, em 12.01.2012, e processos 
n.º 1140/11, 237/12 e 284/12, em 26.04 de 2012,

Em termos de se poder afirmar que este entendimento vem logrando consolidação jurisprudencial 
que, à luz do disposto no art.º 8º n.º 3 do CCivil, não pode deixar de merecer aqui também consagração 
decisória, em termos de, assim, se obter interpretação e aplicação uniformes do direito.

Porque assim, acorda -se em indeferir a questão prévia suscitada pelo Ex.mo Magistrado do Mi-
nistério Público junto deste Supremo Tribunal e, em consequência, julgar competente para o recurso 
excepcional de revista (artigo 150º do CPTA) também a Secção de Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo.



1259

Nas contra alegações em tempo apresentadas, o Impugnante e ora Requerido, suscitou, por sua 
vez, questão prévia que, a proceder, demandaria o não conhecimento do requerido, por extempora-
neidade, no invocado pressuposto de que o prazo legal para apresentação do respectivo requerimento 
conhecera termo no dia 4 de Maio e que, assim, o requerimento entrado em 8 de Maio haveria de ser 
julgado intempestivo.

Sobre o ponto não se pronunciou a Requerente nem o Ministério Público.
O invocado pressuposto factual não se verifica, porém, ocorrer; com efeito, ao contrário e tal 

como emerge da indicação aposta no fax junto a fls. 145 dos autos, o dito requerimento deu antes 
entrada no Tribunal a quo no dia 04.05.2012, pelas 16.59 horas, ou seja, precisamente no último dia 
do respectivo prazo de interposição – art.º 144º do CPTA  - isto é, no trigésimo dia contado a partir de 
26 de Março anterior.

Improcede assim a questão prévia da extemporaneidade.
Vejamos agora, por fim e como cumpre  - cfr. art.º 150º n.º 5 do CPTA  -, se, in casu, se verificam 

ou não os pressupostos de admissibilidade.
A jurisprudência das duas Secções deste Supremo Tribunal Administrativo (Contencioso Admi-

nistrativo e Contencioso Tributário) perante o disposto no n.º 1 daquele preceito da lei adjectiva “Das 
decisões proferidas em 2ª instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, 
revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão 
que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão 
do recurso seja claramente necessária para a melhor aplicação do direito.”, vem acentuando repetida, 
uniforme e pacificamente o carácter estritamente excepcional deste recurso jurisdicional de revista,

Pois que se não trata de recurso ordinário de revista, mas antes, como de resto o legislador cuidou 
de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, de uma “válvula de 
segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que definiu,

Quer dizer, quando esteja em causa a apreciação de uma questão que pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para a melhor aplicação do direito.

E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos pelo legislador, a saber: relevância 
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admis-
são do recurso para uma melhor aplicação do direito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal vem 
doutrinando e sublinhando que apenas se verifica ocorrer aquela relevância jurídica ou social quando 
a questão a apreciar seja de complexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações 
exegéticas a efectuar, de enquadramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de 
compatibilizar diferentes regimes potencialmente aplicáveis”.

Já no que concerne à clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do 
direito a jurisprudência sublinha, concordante e uniformemente, que há -de resultar da capacidade 
de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular, designadamente 
quando o caso concreto revele seguramente a possibilidade de ser visto como um tipo, contendo uma 
questão bem caracterizada, passível de se repetir em casos futuros e cuja decisão nas instâncias seja 
ostensivamente errada ou juridicamente insustentável,

Ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes juris-
prudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios….

(Neste sentido, os acórdãos de 31.03.2011, processo n.º 232/11, da 1ª Secção e de 30.12.2012, 
processo n.º 182/12, desta Secção de Contencioso Tributário).

Mais se vem doutrinando que, tal como emerge de forma clara, objectiva e inequívoca do disposto 
nos números 2, 3 e 4 do referido art.º 150º do CPTA, esta especial revista só pode ter como fundamento 
a violação da lei substantiva ou processual, o que aliás é sempre apanágio do recurso de revista, e que, 
nela, o tribunal aplica definitivamente o regime jurídico que julgue adequado aos factos materiais fixados 
pelo tribunal recorrido, uma vez que o eventual erro na apreciação das provas e na fixação dos factos 
materiais da causa não pode ser objecto de revista, salvo ofensa de disposição expressa de lei que exija 
certa espécie de prova para a existência de um facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.

Ora, a questão suscitada e que a Requerente intenta ver reapreciada nesta sede, a “… de determinar 
se, tendo sido anulada uma anterior liquidação efectuada ao anterior proprietário e tendo sido efectu-
ada nova liquidação ao novo proprietário de um imóvel, se está ou não, perante duplicação de colecta,

Uma vez que, mais alega, em casos, como o presente, em que tendo sido alienada uma fracção 
autónoma de prédio urbano em 11/09/2000, o IMI foi liquidado e exigido ao anterior proprietário do 
imóvel, anos de 2000 a 2005 e, posteriormente, ao novo proprietário do imóvel, relativamente aos anos 
de 2002 a 2005, sendo certo que as liquidações efectuadas ao anterior proprietário foram anuladas 
em 24 de Agosto de 2006, para os anos de 2003 a 2005,

Conheceu decisão conforme das instâncias, o TT de 1ª Instância e o TCASul, já em sede de recurso 
jurisdicional ordinário, aqui embora com um voto de vencido.

As decisões proferidas ativeram -se bem criteriosamente à particular factualidade subjacente, agora 
incontestada e definitivamente assente, tal como bem detalhadamente se evidenciou no sindicado aresto.
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Particular factualidade que, por si só e ao contrário do alegado, obsta a que se verifique ocorrer a 
invocada capacidade de expansão da controvérsia subjacente para além dos limites da situação particular 
em que se verificou e, consequentemente, inviabiliza a sua qualificação, para o efeito que cumpre e por 
esta via, como de elevada relevância jurídica ou social.

Acresce que as ditas decisões não se configuraram aos julgadores, na apreciação e julgamentos 
proferidos, como de elevada complexidade, complexidade capaz de suscitar dúvidas sérias na juris-
prudência e doutrina,

Nem se revelam agora as operações exegéticas a que houve de proceder, também e por isso mesmo, 
como susceptíveis de ser qualificadas de complexidade superior, tanto mais que não requereram ou 
envolveram necessidade de compatibilização de diferentes regimes legais potencialmente aplicáveis.

Ao contrário, a questão colocada e a solução encontrada pelas instâncias, já sindicada em sede de 
recurso ordinário, foi antes abordada e dirimida no âmbito do quadro legal vigente, estável e aplicável, 
mediante prévia, esclarecida e esclarecedora definição dos particulares contornos decorrentes da sua 
particularidade factual.

Com efeito, tal como emerge do decidido,
“Mostrando -se o imposto pago, à data da actualização da matriz,..., pagamento que a adminis-

tração tributária não podia desconhecer face à posição jurídica de ente público credor na relação 
jurídica tributária em causa,...”

“Cabia à AT averbar oficiosamente o nome do novo adquirente na matriz,..., pois era ela que 
devia averiguar quem era o proprietário do imóvel em 31 de Dezembro do ano, ou anos, a que respeita 
o imposto, …”

Pois, “Mesmo que recaísse sobre os ora recorridos a obrigação do pedido de actualização da 
matriz, não devia a AT efectuar segundas liquidações em nome dos recorridos, sob pena de conduta 
ilegal determinada por uma duplicação de colecta, como veio a ocorrer, uma vez que como já se disse 
supra, mostrando -se o imposto pago, à data da actualização da matriz,..., podia e devia a adminis-
tração tributária verificar que o imposto já se encontrava pago, não devendo efectuar as liquidações 
oficiosas impugnadas.”

A controvérsia proposta não se revela, assim, susceptível de expansão para além dos estreitos 
limites da situação singular em que se verificou.

E esta decisão jurisdicional, para o efeito jurídico -processual que cumpre – apreciação preliminar 
sumária de admissibilidade do presente recurso de revista excepcional – não é ostensivamente errada 
nem juridicamente insustentável, e não pode qualificar -se ou ser vista como susceptível de integrar “erro 
grosseiro ou decisão descabidamente ilógica e infundada …”, e daí que, também por isso, não seja 
caso de lançar mão da “válvula de segurança do sistema” que o legislador consagrou – cfr. Exposição 
dos Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII  -.

Não se verificam pois os necessários e legais pressupostos de admissão da requerida revista ex-
cepcional – cfr. art.º 150º do CPTA -.

Pelo exposto, acordam os Juízes desta Secção Tributária do Supremo Tribunal Administrativo 
em não admitir a requerida revista.

Custas pela Recorrente Administração Tributária.

Lisboa, 3 de Abril de 2013. — Alfredo Madureira (relator) — Dulce Neto — Valente Torrão. 

 Acórdão de 3 de Abril de 2013.

Assunto:

Incompetência em Razão da Hierarquia. Matéria de Facto. Matéria de Direito.

Sumário:

 I — Se nas conclusões de recurso é afirmado que os créditos exequendos da CA dos 
anos de 2000, 2001 e 2002 foram inscritos para cobrança no ano de 2004, daí 
retirando a consequência jurídica de que gozam de privilégio imobiliário espe-
cial, nos termos do estatuído nos artigos 24.° do CCA e 744.°/1 do CC, pelo que 
deveriam ter sido graduados em 1º lugar juntamente com os restantes créditos de 
IMI e esta factualidade não tem suporte na sentença recorrida que refere, pelo 
contrário, que estes créditos foram graduados em último lugar, por alegadamente, 
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não terem sido inscritos para cobrança no ano da penhora (2006) ou nos dois anos 
anteriores deve entender -se que o recurso não tem por fundamento exclusivamente 
matéria de direito.

 II — A questão da competência hierárquica é, uma questão prévia que tem de ser de-
cidida abstraindo da solução de direito que o tribunal ad quem tomaria se fosse 
competente.

 III — Versando o recurso, também, matéria de facto, e não exclusivamente matéria de 
direito, será competente para dele conhecer o Tribunal Central Administrativo Sul 
— artigos 280.º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário e 26.º 
alínea b) e 38.º alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

Processo n.º 83/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: B., L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

1. Relatório
Por apenso à execução que a Fazenda Pública instaurou contra A………………, vieram:
1. B……………………, Lda (que detém a posição de reclamante em virtude de habilitação de 

cessionário), reclamar um crédito no valor global de € 118.141,10, correspondendo a capital e juros 
remuneratórios e moratórios. Este crédito deriva do incumprimento de dois contratos de mútuo cele-
brados entre o executado e o Banco C……………., S.A., no exercício da actividade bancária deste. 
Este crédito encontra -se garantido por hipotecas registadas em2L2.2OOQ,obreoprédioperoradana-
-txecução -fiscal.

2. O Representante da Fazenda Pública reclamar créditos relativos a IMI de 2005.
Em 06/06/2012 foi proferida sentença de graduação de créditos. Não se conformando com a mesma, 

interpôs recurso a Fazenda Pública cujas alegações culminam com as seguintes conclusões:
1. No processo de execução fiscal n.° 0019200401020226 e apensos (designadamente, os pro-

cessos executivos n°s 0019200501000268, 0019200501025848 e 0019200501037226), foi penhorada, 
em 23/03/2006, a Favor da Fazenda Nacional metade indivisa (1/2) da fracção autónoma designada 
pela letra ‘‘F’’ integrada no prédio constituído em regime de propriedade horizontal, sito na Urba-
nização …………, na freguesia e concelho de ………., inscrito na matriz predial urbana da referida 
freguesia sobre o artigo 4973 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Águeda com o 
n.° 02712/25031992 — F. Esta penhora foi registada pela Ap. 07, de 07/04/2006.

2. Pela Fazenda Pública na sequência de notificação nos termos do artigo 243.° do CPPT foram 
reclamados créditos respeitantes a IMI de 2005, acrescidos dos respectivos juros, e em cobrança co-
erciva no âmbito do processo de execução fiscal n.° 0019200601017942.

3. Não se conforma a Fazenda Pública com a douta sentença recorrida, porquanto a mesma 
graduou os créditos exequendos relativos a CA dos anos de 2000, 2001 e 2002, em terceiro lugar, com 
fundamento no facto gozarem apenas da penhora efectuada no processo executivo e apensos supra 
identificados.

4. Ora, e sempre ressalvado o devido respeito, tendo em conta que a penhora do imóvel a que 
respeitam os créditos exequendos provenientes de CA de 2000, 2001 e 2002, foi registada favor da Fa-
zenda Nacional em 07/04/2006, que os mesmos respeitam ao prédio penhorado e foram inscritos para 
cobrança em 2004, ou seja, nos dois anos anteriores ao ano da penhora, deveriam tais créditos, porque 
gozam do privilegio creditório imobiliário previsto nas disposições combinadas dos artigos 744.°, n.° 1 
do CC e 24.° do CCA, ter sido graduados em primeiro lugar, juntamente com os créditos exequendos 
e reclamados de IMI dos anos de 2003, 2004 e 2005.

5. Não o tendo feito, a douta sentença recorrida violou o disposto nos artigos 744, n.° 1, e 24.° 
da CCA.

Nos termos vindos de expor e nos que V.s. Exas., sempre mui doutamente, poderão suprir, deve 
ser dado provimento ao presente recurso e, em consequência, substituir a doida decisão recorrida por 
outra que ordene os créditos exequendos de CA dos anos de 2000, 2001 e 2002 e respectivos juros de 
mora, em primeiro lugar, juntamente com os restantes créditos exequendos e reclamados de IMI, dos 
anos de 2003, 2004 e 2005, conforme se apresenta mais consentâneo com o Direito e a Justiça.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Ministério Público junto deste STA emitiu parecer do seguinte teor:
Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público, 

e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer com a seguinte fundamentação:
A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Aveiro, exarada a fis. 139/143, em 06 de Junho de 2012, no segmento em que graduou os créditos 
exequendos relativos à CÁ dos anos de 2000, 2001 e 2002 em 3.° e último lugar.
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Efectivamente, a sentença recorrida graduou os créditos relativos à CA de 2000, 2001 e 2004 
em 3.° e último lugar, no entendimento de que não foram inscritos para cobrança no ano corrente da 
data da penhora (2006) e nos dois anos anteriores.

A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 152/153, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.°/3 e 690.°/l do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas.

Não houve contra -alegações.
Como refere o ilustre Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa 1, ‘‘A jurisprudência tradicional do 

STA quanto à delimitação da sua competência em relação à dos Tribunais Centrais Administrativos 
vinha sendo no sentido de ser a efectuada com base nos fundamentos do recurso, devendo entender -se 
que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito sempre que nas conclusões 
das respectivas alegações, que fixam o objecto do recurso (art. 684.°, n.° 3, do CPC), o recorrente 
pede a alteração da matéria de fáctica fixada na decisão recorrida ou invoca, como fundamento da 
sua pretensão, factos que não têm suporte na decisão recorrida, independentemente da atendabilidade 
ou relevo desses factos para o julgamento da causa.’’

‘‘Mais recentemente o STA, por razões pragmáticas, passou a adoptar o entendimento de que, 
perante as conclusões das alegações de recurso que não estejam suportadas em factos estabelecidos 
no probatório fixado na sentença recorrida, haverá que ponderar se tais conclusões se traduzem efec-
tivamente em novos factos que contrariam os fixados ou em novas ilações de facto deles retiradas (caso 
em que se verifica excepção dilatória de incompetência do STA para conhecimento do recurso) ou se, 
pelo contrário, estão em causa factos, em abstracto, irrelevantes para a decisão da questão decidenda 
ou meras ilações jurídicas retiradas dos factos fixados, caso, em que o STA será ainda competente 
para conhecer do recurso-2

Ora, a recorrente, como fundamento da sua pretensão, invoca o facto constante da conclusão 4, 
a saber, que os créditos exequendos da CA dos anos de 2000, 2001 e 2002 foram inscritos para co-
brança no ano de 2004, daí retirando a consequência jurídica de que gozam de privilégio imobiliário 
especial, nos termos do estatuído nos artigos 24°. do CCA e 744.°/1 do CC, pelo que deveriam ter sido 
graduados em 1º lugar juntamente com os restantes créditos de IMI.

Ora, esta factualidade não tem suporte na sentença recorrida. Na verdade, na sentença recorrida 
refere -se, pelo contrário, que estes créditos foram graduados em último lugar, por alegadamente, não 
terem sido inscritos para cobrança no ano da penhora (2006) ou nos dois anos anteriores.

Este STA é, pois, incompetente em razão da hierarquia para conhecer do presente recurso, sendo 
competente par o efeito o ICAN.

A recorrente poderá requerer a remessa do processo ao Tribunal competente, nos termos do 
estatuído no artigo 18.°/2 do CPPT.

Se, porventura, assim não for entendido, então é certo que o recurso merece provimento.
De facto, os créditos exequendos relativos à CA dos anos de 2000, 2001 e 2003 foram escritos 

para cobrança no ano de 2004 (data em que terminou o prazo de pagamento voluntário), conforme 
certidões executivas juntas a fls. 178/183 do apenso PEF.

1 Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 6ª edição, 2011, 1 
volume, página 224.

2 Obra citada, página 226.
Assim sendo, gozam de privilégio imobiliário especial nos termos dom estatuído nos artigos 24.° 

do CCA e 744.°/1 do CC.
Devem, pois, ser graduados em 1.º lugar juntamente com os demais créditos provenientes de 

IMI.
Termos em que deve ser julgada verificada a excepção de incompetência deste STA, em razão 

da hierarquia, para conhecer do presente recurso, por ser competente para o efeito o TCAN.
Se assim não for entendido deve ser dado provimento ao presente recurso jurisdicional, revogando-

-se a sentença recorrida na parte sindicada e graduando -se os créditos exequendos provenientes da 
CÁ de 2000, 2001 e 2003 em 1.° lugar juntamente com os restantes créditos de IMI.

Notificadas as partes do teor do parecer do Mº Pº, a Fazenda Pública veio aos autos, a fls 181 
e 182, dos autos dizer o seguinte:

Exmos. Senhores Juízes Conselheiros:
Notificada, nos autos acima e à margem identificados nos quais é recorrente a Fazenda Pública e 

recorrido B………………., Lda do teor do parecer do Ministério Público para, querendo, se pronunciar 
sobre a incompetência do STA, vem a Pública dizer o seguinte;

1 – Segundo o parecer do Ministério Público do qual fomos agora notificados, o Supremo Tribunal 
Administrativo é incompetente para o conhecimento do presente recurso jurisdicional, porquanto, o 
presente recurso jurisdicional não se funda, exclusivamente, em matéria de direito

2 – Ora, efectivamente, constata -se que a Fazenda Pública nas suas alegações de recurso, a 
fls. 152 V., conclusão 4a, invoca facto, que os créditos exequendos provenientes de CA de 2000, 2001 
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e 2002, foram inscritos para cobrança em 2004, ou seja, nos dois anos anteriores ao ano da penhora, 
que não consta da matéria de facto dada como provada, pretendendo daí extrair ilação jurídica, de 
que tais créditos devem, por isso, ser inscritos em 1º lugar, juntamente com os restantes créditos de 
IMI, que é diferente da que foi extraída pela sentença recorrida, dado que esta não considerou, sequer, 
a existência de tal facto.

3 – Donde, concordamos com o parecer do MP quando defende que o recurso não tem exclusi-
vamente por fundamento matéria de direito.

4 – Requer -se assim e, desde já, prevenindo a eventualidade de o STA se julgar incompetente, 
em razão da hierarquia, para o conhecimento do recurso interposto pela Fazenda Pública, a remessa 
dos autos, nos termos do art. 18º n.º 2 do CPPT, para o tribunal que for julgado o competente para o 
conhecimento daquele recurso.

Termos pelos quais, e com o douto suprimento de V. Exas, se requer, caso se entenda que procede 
o parecer do Ministério Público, que sejam os autos remetidos ao Tribunal que venha a ser julgado 
o competente.

2 – Fundamentação:
A sentença recorrida deu como assente a seguinte matéria de facto:
O processo executivo e respectivos apensos corre por dívidas provenientes de Contribuição Au-

tárquica de 1999, 2000, 2001 e 2002 e IMI de 2003 e 2004.
No processo de execução fiscal, foi penhorada a metade indivisa da fracção designada pela letra 

F, do prédio urbano, situado na Urbanização ………….., Lote ……, freguesia e concelho de ………., 
inscrito na matriz urbana sob o art. 4973 e descrito na Conservatória do Registo Predial, sob o n° 2712 -F, 
tendo sido tal penhora registada a favor do exequente em 7.4.2006.

3 – DO DIREITO:
Para se decidir pela graduação ora sindicada considerou a sentença ora sindicada o seguinte: 

(destacando -se apenas os trechos mais relevantes da decisão):
(…)
II. Fundamentação:
Dos créditos reclamados e sua verificação:
Ao concurso de credores apenas são admitidos, além do exequente, os que gozem de garantia 

real sobre os bens penhorados e cada concorrente só pode ser pago pelo produto dos bens a que a 
sua garantia respeite: arts. 865° n° 1 e 873° n° 2 do Código de Processo Civil (CPC) e 240° n° 1 do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

O art. 868°, n° 4, do CPC, dispõe que serão reconhecidos os créditos que não forem impugnados, 
sem prejuízo do conhecimento de questões que deviam ter implicado rejeição liminar da reclamação.

No entanto, tal normativo contende apenas com questões de facto pois, como decorre do art. 664° 
do CPC, o tribunal não está sujeito às alegações das partes no tocante à indagação, interpretação e 
aplicação das regras de direito.

Assim, reconheço os créditos reclamados.
Da Graduação de créditos:
1. Dispõe o ah. 122°, no 1, do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI) que o imposto 

municipal sobre imóveis goza das garantias especiais previstas no Código Civil para a contribuição 
predial.

Por seu turno, o ah. 744°, n° 1, do C. Civil, rege que os créditos por contribuição predial devida 
ao Estado ou às autarquias locais, inscritos para cobrança no ano corrente da data da penhora, ou 
acto equivalente, e nos dois anos anteriores, têm privilégio obre os bens cujos rendimentos estão su-
jeitos àquela contribuição.

O crédito do Estado relativo a Imposto Municipal sobre Imóveis é, assim, garantido por privilégio 
creditório especial imobiliário sobre o imóvel objecto da tributação (ah. 122°, n° 1, do CIMI e 733°, 
734° e 744°, n° 1 do Código Civil) graduando -se de acordo com o disposto no ah. 748°, do Código 
Civil.

Nos termos do o ah. 751°, do C. Civil, os privilégios imobiliários especiais preferem à consignação 
de rendimentos, à hipoteca ou ao direito de retenção, ainda que estas garantias sejam anteriores.

Acresce que, no que respeita aos juros que beneficiam do privilégio creditório (reportados aos dois 
últimos anos, nos termos do disposto no ah. 734° do Código Civil), estes serão graduados nos mesmos 
termos do crédito a que referem, ou seja, nos termos constantes do art. 748°, do Código Civil.

2. O crédito reclamado por B……………., que goza da garantia hipotecária, tem preferência sobre 
os demais credores que não gozem de privilégio especial ou de prioridade no registo (arts. 686°, n° 1, 
687°, 693°, n° 1 e 2, 703° e 712°, todos do C. Civil), sendo certo que nos termos do citado art. 693°, 
n° 2, do C. Civil, a garantia decorrente da hipoteca apenas abrange os juros relativos a três anos, não 
obstante convenção em contrário (e note -se que na reclamação de créditos só são admitidos os créditos 
que gozem de garantia real).
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Por outro lado, o registo da hipoteca tem eficácia constitutiva, (sob pena de não produzir efeitos 
mesmos em relação às partes) pelo que os limites da garantia (hipotecária) hão -de aferir -se pelo que 
consta do registo: art. 693° n° 2 e 687° do C. Civil e art. 40 no 2 do Código de Registo Predial.

3. Dispõe, por sua vez, o art, 24° no 1 do Código da Contribuição Autárquica, que esta goza das 
mesmas garantias que a contribuição predial, ou seja, privilégio imobiliário especial, conforme dispõe 
o art. 7440 n° 1 do Código Civil.

Ora, o art. 7440, n.°1, do C. Civil, apenas assegura a garantia por privilégio aos créditos de-
correntes de contribuição predial inscritos para cobrança no ano corrente da data da penhora e nos 
dois anos anteriores.

Assim, os créditos exequendos provenientes de contribuição autárquica, gozam apenas / da pe-
nhora efectuada no processo executivo onde se encontram em cobrança coerciva, na / ordem resultante 
da prioridade de registo.

Por fim, cumpre referir que, em caso de créditos igualmente privilegiados, haverá rateio entre 
eles (cfr. art 745°, do C. Civil).

III. Decisão:
Em face do exposto, decido:
a) julgar reconhecidos os créditos reclamados;
b) graduar os créditos da seguinte forma:
1° — Os créditos, exequendos e reclamados, provenientes de IMI (imposto municipal sobre imó-

veis), dos anos de 2003, 2004 e 2005;
2° — O crédito reclamado por B………………., Lda, garantido pelas hipotecas registadas em 

21.2.2000, acrescido dos juros relativos a três anos e respeitados que sejam os limites da hipoteca;
3º — Os restantes créditos exequendos.
As custas da execução, a cargo da executada, saem precípuas do produto dos bens penhorados 

(art. 455° do CPC).
Valor da acção: o dos créditos reclamados.
DECIDINDO NESTE STA:
A competência em razão da hierarquia integra pressuposto processual relativo ao Tribunal, cons-

tituindo requisito de interesse e ordem pública devendo, por isso mesmo, o seu conhecimento preceder 
o de qualquer outra matéria – cf. artigos 16º n.º 1 e 2 do CPPT e 13º do CPTA.

Ora, de harmonia com o disposto nos artigos 26º al. b) e 38º al. a) do ETAF e 280º n.º 1 do CPPT -, 
à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo compete apenas conhecer dos 
recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1ª Instância, com exclusivo fundamento 
em matéria de direito,

Sendo que aos Tribunais Centrais Administrativos compete, por sua vez conhecer dos recursos 
de decisões dos tribunais tributários de 1ª Instância, com excepção dos referidos na alínea b) do n.º 1, 
do citado art. 26.º do referido Estatuto.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender que na delimitação da competência 
do Supremo Tribunal Administrativo em relação à do Tribunal Central Administrativo deve entender -se 
que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito sempre que nas conclusões 
das respectivas alegações o recorrente pede a alteração da matéria fáctica fixada na decisão recorrida 
ou invoca, como fundamento da sua pretensão, factos que não têm suporte na decisão recorrida, ou que 
contrariem o juízo conclusivo fáctico formulado na sentença, desde que estes, em abstracto, não sejam 
indiferentes para serem ponderados no julgamento da causa.

A questão da competência hierárquica é, ainda, uma questão prévia que tem de ser decidida abs-
traindo da solução de direito que o tribunal ad quem tomaria se fosse competente.

Nestas condições, o que há a fazer para decidir a questão da competência hierárquica, é apenas 
verificar se o recorrente pede a alteração da matéria de facto ou invoca factos nos termos acabados de 
referir. Se o faz, o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito.

Ora como bem refere o Exmº Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo, 
e a própria recorrente reconhece constata -se que a Fazenda Pública nas suas alegações de recurso, a 
fls. 152 V., conclusão 4a, invoca facto, que os créditos exequendos provenientes de CA de 2000, 2001 
e 2002, foram inscritos para cobrança em 2004, ou seja, nos dois anos anteriores ao ano da penhora, 
que não consta da matéria de facto dada como provada, pretendendo daí extrair ilação jurídica, de 
que tais créditos devem, por isso, ser inscritos em 1º lugar, juntamente com os restantes créditos de 
IMI, que é diferente da que foi extraída pela sentença recorrida, dado que esta não considerou, sequer, 
a existência de tal facto e daí tais créditos terem sido graduados em último lugar por, alegadamente, 
não terem sido inscritos para cobrança no ano da penhora (2006) ou nos dois anteriores.

Ocorre, pois, a incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo já que versando o recurso, 
também, matéria de facto, e não exclusivamente matéria de direito, será competente para dele conhecer 
o Tribunal Central Administrativo Norte – arts. 280º, nº 1 do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário e 26º alínea b) e 38º alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.
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4 – DECISÃO
Termos em que, face ao exposto, se decide julgar a Secção de Contencioso Tributário do STA 

incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso jurisdicional, declarando -se 
competente para o efeito o Tribunal Central Administrativo Norte (Secção do Contencioso Tributário) 
nos termos do artº 18º, nº 3, do CPPT., para o qual a recorrente já requereu a remessa do processo.

Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 3 de Abril de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 3 de Abril de 2013.

Assunto:

Recurso jurisdicional de revista — artigo 150.º do CPTA. Pressupostos de admissi-
bilidade.

Sumário:

 I — O recurso de revista consagrado no artigo 150.º do CPTA tem natureza absoluta-
mente excepcional. Daí que apenas seja admissível nos precisos e estritos termos 
em que o legislador o consagrou.

 II — Destina -se a viabilizar a reapreciação pelo Supremo Tribunal Administrativo de 
questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para 
uma melhor aplicação do direito.

 III — Não cumprem os apontados requisitos legais as questões enunciadas e de saber 
«… se a não pronúncia sobre a excepção da (in)competência do Tribunal de re-
curso, de conhecimento oficioso, não arguida por qualquer das partes e pelo MP 
pode, ou não, conduzir à nulidade do Acórdão, nos termos da alínea d) do n.º 1 
do artigo 668.º do CPC,» e a de «… determinar até quando pode ser arguida essa 
incompetência do Tribunal de recurso, atendendo ao disposto nos artigos 16.º do 
CPPT e 102.º do CPC.», quando suscitadas na decorrência de acórdão subsequente 
que, além do mais, reiterou declaração judicial anterior de trânsito em julgado 
verificado já quanto ao fundo da causa.

Processo n.º 102/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Alfredo Madureira.

Recurso de revista – cfr. art.º 150º do CPTA  -.
Apreciação preliminar sumária de admissibilidade – cfr. art.º  150º n.º 5 do CPTA  -.
Em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo.
A Autoridade Tributária e Aduaneira requereu agora revista excepcional ao abrigo do disposto 

no artigo 150º do CPTA do acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul (Secção Tributária) que 
lhe indeferiu requerimento que apresentou em juízo arguindo a nulidade, por omissão de pronúncia, 
do acórdão de mérito antes prolatado e que, por sua vez, decidira não tomar conhecimento do recurso 
jurisdicional que a ora Requerente interpusera da sentença do TAF de Sintra, em virtude de esta ter 
entretanto conhecido trânsito em julgado decorrente da não sindicância jurisdicional de um dos fun-
damentos da decisão.

Sustenta em síntese e fundamentalmente que se verificam os requisitos legais de admissibilidade 
do presente recurso de revista para eventual reapreciação das questões emergentes do impugnado 
aresto, a saber:

“… se a não pronúncia sobre a excepção da (in)competência do Tribunal de recurso, de conhe-
cimento oficioso, não arguida por qualquer das partes e pelo MP pode, ou não, conduzir à nulidade 
do Acórdão, nos termos da alínea d) do n.º 1 do art. 668º do CPC, “e a de

“… determinar até quando pode ser arguida essa incompetência do Tribunal de recurso, aten-
dendo ao disposto nos artigos 16º do CPPT e 102º do CPC.
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Pois, alega e conclui, que as enunciadas questões assume relevância jurídica ou social, aferida 
em termos de utilidade jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites 
da situação singular, decorrendo da interposição do presente recurso, a possibilidade de melhor apli-
cação do direito, …, dado que esta questão tem capacidade de se repetir num número indeterminado 
de caos futuros.

Tanto mais que, alega ainda, “…embora a questão da (in)competência do Tribunal, em razão 
da hierarquia, seja correntemente tratada, no presente caso esta é suscitada com uma particulari-
dade que especificamente justifica a sua reapreciação em sede de revista, qual seja a de a referida 
(in)competência se reportar ao Tribunal que aprecia a questão em 2º grau de jurisdição, importando 
determinar o efeito do seu não conhecimento e o regime da sua arguição existindo também por parte 
do tribunal recorrido e, salvo o devido respeito, um erro grosseiro quando refere que a questão não 
podia mais ser arguida pela parte – Fazenda Pública, por já existir sentença com trânsito em julgado 
proferida sobre o fundo da causa, que impõe a admissão da revista como “claramente necessária para 
a melhor aplicação do direito “.

A Impugnante e ora Requerida contra alegou oportunamente sustentando, bem proficientemente, 
quer a não verificação dos requisitos legais da admissão da requerida revista, quer ainda, já quanto ao 
mérito, a bondade e acerto das questionadas decisões, opinando, quanto à primeira, que “… é entendi-
mento unânime da jurisprudência e doutrina que o não conhecimento de questão oficiosa não suscitada 
pelas partes, não constitui nulidade, mas sim erro de julgamento …” e, quanto à segunda, “… tendo a 
excepção de incompetência sido arguida pela Fazenda Pública após o trânsito em julgado de decisão, 
a mesma não podia ter sido conhecida, pelo Tribunal Central Administrativo, por força do disposto 
no n.º 2 do artigo 16º do CPPT.”.

O Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal Administrativo teve 
depois vista nos autos emitindo pronúncia apenas quanto à questão da competência desta Secção de 
Contencioso Tributário, opinando antes, com apoio doutrinário que convoca, a saber, Casalta Nabais 
e Jorge Lopes de Sousa, respectivamente em Considerações sobre o Anteprojecto de revisão da Lei 
Geral Tributária e do Código de Procedimento e de Processo Tributário e Código de Procedimento e 
Processo Tributário, Anotado e Comentado, pela exclusividade deste meio processual – recurso excep-
cional de revista previsto pelo artigo 150º do CPTA – para a jurisdição administrativa e pela sua não 
aplicabilidade ao contencioso tributário,

Sustentando, a final, que “... deve ser recusado o conhecimento do objecto do recurso, com funda-
mento em inconstitucionalidade das normas constantes do art.º 24º n.º 2 do ETAF 2004 aprovado pela 
Lei n.º 13/2002, 19 de Fevereiro e do art.º 150º do CPTA,..., por violação da reserva de competência 
relativa da Assembleia da República sobre a organização e competência dos tribunais (art.º 165º n.º 1 
alínea p) CRP numeração RC/97).”

Notificadas as partes para, querendo, no prazo legal, sobre ele se pronunciarem – cfr. despacho 
do relator de fls. 558  - apenas a Requerente AT veio aos autos defender a aplicabilidade do questionado 
instrumento processual também ao contencioso tributário tal como, aliás, vem decidindo a mais recente 
e concordante jurisprudência desta formação da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo que convenientemente identifica.

Colhidos os vistos legais, cumpre agora decidir.
Em primeiro lugar e prejudicialmente da questão prévia suscitada pelo Ilustre Magistrado do 

Ministério Público, isto é, da questão da competência desta Secção para, nos termos e ao abrigo do 
disposto no art.º 150º do CPTA, admitir, apreciar e decidir recurso excepcional de revista consagrado 
no referido preceito da citada lei adjectiva.

Embora não isenta de dúvidas e de controvérsia doutrinária e jurisprudencial, a suscitada questão 
prévia vem conhecendo decisão reiterada, uniforme e pacífica no sentido da admissibilidade deste 
recurso extraordinário também em sede de contencioso tributário, sem qualquer mácula de inconsti-
tucionalidade, designadamente da indicada pelo Ilustre Magistrado do Ministério Público arguente, 
– cfr., entre outros, os acórdãos proferidos nos processos n.º 1075/11 e n.º 899/11, em 12.01.2012, e 
processos n.º 1140/11, 237/12 e 284/12, em 26.04 de 2012,

Em termos de se poder afirmar que este entendimento vem logrando consolidação jurisprudencial 
que, à luz do disposto no art.º 8º n.º 3 do CCivil, não pode deixar de merecer aqui também consagração 
decisória, em termos de, assim, se obter interpretação e aplicação uniformes do direito.

Porque assim, acorda -se em indeferir a questão prévia suscitada pelo Ex.mo Magistrado do Mi-
nistério Público junto deste Supremo Tribunal e, em consequência, julgar competente para o recurso 
excepcional de revista (artigo 150º do CPTA) também a Secção de Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo.

Vejamos então agora, como cumpre  - cfr. art.º 150º n.º 5 do CPTA  -, se, in casu, se verificam ou 
não os pressupostos de admissibilidade da revista excepcional.
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A jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo (Contencioso Administrativo e Conten-
cioso Tributário) perante o disposto no n.º 1 daquele preceito da lei adjectiva vem acentuando repetida, 
uniforme e pacificamente o carácter estritamente excepcional deste recurso jurisdicional de revista,

Pois não se trata de recurso ordinário de revista, mas antes, como de resto o legislador cuidou 
de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, de uma “válvula de 
segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que definiu,

Quer dizer, quando esteja em causa a apreciação de uma questão que pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para a melhor aplicação do direito.

E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos, a saber: relevância jurídica ou social 
de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do recurso para uma 
melhor aplicação do direito, a jurisprudência deste Tribunal Superior vem doutrinando e sublinhando 
que apenas se verifica ocorrer aquela relevância jurídica ou social quando a questão a apreciar seja 
de complexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, de 
enquadramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar diferentes 
regimes potencialmente aplicáveis”.

E que só ocorre clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito 
quando se verifique capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da 
situação singular, designadamente quando o caso concreto revele seguramente a possibilidade de ser 
visto como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada, passível de se repetir em casos futuros 
e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável,

Ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes juris-
prudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios.

Ora, relativamente às questões suscitadas e que a Requerente intenta ver reapreciadas nesta sede de 
recurso excepcional de revista não pode deixar de concluir -se e afirmar desde já que tais pressupostos 
não se verificam ocorrer.

Com efeito, as enunciadas questões não integram, bem manifestamente, importância fundamental, 
quer em termos jurídicos, quer enquanto questão social, pois se não se vislumbra ocorrer, sobre elas, 
divisão de correntes jurisprudenciais e ou doutrinais susceptíveis de gerar instabilidade e incerteza na sua 
resolução jurisdicional, nem as soluções acolhidas pelo sindicado acórdão integram decisão susceptível 
de merecer ou justificar a utilização da válvula de segurança que o legislador consagrou.

Na verdade, bem ao contrário do alegado pela Requerente AT e já de harmonia com o susten-
tado pela ora Requerida, as controvertidas decisões recolhem inequívoco conforto jurisprudencial e 
doutrinário concordante, no que à primeira respeita, e perfeita e incontroversa previsão legal, no que 
à segunda concerne.

Daí que, à luz do disposto no último parágrafo do n.º 2 do convocado e aplicável art.º 16º do 
CPPT e no n.º 1 do art.º 102º do CPC, já perante a factualidade apurada e subjacente, não possa deixar 
de se considerar, no mínimo, temerária a afirmação levada ao texto das alegações da Requerente AT 
sob o número 6.

Acresce, porventura decisivamente, que as identificadas questões, que a Requerente intenta agora 
ver reapreciadas jurisdicional e extraordinariamente, decorrentes do acórdão do TCASul que, apre-
ciando e decidindo requerimento da AT, julgou não verificada a invocada nulidade do acórdão anterior 
e, quanto à questão da incompetência em razão da hierarquia, só então invocada, considerou só poder 
ser arguida enquanto não houver sentença com trânsito em julgado proferida sobre o fundo da causa, 
de harmonia com o convocado art.º 102º do CPC,

Sempre haverão de ater -se e conformar -se agora ao trânsito em julgado da sentença do TAF de 
Sintra, verificado e declarado pelo anterior acórdão de mérito, decorrente aliás da não sindicância ju-
risdicional de um dos dois fundamentos daquela decisão, sem controvérsia da ora Requerente.

Trânsito em julgado que, agora, se impõe erga omnes – cfr. art.º 671º n.º 1 e 497º n.º 1 ambos 
do CPC  - e confere a qualquer questão emergente do decidido, designadamente às que a Requerente 
enunciou, a natureza de meras questões teóricas ou académicas que, por isso mesmo, não cumpre aos 
tribunais decidir ou apreciar.

Pelo exposto, acordam os Juízes desta Secção Tributária do Supremo Tribunal Administrativo 
(artigo 150º n.º 5 do CPTA) em não admitir a requerida revista.

Custas pela Recorrente Administração Tributária.

Lisboa, 3 de Abril de 2013. — Alfredo Madureira (relator) — Dulce Neto — Valente Torrão. 
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 Acórdão de 3 de Abril de 2013.

Assunto:

Recurso jurisdicional de revista — artigo 150.º do CPTA —. Pressupostos de admis-
sibilidade.

Sumário:

 I — O recurso de revista consagrado no artigo 150.º do CPTA tem natureza absoluta-
mente excepcional. Daí que apenas seja admissível nos precisos e estritos termos 
em que o legislador o consagrou.

 II — Destina -se a viabilizar a reapreciação pelo Supremo Tribunal Administrativo de 
questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para 
uma melhor aplicação do direito.

 III — Não assume aquela relevância fundamental nem se apresenta como clara a neces-
sidade de admissão deste recurso a reapreciação da questão «… de determinar se, 
sendo feita, anteriormente à notificação da liquidação, a notificação para o sujeito 
passivo pagar o imposto e juros devidos retira a esta última eficácia jurídica, nos 
termos do anterior 102.º do CIRC, podendo servir de fundamento válido à oposição 
à execução fiscal, nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, ou 
se tal regra admite excepções face às particularidades de cada caso em concreto 
e aos direitos de defesa daquele sujeito passivo …», uma vez que a controvérsia 
proposta sempre haverá de confinar -se e dirimir -se dentro da estreita e particular 
factualidade subjacente.

Processo n.º 103/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A……………………………., Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Alfredo Madureira.

Recurso de revista – cfr. art.º 150º do CPTA  -.
Apreciação preliminar sumária de admissibilidade – cfr. art.º  150º n.º 5 do CPTA  -.
Em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo.
A Autoridade Tributária e Aduaneira requereu revista excepcional ao abrigo do disposto no arti-

go 150º do CPTA da decisão do Tribunal Central Administrativo Sul (Secção Tributária) que, revogou 
a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria e julgou antes procedente a oposição oportu-
namente deduzida por A………, Lda –, nos autos convenientemente identificado, e consequentemente 
extinta a respectiva execução fiscal para cobrança coerciva de IRC do ano de 2005 e respectivos juros 
compensatórios, com fundamento na sua ilegitimidade.

Sustenta em síntese e fundamentalmente que se verificam os requisitos legais de admissibilidade 
do presente recurso de revista para eventual reapreciação da questão “… de determinar se, sendo feita, 
anteriormente à notificação da liquidação, a notificação para o sujeito passivo pagar o imposto e juros 
devidos retira a esta última eficácia jurídica, nos termos do anterior 102º do CIRC, podendo servir de 
fundamento válido à oposição à execução fiscal, nos termos da alínea i) do n.º 1 do art.º 204º do CPPT, 
ou se tal regra admite excepções face às particularidades de cada caso em concreto e aos direitos de 
defesa daquele sujeito passivo …”

Alega e conclui, para tanto, que a destacada questão jurídica assume particular relevância jurí-
dica ou social, atenta a necessidade de uma melhor aplicação do direito neste e noutros casos futuros 
que têm uma forte probabilidade de poderem vir a acontecer, sendo certo que a resposta a dar a essa 
questão pode interessar a um leque alargado de interessados.

Adiante e já quanto ao mérito da requerida revista, nas alegações e conclusões apresentadas – cfr. 
designadamente as conclusões F, G, H, I e J do seu requerimento –, em síntese e fundamentalmente, 
questiona, controvertendo, os juízos de facto que o Tribunal ora recorrido formulou perante a factua-
lidade apurada e agora definitivamente assente,

Intentando demonstrar que, deles, não podia o Tribunal “a quo “retirar as conclusões jurídicas que 
formulou e que sustentam a impugnada decisão, cuja revogação, a final, requer, já em consequência da 
admissão da requerida revista e da sua posterior procedência.
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O Impugnante e ora Recorrido apresentou em juízo resposta que, por despacho do Ex.mo Desem-
bargador Relator Junto do TCASul, foi mandada desentranhar pelas razões indicadas – cfr. despacho 
de fls. 254 e 255 –

Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal Administrativo teve de-
pois vista nos autos e emitiu douto parecer opinando pela inadmissibilidade da requerida revista com 
base no sustentado entendimento de que não se verifica capacidade de expansão da controvérsia pois 
estamos perante uma situação pontual, perfeitamente individualizada, insusceptível de se repetir num 
número indeterminado de casos, que não é particularmente complexa ou melindrosa do ponto de vista 
jurídico, não revestindo uma importância fundamental do ponto de vista social.

Mais opina este Ilustre Magistrado que a recorrente não invoca que a doutrina/jurisprudência se 
tenham vindo a pronunciar em sentido contrário ao do acórdão recorrido sobre a questão, tornando, 
desse modo, necessária a sua clarificação para obter uma melhor aplicação do direito.

Para, a final, concluir que é manifesto que a decisão recorrida não está ferida por erro manifesto 
ou grosseiro, seguindo, pelo contrário, em função da concreta factualidade apurada, jurisprudência 
deste STA, que convenientemente identifica.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
Vejamos então agora, como cumpre  - cfr. art.º 150º n.º 5 do CPTA  -, se, in casu, se verificam ou 

não os pressupostos de admissibilidade da revista excepcional.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo (Contencioso Administrativo e Conten-

cioso Tributário) perante o disposto no n.º 1 daquele preceito da lei adjectiva vem acentuando repetida, 
uniforme e pacificamente o carácter estritamente excepcional deste recurso jurisdicional de revista,

Pois não se trata de recurso ordinário de revista, mas antes, como de resto o legislador cuidou 
de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, de uma “válvula de 
segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que definiu,

Quer dizer, quando esteja em causa a apreciação de uma questão que pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para a melhor aplicação do direito.

E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos, a saber: relevância jurídica ou social 
de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do recurso para uma 
melhor aplicação do direito, a jurisprudência deste Tribunal Superior vem doutrinando e sublinhando 
que apenas se verifica ocorrer aquela relevância jurídica ou social quando a questão a apreciar seja 
de complexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, de 
enquadramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar diferentes 
regimes potencialmente aplicáveis”.

E que só ocorre clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito 
quando se verifique capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da 
situação singular, designadamente quando o caso concreto revele seguramente a possibilidade de ser 
visto como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada, passível de se repetir em casos futuros 
e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável,

Ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes juris-
prudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios.

Mais tem acentuado a jurisprudência, já perante o disposto nos números 2, 3 e 4 do referido 
art º 150º do CPTA, que o erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa 
não pode ser objecto de revista, salvo ofensa de disposição expressa de lei que exija certa espécie de 
prova para a existência de um facto ou que fixe a força de determinado meio de prova., o que, aliás, 
constitui sempre característica do recurso de revista.  - cfr. art.º 735º do CPC  -.

Ora, a questão suscitada e que a Requerente intenta ver reapreciada, “… de determinar se, sendo 
feita, anteriormente à notificação da liquidação, a notificação para o sujeito passivo pagar o imposto 
e juros devidos retira a esta última eficácia jurídica, nos termos do anterior 102º do CIRC, podendo 
servir de fundamento válido à oposição à execução fiscal, nos termos da alínea i) do n.º 1 do art.º 204º 
do CPPT, ou se tal regra admite excepções face às particularidades de cada caso em concreto e aos 
direitos de defesa daquele sujeito passivo, retirada do quadro factual apurado e subsumido ao direito 
aplicável pelo acórdão em causa,

Não integra, bem manifestamente, questão de importância fundamental, quer em termos jurídicos, 
quer enquanto questão social, à luz dos pressupostos/requisitos de admissão deste meio extraordiná-
rio de sindicância jurisdicional que se deixaram supra enunciados e clarificados pela jurisprudência.

Isso mesmo evidencia o Ex.mo Magistrado do Ministério Público no seu bem fundamentado 
parecer.

Porque atida aos particulares contornos decorrentes da factualidade fixada e agora definitivamente 
assente, a questão enunciada e a controvérsia proposta sempre haveria de confinar -se àquela factualidade, 
não revelando ou assumindo, assim e por isso, a necessária e legitimadora capacidade de expansão.
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E o mesmo se diga já quanto à igualmente necessária complexidade superior e melindre ou par-
ticular dificuldade das operações exegéticas que houve de efectuar para decidir como vem decidido.

É antes bem claro e isento de dificuldades superiores ao comum o quadro fundamentador da 
decisão controvertida.

Emerge este, com clareza meridiana, da indicação precisa dos factos apurados e assentes, da 
consequente invocação e aplicação do direito àqueles factos – art.º 77º da LGT e 36º do CPPT – e à 
decorrente solução jurídica a que se deu acolhimento, à luz agora do entendimento sufragado para o 
conteúdo e alcance do disposto nos arts. 102º do CIRC e 88º e 163º do CPPT, convocando -se ainda, 
a final e em seu abono do decidido, (não sem controvérsia jurídica – cfr. voto de vencido aposto ao 
controvertido acórdão –) jurisprudência emergente de anterior acórdão deste Supremo Tribunal.

Tudo em termos de se poder concluir, para o efeito jurídico -processual que aqui cumpre, que não só 
não é necessária a clarificação do decidido, como se não verifica ocorrer qualquer erro grosseiro ou ma-
nifesto, tal como já sublinhava o Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal.

Com efeito e ao contrário do sustentado pela Requerente, à míngua de alegação conveniente, 
não pode deixar de concluir -se que as questões jurídicas concretamente dirimidas pelo tribunal a quo 
se lhe apresentaram isentas de dúvidas e/ou dificuldades e sem integrar ou consubstanciar qualquer 
controvérsia jurisprudencial ou doutrinária,

Controvérsia que os autos, aliás, não evidenciam, nem a alegação da Requerente demonstra.
É porém certo que o sentido do questionado julgado é diverso daquele que o tribunal a quo sin-

dicava e jurisdicionalmente revogou.
E os autos dão nota ainda de opinião diversa de um dos Juízes Desembargadores que subscreveu 

o questionado acórdão.
Nada disto porém pode surpreender. Essa é antes a bem salutar característica da controvérsia 

processual que sempre se desenvolve no domínio das questões submetidas a apreciação e decisão 
judiciária.

E a declarada discordância da Administração Tributária com o sentido do decidido, por si só, 
embora susceptível de legitimar/motivar recurso jurisdicional ordinário, se e quando admissível, revela-
-se antes e para o efeito jurídico processual que cumpre  - admissibilidade da revista excepcional (que 
o legislador quis bem contido nos estritos limites que lhe definiu – art.º 150º do CPTA  -)  - manifesta 
e processualmente ineficaz.

Pelo exposto, acordam os Juízes desta Secção Tributária do Supremo Tribunal Administrativo em 
considerar não verificados os pressupostos legais de admissibilidade do presente recurso (artigo 150º 
do CPTA) e, em consequência, acordam em não admitir a revista.

Custas pela Recorrente Administração Tributária.

Lisboa, 3 de Abril de 2013. — Alfredo Madureira (relator) — Dulce Neto — Valente Torrão. 

 Acórdão de 3 de Abril de 2013.

Assunto:

Prazo de caducidade do direito à liquidação. Suspensão do prazo. Acção inspectiva.

Sumário:

 I — O prazo de caducidade do direito à liquidação é, em regra, de quatro anos con-
tados, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o 
facto tributário.

  Tal prazo suspende -se com a notificação ao contribuinte de início de acção ins-
pectiva externa, mas esse efeito suspensivo cessa caso esta ultrapasse o período 
de seis meses contados a partir daquela notificação.

 II — Se a acção inspectiva se concluir antes de decorridos aqueles seis meses, o efeito 
suspensivo do prazo de caducidade mantém -se até à notificação ao contribuinte 
da conclusão do procedimento inspectivo, pela elaboração do relatório final.

Processo n.º 103/12 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.
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Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1 – RELATÓRIO
A………, SA, NIPC ………, com sede no ………, Rua ………, n.º ………, ……… Ericeira, 

citada em 27/08/2007 para a execução fiscal n.º 1546200701060619, instaurada e a correr termos no 
Serviço de Finanças de Mafra, veio contra ela deduzir oposição com base no disposto na al.e) do n.º 1 
do art. 204º do CPPT (falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade).

Alegou que muito embora a liquidação adicional de IRC relativa ao exercício de 2002 e à então 
oponente tenha sido efectuada dentro do prazo de caducidade, a sua notificação à então oponente foi 
efectuada fora daquele prazo de caducidade, o que a torna ineficaz e tem como consequência jurídica 
a inexigibilidade do respectivo imposto, juros compensatórios e demais acréscimos legais, o que tudo 
integra a previsão da al.e) do n.º 1 do art. 204º do CPPT e constitui fundamento de oposição à execução.

Por sentença de 26 de Outubro de 2011, O Tribunal Tributário de Lisboa, julgou improcedente 
a oposição.

Reagiu a ora recorrente, interpondo o presente recurso, cujas alegações integram as seguintes 
conclusões:

I

A ora recorrente foi objecto de um procedimento de inspecção ao exercício de 2002, tendo por 
objecto, entre outros impostos, o IRC.

II

Esse procedimento de inspecção de inspecção veio a qualificar -se como procedimento de inspec-
ção externa, porque, nos termos do disposto na alínea b) do artigo 13.º do RCPIT, incorporou actos de 
inspecção que se efectuaram, total ou parcialmente, em instalações da ora recorrente.

III

A acção de inspecção externa teve o seu início em 10 -10 -2006, com a assinatura da Ordem de 
Serviço que a determinava, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 51.º do RCPIT.

IV

A acção de inspecção externa concluiu -se no dia 02 -03 -2007, com a conclusão dos actos de ins-
pecção externa, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 61.º do RCPIT.

V

A notificação do imposto, cuja liquidação ainda foi efectuada no prazo de caducidade (22 -05 -2007) 
segundo a tese perfilhada pela recorrente, apenas foi efectuada em 29 -05 -2007, já após o prazo de 
caducidade, segundo a mesma tese (23 -05 -2007).

VI

A expressão «acção de inspecção externa» referida pela primeira vez no n.º1 do artigo 46.º da 
LGT nunca pode ser, semanticamente, interpretada como sinónimo de «procedimento de inspecção 
externa», porque o vocábulo “acção” significa “acto, feito, obra” [Dicionário da Língua Portuguesa, 
Moraes da Silva, Vol. I.

VII

A segunda vez que a expressão é referida no preceito, não tendo embora agregado o vocábulo 
“acção”, tem de pressupor -se que lhe está implícito, porque, no mesmo nível do fenómeno de contex-
tualidade jurídica em que se integra e pela própria natureza das coisas, só pode dar -se por terminado 
aquilo que se tiver iniciado: e já se viu que, indubitavelmente, o que suspende o prazo de caducidade é 
o início da acção de inspecção externa e não o início do procedimento de inspecção externa.

VIII

De facto, procedimento de inspecção externa e acção de inspecção externa são realidades factuais e 
jurídicas diferentes e com conteúdos distintos, como decorre dos artigos 13.º, 60.º, 61º e 62.º do RCPIT: 
a acção de inspecção externa, recondutível aos actos de inspecção que são praticados em instalações ou 
dependências do contribuinte ou de terceiros incorpora -se num procedimento de inspecção externa, que 
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até pode ter começado por ser um procedimento de inspecção externa, mas não o esgota, pois ele contém 
outras fases prévias e posteriores à prática dos actos de inspecção externa propriamente ditos.

IX

Fazer corresponder o final da inspecção externa ao Relatório Final da Inspecção Tributária e sua 
notificação ao contribuinte, seria o mesmo que fazer corresponder um acto interlocutório praticado 
num processo judicial à sentença nele proferida.

X

A sentença recorrida, ao interpretar, como interpretou, o n.º 1 do artigo 46.º da LGT, afirmando 
meramente que o termo da suspensão do prazo de caducidade apenas ocorre com o Relatório da Ins-
pecção Tributária e a sua notificação ao contribuinte, violou a lei, não operando de acordo com os 
elementos sistemático e teleológico do preceito, pelo que não pode manter -se na ordem jurídica e deve 
ser revogada com todas as consequências legais.

XI

A sentença recorrida, ao invocar, como único fundamento jurídico, o sumário do Acórdão do STA 
de 16 -09 -2009, Rec. 473/09, caiu em insanável contradição, porque tal Acórdão, ao invocar, ele próprio, 
por sua vez, como fundamento jurídico, a fundamentação jurídica do Acórdão de 7 -12 -95, Rec. 993/05, 
incorreu por sua vez no mesmo tipo de contradição, uma vez que este aresto fixou jurisprudência no 
sentido de que a suspensão da caducidade termina com o termo da própria inspecção — afirmação 
que, conjugada com a matéria factual descrita no probatório, conduz à indubitável conclusão de que tal 
termo é o previsto no n. 1 do artigo 61.º do RCPIT, ou seja, na data em que são dados por concluídos 
os actos de inspecção externa.

XII

No mesmo sentido da tese perfilhada pela ora recorrente, aliás, se pronuncia a Doutrina que pu-
blicamente sobre o assunto expôs a sua opinião.

XIII

Termos em que, por violação do disposto no n.º 1 do artigo 46.º da LGT e insanável contradição 
da fundamentação com a decisão, a, aliás, douta sentença recorrida não pode manter -se na ordem 
jurídica, devendo ser revogada, com todas as legais consequências, designadamente a declaração de 
inexigibilidade do imposto que vem exigido nos autos de execução fiscal que constitui o objecto da 
Oposição onde este recurso é interposto.

NESTES TERMOS, e nos mais que V. Exªs Venerandos Conselheiros, doutamente suprirão, deve 
o presente recurso ser julgado procedente por provado e, em consequência, deve a, aliás, douta sentença 
recorrida ser revogada, com todas as consequências legais, assim se fazendo a costumada JUSTIÇA!

A recorrida Fazenda Pública não contra -alegou
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, exarada 

a fls. 680/686, em 26 de Outubro de 2001.
A sentença recorrida julgou improcedente oposição deduzida contra a execução fiscal que tem 

por escopo a cobrança coerciva de dívida relativa ao IRC de 2002, no entendimento de que a recor-
rente foi notificada dentro do prazo caducidade de liquidação do tributo, uma vez que, nos termos do 
disposto no artigo 46.º/1 da LGT o prazo de caducidade se suspende desde a notificação do início da 
acção inspectiva até à notificação do relatório final e não até à notificação da conclusão dos actos de 
inspecção nos termos do estatuído no artigo 61.º do RCPIT.

A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 730//733, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 690.º/1 do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas.

A recorrida Fazenda Pública não contra -alegou.
A nosso ver o recurso não merece provimento.
A questão controvertida é saber se o prazo de caducidade se suspende entre a notificação da or-

dem de serviço ou despacho no início da acção de inspecção externa e a notificação da conclusão dos 
actos de inspecção (artigo 61.º do RCPIT) ou a notificação da conclusão da acção ou procedimento 
inspectivo, com o notificação do respectivo RIT.
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De acordo com o disposto no artigo 46.º/1 do LGT o prazo de caducidade suspende -se com a 
notificação ao contribuinte da ordem de serviço ou despacho início da acção de inspecção externa, caso 
a duração da inspecção externa não ultrapasse 6 meses após a notificação.

Nos termos do disposto no artigo 61.º/1 do RCPIT os actos de inspecção consideram -se concluí-
dos na data de notificação da nota de diligência emitida pelo funcionário incumbido do procedimento.

Por força do estatuído no artigo 62.º do RCPIT para a conclusão do procedimento de inspecção 
é elaborado um relatório final com vista à identificação e sistematização dos factos detectados e sua 
qualificação jurídico -tributária, relatório esse que deve ser notificado ao contribuinte, com o que se 
considera findo o respectivo procedimento.

Estatui o artigo 36.º/2/3 do RCPIT que o procedimento de inspecção é contínuo e deve ser concluído 
no prazo máximo de seis meses a contar da notificação do início, sem prejuízo de poder ser prorrogado 
por dois períodos de três meses, verificados determinados requisitos.

Da conjugação dos normativos atrás citados, a nosso ver, resulta a distinção entre, por um lado, 
acção de inspecção/procedimento de inspecção e, por outro, de actos de inspecção. Aquela, em princípio 
não pode ultrapassar o prazo de 6 meses, enquanto para estes não é estipulado prazo, embora seja certo 
que devem ser realizados dentro do mesmo prazo.

O artigo 46.º/1 da LGT ao referir -se à inspecção externa que tem efeito suspensivo da caducidade 
do direito de liquidação do tributo parece referir -se ao procedimento/acção de inspecção pois só relativa-
mente a esta e não aos actos de inspecção externa o RCPIT, expressamente, estabelece o prazo máximo 
de 6 meses, embora seja lógico e certo que os actos devem ser efectuados dentro desse prazo.

O razão da suspensão do prazo de caducidade (ratio legis) radica no facto da Administração 
Tributária não estar a posse de todos os elementos que lhe permitam proceder à liquidação do tributo.

Ora, só com a elaboração do relatório final, que tem em vista a identificação e sistematização 
dos factos detectados e sua qualificação jurídico -tributária fica a Administração Tributária na posse 
dos elementos (factuais e de direito), para a obtenção dos quais procedeu à efectivação da acção de 
inspecção, que lhe permitem proceder à liquidação do tributo.

Só esta interpretação, a nosso ver, tem na letra da lei, um mínimo de correspondência, nos termos 
do estatuído no artigo 9.º do CC e 11.º da LGT.

Aliás, neste tem vindo a decidir o STA, de forma uniforme e reiterada. (1)
O prazo de caducidade do tributo em causa é de 4 anos, contados desde 2003.01.01 (artigo 45.º/5 

da LGT).
A recorrente foi notificada do início da inspecção em 10 de Outubro de 2006 e do RIT em 30 de 

Março de 2007.
Em 29 de Maio de 2007 foi notificada da liquidação do imposto.
Portanto, aquando da notificação da liquidação do tributo exequendo, ainda, não havia decorrido 

o prazo de caducidade do direito de liquidação do tributo.
Não se verifica, pois, o alegado fundamento de oposição, traduzido na falta de notificação dentro 

do prazo de caducidade.
A sentença recorrida fez, pois, uma correcta interpretação e aplicação do direito, não merecendo 

censura.
Termos em que deve ser negado provimento ao presente recurso jurisdicional, mantendo -se 

a sentença recorrida na ordem jurídica.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A) — Em 2006 -09 -15 foi emitida a OI200605378 em nome do sujeito passivo, A………, S.A., 

para o exercício de 2002, cfr. fls. 90;
B) — Em 2006 -10 -10 o administrador do referido sujeito passivo, B……… assinou a mencionada 

Ol, cfr. fls. 90;
C) Em 2007 -03 -02 o mesmo administrador assinou a Nota de Diligência, cfr. fls. 92;
D) — Em 2007 -03 -06, mediante o ofício n.º 18898 de 06 -03 -07, foi entregue em mão própria 

o projecto de relatório final, sendo concedido um prazo de 10 dias para exercer o direito de audição, 
cfr, fls. 96;

E) — O sujeito passivo exerceu, por escrito, o direito de audição através de exposição apresentada 
em 2007 -03 -15, cfr. fls. 98 a 100;

F) — Em 2007 -03 -30 através do ofício n.º 26261 de 29 -03 -07, foi o sujeito passivo notificado 
do relatório final, cfr. fls. 389;

G) — Em 2007 -04 -26 o sujeito passivo requereu nos termos do artigo 91º da LGT a revisão da 
matéria colectável, cfr. fls. 594 e sgs.;

H) — O debate contraditório entre os respectivos peritos realizou -se em 2007 -05 -15, sem que 
tenha sido obtido acordo, conforme Acta n.º 34/07, cfr, fls. 597 e sgs.;

I) — Em 2007 -06 -12, mediante notificação pessoal, foi notificado o sujeito passivo da decisão de 
fixação da matéria tributável (ofício nº40063 de 17 -05 -07), cfr. fls. 606 a 608 e sgs.;



1274

J) — Foi emitida em 2007 -05 -23 a liquidação nº20078310013507 referente ao exercício de 2002 
em matéria de IRC, a qual foi notificada por carta registada recebida pelo sujeito passivo, ora oponente 
em 2007 -05 -29, cfr, fls. 616 a 621;

L) — A petição inicial da presente oposição foi apresentada no Serviço de Finanças de Mafra em 
21.09.2007, cfr. carimbo aposto a fls. 2 dos presentes autos, referente ao processo de execução fiscal 
nº1546200701060619, instaurado por dividas de IRC do ano de 2002, na quantia de € 1230.336,10, 
em que é executada e oponente a sociedade A………, S.A.

3 – DO DIREITO
A questão que se coloca nos presentes autos, é no essencial, saber, quais são as balizas em que 

decorre a suspensão do prazo de caducidade previsto no artº 46º da LGT, no decurso duma inspecção 
externa. Concretamente, a questão a dirimir é, a de saber se a notificação da liquidação ocorreu para 
além do prazo de caducidade, o que passa por esclarecer qual a data em que tal prazo terminava.

Vejamos:
Na sentença de 26 de Outubro de 2011, de que se recorre nos presentes autos foi sufragada a posi-

ção de que a suspensão se inicia com a notificação ao contribuinte da ordem de serviço ou despacho de 
início da acção de inspecção externa cessando esse efeito com a notificação do relatório final da acção 
de inspecção. O tribunal a quo reforçou a sua fundamentação invocando o acórdão do STA de 16/09/09, 
proferido no recurso n.º 473/09. O MP neste Supremo Tribunal emitiu parecer no mesmo sentido.

Por seu lado a recorrente considera que o terminus da suspensão do prazo de caducidade se deve 
verificar num momento anterior ao acto de notificação do relatório final de inspecção. Entende a mesma 
recorrente que o momento em que a suspensão da contagem do prazo de caducidade deve terminar 
é aquele em que se opera a notificação da nota de diligência, prevista no artº 61º do RCPIT e não o 
momento da notificação do relatório final prevista no artº 62º do mesmo diploma.

A contribuinte defende ainda que “A sentença recorrida, ao invocar, como único fundamento 
jurídico, o sumário do Acórdão do STA de 16 -09 -2009, Rec. 473/09, caiu em insanável contradição, 
porque tal Acórdão, ao invocar, ele próprio, por sua vez, como fundamento jurídico, a fundamentação 
jurídica do Acórdão de 7 -12 -95, Rec. 993/05, incorreu por sua vez no mesmo tipo de contradição, uma 
vez que este aresto fixou jurisprudência no sentido de que a suspensão da caducidade termina com o 
termo da própria inspecção — afirmação que, conjugada com a matéria factual descrita no probatório, 
conduz à indubitável conclusão de que tal termo é o previsto no n.º 1 do artigo 61.º do RCPIT, ou seja, 
na data em que são dados por concluídos os actos de inspecção externa.” (cfr. Conclusão XI).

Apreciemos, desde já, este último argumento. Não lhe assiste razão. Quando no rec. 473/09, se faz 
referência aos recursos 993/05 e 695/06, pretendia -se tão só reforçar a ideia de que o prazo máximo em 
que a inspecção se podia realizar era de seis meses a qual só se podia iniciar antes de decorrido o prazo 
de caducidade de quatro anos. (Cfr. Proc. n.º 473/09) onde se refere: “(…)Da interpretação conjugada 
dos referidos preceitos legais decorre apenas e só, tal como se acolheu na sindicada sentença, que 
o prazo de caducidade do direito de liquidar impostos periódicos, que é de quatro anos e se conta a 
partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário – artigo 45º da LGT –, se suspende com 
a notificação ao contribuinte do inicio de acção inspectiva externa, cessando este efeito suspensivo, 
contando -se aquele prazo de caducidade desde o início, caso a inspecção ultrapasse seis meses con-
tados a partir daquela notificação; Nos demais casos, isto é, quando a acção inspectiva se conclua 
antes daqueles seis meses, o efeito suspensivo do prazo de caducidade mantém -se até à notificação ao 
contribuinte da conclusão do procedimento inspectivo, pela elaboração do relatório final, notificação 
que, assim, o legislador elegeu como termo do prazo de suspensão do prazo de caducidade do direito de 
liquidar o imposto respectivo, tudo conforme dispõe o artigo 60º n.º 1 e 2 do RCPIT. Assim e perante os 
factos fixados e agora assentes é incontroverso que não se ocorreu a caducidade do direito de liquidar 
o IRC de 2003.O respectivo prazo de quatro anos não tinha ainda decorrido quando, em 14.11.2007, 
a impugnante foi notificada do inicio da acção inspectiva externa, e a suspensão do decurso daquele 
prazo de caducidade, assim operada, só conheceu termo efectivo com a subsequente notificação do 
relatório final e termo daquela acção inspectiva, em 21.01.2008, data a partir da qual se reiniciou a 
contagem do prazo de caducidade até então suspenso, e que, assim, em 11.02.2008, data da subsequente 
notificação à impugnante da liquidação respectiva, ainda não conhecera termo final, tudo conforme 
o disposto nos artigos 45º e 46º da LGT e 62º do RCPIT. Vai neste sentido também a jurisprudência 
desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo  - vejam -se os acórdãos de 07.12.2005 e 29.11.2006, 
processos n.º 993/05 e 695/06, respectivamente  -.(…)”.

No Rec. 993/05 refere -se, “(…) De modo que a questão dos autos é a de saber do prazo de tal 
suspensão: se apenas a duração da inspecção como vem sentenciado ou o de seis meses, como pro-
pugna o recorrente. Sendo que o primeiro termo da alternativa, em contra -posição ao último, conduz 
efectivamente à sentenciada caducidade. Aquele art. 46.º, n.º 1 não refere expressamente o dito prazo 
não podendo ser outro, todavia, se não o da duração da inspecção. Talvez, por isso, a lei não o tenha 
referido. Na verdade, cessando o efeito suspensivo se a inspecção durar mais de seis meses, o prazo da 
suspensão só pode ser o efectivamente despendido com a inspecção. Pois, e por um lado, por virtude do 
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disposto naquele n.º 5, a caducidade pode ocorrer ainda antes da verificação do prazo referido no n.º 1, 
dada a natureza peremptória, que não meramente disciplinar ou interna, do prazo suspenso. Por outro, 
também a caducidade prevista no n.º 1 pode ocorrer antes da enunciada no n.º 5. Ou seja, os prazos 
respectivos são independentes pelo que os actos subsequentes do respectivo procedimento  - arts. 60.º e 
61.º do RCPIT (DL n.º 413/98, de 31 de Dezembro) bem como a eventual revisão da matéria colectável 
 - arts. 87.º a 91.º da LGT  - têm de ser concluídos dentro daquele prazo de quatro anos, sempre atenta 
a predita suspensão pelo que a AF terá de ter isso em conta quando a ela procede, devendo fazê -lo 
atempadamente, de modo a evitar a caducidade do direito de liquidar. É que, mesmo com a suspensão 
por seis meses e se a inspecção tivesse durado, por exemplo, 5 meses e vinte dias, só restariam à AF, 
não mais que dez dias para praticar os restantes actos integrantes do procedimento da liquidação. 
Compreende -se que o prazo de caducidade se suspenda durante a inspecção, tendo o legislador en-
tendido ser suficiente, para o efeito, o prazo de seis meses – art.º 36 n.º 2 do RCPIT – por modo que, 
a ser ultrapassado, não há suspensão.”

Por este extracto de texto se pode verificar que apesar de no recurso n.º 993/05, se referirem os 
artºs 60º e 61º, do RCPIT, o acórdão não se limita a falar em actos de inspecção mas sim em procedi-
mento. E, como refere o artº 62º do RCPIT, o procedimento de inspecção só se conclui com a notificação 
do relatório final.

Encontramos ainda jurisprudência mais recente, no mesmo sentido do decidido na sentença 
recorrida. No recurso n.º 669/10 expendeu -se: “(…) A questão jurídica que vem controvertida no pre-
sente recurso consiste em saber do momento em que ocorre a conclusão da inspecção externa, o que 
releva para efeito da cessação do prazo de suspensão do direito de liquidar tributos previsto no n.º 1 
do artigo 46.º da LGT.Com base no entendimento que essa conclusão acontece com o fim da acção 
inspectiva, entendida esta como a prática de actos de inspecção externa, a sentença sob recurso con-
cluiu pela caducidade da liquidação de IRC relativa ao ano de 2002, objecto da presente impugnação. 
Ao invés, a recorrente Fazenda Pública vem defender na sua alegação de recurso que a inspecção 
externa apenas se conclui com o fim desse procedimento através da notificação ao contribuinte do 
relatório final dessa inspecção, nos termos do n.º 2 do artigo 62.º do RCPIT, no que tem o apoio do 
Ex.mo Procurador -Geral Adjunto. A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a pronunciar -se 
neste último sentido (cfr. acórdãos de 16/09/09 e 20/10/10, nos recursos n.ºs 473/09 e 112/10), sendo 
certo que não se descortinam razões para dela divergir. Vejamos, então.

O n.º 1 do artigo 45.º da LGT dispõe que “o direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação 
não for validamente notificada ao contribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fixar outro”, 
contando -se esse prazo, nos impostos periódicos, como é o caso, a partir do termo do ano em que se 
verificou o facto tributário (n.º 3 do mesmo preceito). Ainda no mesmo diploma legal, o artigo 46.º 
prevê a suspensão do prazo de caducidade «com a notificação ao contribuinte, nos termos legais, da 
ordem de serviço ou despacho no início da acção de inspecção externa, cessando, no entanto, esse 
efeito, contando -se o prazo desde o seu início, caso a duração da inspecção externa tenha ultrapassado 
o prazo de seis meses após a notificação.». Por sua parte, sob a epígrafe “Conclusão dos actos”, o 
artigo 61.º do RCIPT estabelece no seu n.º 1 o seguinte – “Os actos de inspecção consideram -se con-
cluídos na data de notificação da nota de notificação da nota de diligência emitida pelo funcionário 
incumbido do procedimento”. Ainda do RCPIT, o artigo 62.º dispõe o seguinte “1 - Para conclusão 
do procedimento é elaborado um relatório final com vista à identificação e sistematização dos factos 
detectados e sua qualificação jurídico tributária. 2  - O relatório referido no número anterior deve ser 
notificado ao contribuinte por carta registada nos 10 dias posteriores ao termo do prazo referido no 
n.º 4 do artigo 60.º, considerando -se concluído o procedimento na data da notificação.” Embora se 
reconheça que dos preceitos invocados ressalte alguma “imprecisão terminológica”, como se assinala 
no já citado acórdão de 20/10/10, ao fazer -se apelo a conceitos com manifesta afinidade como sejam 
os de “acção de inspecção externa, “inspecção externa”, “actos de inspecção” e “procedimento de 
inspecção”, da respectiva articulação normativa evidencia -se que a mera conclusão da prática dos 
actos de inspecção externa não configura o fim da respectiva inspecção, entendida esta na sua dimen-
são procedimental, a qual, de acordo com o referido n.º 2 do artigo 62.º do RCPIT, só se conclui com 
a notificação do relatório final ao contribuinte.

Atenta a normação contida no RCPIT, dúvidas não podem restar que a autonomização da con-
clusão dos actos de inspecção constante do artigo 61.º em confronto com o conceito de conclusão do 
procedimento de inspecção acolhido no sequente artigo 62.º, nos elucida quanto à diferença desses 
dois momentos procedimentais.

No mesmo sentido parece apontar o legislador da LGT no n.º 1 do artigo 46.º ao distinguir o 
início da “acção de inspecção externa”, enquanto prática de actos materiais de detecção, consulta e 
análise de documentos e escrituração contabilística, do conceito de duração da “inspecção externa”, 
mais abrangente do ponto de vista procedimental e daí que se entenda que a respectiva conclusão 
apenas aconteça com a notificação do relatório final, como expressamente se consagrou no aludido 
n.º 2 do artigo 62.º do RCPIT.E bem se compreenda que assim seja, pois como se afirma no acórdão de 
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20/10/10 “ -É que, procedendo o relatório final à identificação e sistematização dos factos detectados e 
à sua qualificação jurídico -tributária designadamente descrevendo os factos fiscalmente relevantes que 
alterem os valores declarados ou a declarar sujeitos a tributação, a AT está impedida, antes da elabo-
ração desse relatório final, de exercer o direito de liquidação por desconhecimento dos pressupostos 
fácticos em que se deve basear (art. 62º nºs. 1/2 alínea i) RCPIT). Importa, pois, concluir que a eficácia 
suspensiva da inspecção externa se mantém para além da conclusão dos actos externos de inspecção, 
apenas cessando com o fim do procedimento inspectivo concretizado na notificação do relatório final 
ao contribuinte, no pressuposto que tal tenha ocorrido dentre o prazo máximo de seis meses após a 
notificação ao contribuinte da ordem de serviço ou despacho no inicio da acção de inspecção externa-
-artigo 46.º n.º 1 da LGT (cfr. acórdãos de 7/12/05 e 2/02/06, nos recursos n.ºs 993/05 e 769/05).”.

Vejamos agora o quadro normativo.
Os nºs. 1 e 4 do art. 45º da LGT dispunham, à data (redacção introduzida pelo art. 43º da Lei 

n.º 32 -B/2002,de 30/12):
«1 – O direito de liquidar os tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada ao 

contribuinte no prazo de quatro anos, quando a lei não fixar outro.
(…)
4  - O prazo de caducidade conta -se, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se 

verificou o facto tributário e, nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário 
ocorreu, excepto no imposto sobre o valor acrescentado e nos impostos sobre o rendimento quando a 
tributação seja efectuada por retenção na fonte a título definitivo, caso em que aquele prazo se conta a 
partir do início do ano civil seguinte àquele em que se verificou, respectivamente, a exigibilidade do 
imposto ou o facto tributário.»

Por sua vez, o n.º 1 do art. 46º da mesma LGT dispunha (também na redacção da citada Lei 
n.º 32 -B/2002):

«1  - O prazo de caducidade suspende -se com a notificação ao contribuinte, nos termos legais, 
da ordem de serviço ou despacho no início da acção de inspecção externa, cessando, no entanto, esse 
efeito, contando -se o prazo do seu início, caso a duração da inspecção externa tenha ultrapassado o 
prazo de seis meses após a notificação.»

Já no âmbito do Regulamento Complementar do Procedimento de Inspecção Tributária 
(RCPIT) – aprovado pelo DL n.º 413/98, de 31/12, e republicado na Lei n.º 50/2005, de 30/8) 
dispõe -se, no que aqui releva:

«Artigo 13º 

Lugar do procedimento de inspecção

Quanto ao lugar da realização, o procedimento pode classificar -se em:

a) Interno, quando os actos de inspecção se efectuem exclusivamente nos serviços da administração 
tributária através da análise formal e de coerência dos documentos;

b) Externo, quando os actos de inspecção se efectuem, total ou parcialmente, em instalações ou 
dependências dos sujeitos passivos ou demais obrigados tributários, de terceiros com quem mantenham 
relações económicas ou em qualquer outro local a que a administração tenha acesso.»

«Artigo 36º

Início e prazo do procedimento de inspecção

«1  - O procedimento de inspecção tributária pode iniciar -se até ao termo do prazo de caducidade 
do direito de liquidação dos tributos ou do procedimento sancionatório, sem prejuízo do direito de 
exame de documentos relativos a situações tributárias já abrangidas por aquele prazo, que os sujeitos 
passivos e demais obrigados tributários tenham a obrigação de conservar.

2  - O procedimento de inspecção é contínuo e deve ser concluído no prazo máximo de seis meses 
a contar da notificação do seu início.

3  - O prazo referido no número anterior poderá ser ampliado por mais dois períodos de três meses, 
nas seguintes circunstâncias:

(...)»

«Artigo 60º 

Audição prévia

1  - Concluída a prática de actos de inspecção e caso os mesmos possam originar actos tributários 
ou em matéria tributária desfavoráveis à entidade inspeccionada, esta deve ser notificada no prazo de 
10 dias do projecto de conclusões do relatório, com a identificação desses actos e a sua fundamentação.

(…)»
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«Artigo 61º

Conclusão dos actos

1  - Os actos de inspecção consideram -se concluídos na data de notificação da nota de diligência 
emitida pelo funcionário incumbido do procedimento.

(…)»

«Artigo 62º

Conclusão do procedimento de inspecção

1  - Para conclusão do procedimento é elaborado um relatório final com vista à identificação e 
sistematização dos factos detectados e sua qualificação jurídico -tributária.

2  - O relatório referido no número anterior deve ser notificado ao contribuinte por carta registada 
nos 10 dias posteriores ao termo do prazo referido no n.º 4 do artigo 60º, considerando -se concluído o 
procedimento na datada notificação.

(…)»

Perante tal quadro legal cremos ser de manter o sentido da jurisprudência constante dos acs. deste 
STA, de 16/9/2009, rec. n.º 473/09, 20/10/2010, rec. n.º 112/10 e 30/11/2010, rec. n.º 669/10 e mais 
recentemente ao acórdão de 21/11/2012 rec. 0594/12 o qual, embora tirado com um voto de vencido, 
encera fundamentação na qual nos revemos, a qual seguimos de perto e que aqui expressamos. Assim, é 
certo que ainda que se possa aceitar que o conceito de «procedimento de inspecção» seja mais amplo do 
que o conceito de «actos» ou «acção de inspecção» (aquele pode exigir actos preparatórios internos da 
acção de inspecção externa propriamente dita, como exige actos subsequentes a esta), é o procedimento 
que pode classificar -se como interno ou externo  - art. 13º do RCPIT (consoante os actos de inspecção se 
efectuem exclusivamente nos serviços da AT ou em instalações e dependências do sujeito passivo); e é 
a data da assinatura, por parte do sujeito passivo, da ordem de serviço, que determina o «procedimento 
de inspecção» e que, «para todos os efeitos, determina o início do procedimento externo de inspecção» 
(nº 2 do art. 51º do RCPIT), como é, igualmente, na data de notificação da nota de diligência emitida 
pelo funcionário incumbido do procedimento que ficam concluídos (apenas) os «actos de inspecção» 
(nº 1 do art. 61º do RCPIT); ou seja, com a notificação desta nota de diligência conclui -se apenas uma 
das fases do procedimento de inspecção.

Sendo que, como se salienta no ac. de 20/10/2010, rec. n.º 112/10 (criticamente referenciado pela 
recorrente) «procedendo o relatório final à identificação e sistematização dos factos detectados e à 
sua qualificação jurídico -tributária, designadamente descrevendo os factos fiscalmente relevantes que 
alterem os valores declarados ou a declarar sujeitos a tributação, a AT está impedida, antes da elabo-
ração desse relatório final, de exercer o direito de liquidação, por desconhecimento dos pressupostos 
fácticos em que se deve basear (art. 62º nºs. 1/2 alínea i) RCPIT).»

Ora, como se refere no também citado acórdão de 16/9/2009, atentando no disposto nos arts. 45º 
e 46º da LGT e 60º e 61º do RCPIT, «nada da letra nem do espírito daqueles normativos permite 
distinguir, com relevo para a contagem do prazo de suspensão do prazo de caducidade do direito de 
liquidar, actos internos de inspecção e actos externos de inspecção e muito menos permite se confira 
apenas a estes últimos a eficácia suspensiva.

Da interpretação conjugada dos referidos preceitos legais decorre apenas e só (…) que o prazo 
de caducidade do direito de liquidar impostos periódicos, que é de quatro anos e se conta a partir do 
termo do ano em que se verificou o facto tributário – artigo 45º da LGT –, se suspende com a notifica-
ção ao contribuinte de início de acção inspectiva externa, cessando este efeito suspensivo, contando -se 
aquele prazo de caducidade desde o início, caso a inspecção ultrapasse seis meses contados a partir 
daquela notificação.

Nos demais casos, isto é, quando a acção inspectiva se conclua antes daqueles seis meses, o 
efeito suspensivo do prazo de caducidade mantém -se até à notificação ao contribuinte da conclusão 
do procedimento inspectivo, pela elaboração do relatório final, notificação que, assim, o legislador 
elegeu como termo do prazo de suspensão do prazo de caducidade do direito de liquidar o imposto 
respectivo, tudo conforme dispõe o artigo 60º n.º 1 e 2 do RCPIT.»

E nem se diga (como faz a recorrente) que daqui decorre uma interpretação extensiva do n.º 1 do 
art. 46º da LGT, não consentida em matéria de garantias nem consentânea com os elementos sistemático 
e teleológico do preceito.

Por um lado, não se vê que tal interpretação leve a solução não contida no texto da lei e apenas 
abrangida no espírito desta.

Por outro lado, mesmo que se reconduzisse aquela interpretação a uma interpretação extensiva, 
nem por isso a mesma estaria vedada. Independentemente da questão de saber se a caducidade do direito 
à liquidação dos tributos constitui, ainda, elemento essencial da relação jurídica tributária, integrando 
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matéria relativa às garantias dos contribuintes (já que tal caducidade extingue o direito de liquidação 
do tributo por parte da AT, daí resultando para o contribuinte o direito de recusar a correspondente 
prestação e incidindo), o princípio da legalidade fiscal admite, contudo, nessa matéria, tal como se aceita 
para o caso dos benefícios fiscais, a interpretação extensiva, proibindo apenas a integração analógica 
de lacunas (cfr. Nuno Sá Gomes, Manual de Direito Fiscal, II, Cadernos de CTF, 174, Lisboa, 1996, 
pp. 97 e 384 e ss.; Saldanha Sanches, Manual de Direito Fiscal, 3ª ed., Coimbra Editora, 2007, pp. 134 
e ss.; ac. da Secção do Contencioso Tributário do STA, de 17/5/2000, rec. n.º 24873).

Neste entendimento, face ao disposto no n.º 1 do art. 46º da LGT, tendo o prazo de caducidade 
ficado suspenso durante o período decorrido entre 10/10/2006 (data em que a recorrente foi notificada 
do início da inspecção) e 30/03/2007 (data em que a recorrente foi notificada do relatório final da ac-
ção de inspecção), bem decidiu a sentença recorrida ao concluir que, no caso, aquando da notificação 
da liquidação do tributo exequendo, ainda, não havia decorrido o prazo de caducidade do direito de 
liquidação do tributo previsto no artigo 45º n.º 5 da LGT, não se verificando, portanto, o invocado 
fundamento de oposição previsto na alínea e), do n.º 1, do art. 204º, do CPPT.

4 - DECISÃO
Pelo exposto, acorda -se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 3 de Abril de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão.

(1) (Acórdãos de 16 de Setembro de 2009, de 20 de Outubro de 2010 e de 3 de Novembro de 2010, proferidos nos recursos 
números 0437/09, 0112/10 e 0669/10, respectivamente, disponíveis no sítio da Internet wwwdgsi.pt). 

 Acórdão de 3 de Abril de 2013.

Assunto:

Penhora de bens comuns do casal. Divórcio. Partilha de bens.

Sumário:

 I — Na penhora de bens em comum, em que a dívida foi contraída na constância do 
matrimónio mas referenciada na sentença recorrida como sendo da exclusiva 
responsabilidade do ex -cônjuge — mulher, (o que não é contestado por algum 
dos intervenientes processuais) exigida em processo executivo instaurado após o 
divórcio e vencida, também, após o fim do casamento, não podem, na execução 
movida apenas contra um dos contitulares dos bens comuns, ser penhorados os 
próprios bens na sua totalidade, nem uma fracção de qualquer deles, nem uma 
parte especificada dos mesmos por a tal obstar o disposto no artigo 826.º n.º 1 do 
CPC.

 II — O que bem se compreende pois os direitos dos contitulares não se referem a qual-
quer parte especificada da coisa comum, mas a toda ela, globalmente considerada.

Processo n.º 247/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

I - RELATÓRIO:
A……., nif. ……., residente na Rua ……., n.º …, ……., Lisboa, veio apresentar, ao abrigo do 

disposto no art.º 276.º e seguintes do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), recla-
mação de decisão do Chefe de Finanças de Braga – 1, insurgindo -se contra as penhoras realizadas 
no processo executivo n.º 036120080109325.

Na 1ª Instância a sua reclamação foi julgada parcialmente procedente.
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Não se conformando recorre para este STA formulando as seguintes conclusões de recurso:

1ª

Recorrente é titular, além das contas bancárias identificadas na parte dispositiva da, aliás, douta 
sentença, das contas números …… e …….., abertas junto do Millenniumbcp e do Millenniumbcp-
-ActivoBank, respectivamente, de cuja penhora à ordem dos autos de execução n.º. 036120080109325 
também se reclamou (cf. conclusão 5.ª, a final do requerimento inicial).

2.ª

A, aliás, douta sentença, não se pronunciou sobre a penhora destas contas, violando assim o 
disposto nos artigos 125º do CPPT e 668º do CPC e incorrendo no vício de omissão de pronúncia.

3.ª

Deve, pois ser determinada também a anulação da penhora realizada sobre as contas bancárias 
números ……. e ……., abertas pelo recorrente junto do Millenniumbcp e do MilleiniumbcpActivo-
Bank. Por outro lado,

4.ª

Após a dissolução do casamento, a situação dos bens comuns do casal é idêntica à situação dos 
bens da herança: até à partilha, os bens comuns do dissolvido casal pertencem a ambos os cônjuges, em 
comum, pelo que nenhum tem direito a qualquer dos bens, mas apenas à sua meação, que corresponde 
a metade do conjunto de todos esses bens, pelo que os bens comuns são bens indivisos.

5.ª

Os bens indivisos não podem ser penhorados em execução movida apenas contra algum ou alguns 
dos contitulares (cf. artigo 826º do CPC); ao invés, em execução movida contra algum, ou alguns, dos 
contitulares, apenas pode ser penhorada a quota do executado sobre a universalidade, a qual se transfere 
“... sem mais, para os bens que couberem ao executado na partilha” (cf. artigo 232º do CPPT).

6.ª

A fracção autónoma designada pelas letras “AR”, inscrita na matriz predial sob o artigo 1920º, 
registada na CRP de Braga, que foi penhorada nos autos, constituía bem comum do casamento há muito 
dissolvido do ora recorrente com a executada, pelo que,

7.ª

Instaurada a execução apenas contra a executada  - como bem se considerou na aliás douta sentença 
 - a referida fracção não podia ser penhorada (cf. artigo 826º do CPC).

8.ª

Apenas a quota da executada sobre a fracção podia ser penhorada, mas como bem indiviso, 
observado o disposto no artigo 232º do CPPT. Em consequência,

9.ª

Devia também a, aliás, douta sentença recorrida, ter ordenado a anulação da penhora da fracção 
autónoma designada pelas letras “AR”, inscrita na matriz predial sob o artigo 1920º e registada na CRP 
de Braga sob o número 314/19871029, bem comum do casamento há muito dissolvido da executada com 
o recorrente, procedendo -se de seguida, caso assim se entendesse, à penhora do direito da executada 
sobre a mesma, nos termos do artigo 232º do CPPT.

10ª.

Ao assim não se entender, na aliás douta sentença violou -se o disposto nos artigos 232º do CPPT, 
826º do CPC e 9º, 1697º e 1788º do Cód. Civil. Por fim,
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11.ª

Nos autos, a Fazenda Pública sustentou que, em processo de execução fiscal, pode executar quem 
não figura no título executivo, não é devedor originário do imposto, nem seu sucessor ou garante, em 
interpretação frontalmente contrária ao disposto no artigo 153º do CPPT. Além disso,

12.ª 

A Fazenda Pública deu como reproduzido o teor da informação prestada pelo órgão de execução 
fiscal, apesar do que aí se refere não ter correspondência com a verdade e incluir considerações das 
quais os serviços não podiam ter conhecimento, além de pretensões sem qualquer fundamento. Ora,

13.ª

Apresentada a reclamação nos termos do artigo 276º do C.P.P.T, o órgão da execução fiscal pode 
revogar o acto reclamado (artigo 277º, nº. 2 do C.P.P.T), pelo que a conduta relevante para efeitos de 
condenação como litigante de má -fé não é apenas a resposta do representante da Fazenda Pública, como 
parece ter sido pressuposto na aliás douta sentença. Assim,

14ª

Se à pretensão traduzida no acto reclamado falta fundamento que não podia ser ignorado sem 
negligência grave e, deduzida reclamação, o acto não é revogado e se pugna na resposta pela sua va-
lidade, devia ter sido julgado procedente o pedido de condenação da Fazenda Pública como litigante 
de má -fé.

15.ª

Ao assim não se decidir, na aliás douta sentença violou -se o disposto nos artigos 104º da L.G.T. 
e 456º, nº. 2 do C.P.C..

Termos em que deve a, aliás douta sentença ser revogada, apenas assim se fazendo a costumada 
Justiça.

Não foram apresentadas contra -alegações.
O Ministério Público neste STA emitiu parecer no sentido de que deve ser concedido provimento 

ao recurso no que respeita à penhora da fracção autónoma bem comum do ex -casal destacando tam-
bém que por despacho judicial de 17 de Janeiro de 2013, exarado a fls. 254/258, o tribunal, recorrido, 
em cumprimento do disposto no artigo 670.º do CPC, conheceu da nulidade assacada à sentença por 
omissão de pronuncia, tendo considerado que quanto à conta ……. não ocorre omissão de pronúncia, 
pois que o tribunal pronunciou -se sobre a mesma, conforme 3.ª conta elencada na alínea R) do pro-
batório, página 6 da sentença, tendo sido decidido manter a penhora, por ter considerado que incide 
sobre uma conta conjunta do reclamante e da executada, a qual se encontrava penhorada desde 27 de 
Março de 2009. E, que quanto à conta ……… o tribunal recorrido reconheceu a omissão de pronúncia 
e, reformando a sentença anulou a penhora dessa conta.

Pronunciou -se ainda acerca da pretendida condenação da AT como litigante de má -fé, defendendo 
que não se verificam os pressupostos legais para que a administração tributária possa ser condenada 
por litigância de má fé.

2 - FUNDAMENTAÇÃO
A decisão de 1ª Instância deu como assentes os seguintes factos:
A) O processo de execução fiscal n.º 0361200801093258, a correr termos no Serviço de Finanças 

de Braga  - 1, foi instaurado a 29.07.2008, contra B…….., nif. …….., para cobrança coerciva de dívidas 
ao Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), no montante de € 54.244,50, e acrescidos, 
cfr. pef. apenso e certidão de dividas;

B) Por carta registada com aviso de receção, de 18.08.2008 — RP575310000PT — procedeu o 
serviço de finanças à citação da executada, cfr. fls. 41 do pef.;

C) A carta referida em B), foi devolvida com a menção “não atendeu”, cfr. fls. 41 v. do pef.;
D) Por carta registada com aviso de receção, de 22.09.2008 — RM376383780PT — procedeu o 

serviço de finanças à citação da executada, cfr. fls. 44 a 46 do pef.;
E) A carta referida em D) foi devolvida com a menção “objecto não reclamado”, cfr. fls. 46 v. 

do pef.;
F) A 15.09.2008, foi emitido mandado de penhora, cfr. fls. 47 do pef.;
G) A 24.10.2008, foi a executada citada para a execução, cfr. fls. 48 a 50 do pef.;
H) A 28.11.2008, a executada requereu a suspensão da execução, cfr. fls. 60 do pef. cujo teor 

se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;
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I) A 27.03.2009, foi realizada a penhora sobre os valores mobiliários e contas bancárias que a 
executada detinha no BCP, cfr. fls. 63 a 71 do pef., a saber:

Conta de depósitos à ordem n.º …….  - valor: € 3,08+0,10;
Conta de depósitos à ordem n.º ……  - valor: € 194,79.
J) A 1.03.2012, foi prestada ao Chefe de Finanças informação com o seguinte teor:
“Assunto:
Penhora de bens
Em 29 -07 -2008 foi instaurado o presente processo por dívida ao Instituto de Emprego e Formação 

Profissional, na quantia de € 54.244,50, (...).
Nessa data a executada era casada com A………, NIF ……… e de que é detentor de um imóvel 

inscrito na matriz urbana de Braga …….,) sob o artigo 1920, fracção AR, pelo que, deverá ser inclu-
ído o NIF do contribuinte para que possam ser penhorados bens através do SIPE tendo em vista, por 
aplicação subsidiária prevista no artigo 2.º do CPPT, o prescrito no n.º 1 e 2 do art.º 1690.º, alínea a) 
do n.º 1 do art.º 1691.º e n.º 1 do art.º 1695.º do Código Civil e do art.º 825.º do Código de Processo 
Civil, bem como o art.º 220.º e 230.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

(…)”;
K) A 1.03.2012, foi proferido seguinte despacho pelo Chefe de Finanças, cfr. fls. 71 do pef.:
“Tendo em vista a informação infra, recolha -se no processo de execução fiscal em crise o NIF do 

contribuinte A…….. para efeitos de pedidos de penhora através do Sistema Informático de Penhoras 
Electrónicas.

(…)”;
L) A 12.03.2012, A…….., ora reclamante, recebeu na sua caixa de correio eletrónico mensagem 

da administração tributária a informar “a existência de dívidas resultantes do não pagamento dessas 
importâncias dentro do prazo legal”, cfr. fls. 14 dos autos, cujo teor se dá por reproduzido;

M) A 13.03.2012, A…….., através de correio eletrónico, cujo teor se dá aqui por integralmente 
reproduzido para todos os efeitos legais, na sequência da notificação recebida relativamente à realização 
de penhoras solicita informação ao serviço de finanças sobre a execução, cfr. fls. 77 do pef.;

N) A 13.03.2012, o chefe de finanças responde via correio electrónico, cfr. fls. 71 do pef. cujo teor 
se dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais, ressaltando o seguinte:

“Em face do seu email sou a informar:
1. Em 2008 -07 -29 foi instaurado o processo 0361200801093258 por dívida ao Instituto de Em-

prego e Formação Profissional;
2. Que na certidão de dívida consta, para além de outros, a Sra. B………, NIF ……..;
3. Que a dívida em causa reporta -se ao ano de 2005;
4. Que a 24 de Outubro de 2008 ocorreu a citação pessoal de B……..;
5. De que, em face da dívida e segundo o previsto no art.º 239.º do Código de Procedimento e 

de Processo Tributário, podem ser penhorados bens comuns, o que está a suceder no caso em apreço.
Assim, deverá requerer o que se encontra previsto no art.º 220.º do mesmo código.
(...).”;
O) A 14.03.2012, foi penhorado o imóvel inscrito na matriz urbana de Braga (…….) sob o 

artigo 1920, fracção AR, cfr. fls. 101 do pef.;
P) Pela Ap. n.º 2769, de 20.03.2012, foi registada a penhora referida em N) na CRP de Braga, 

cfr. fls. 96 e 97 do pef.;
Q) A 20.03.2012, foi a “C……..”, na qualidade de entidade patronal do ora reclamante, 

notificada de penhora de 1/6 do vencimento e abonos até ao limite de € 64.061,05, cfr. fls. 92 e 102 
do pef.;,

R) A 23.03.2012, foram penhoradas as seguintes contas de depósitos à ordem abertas no BCP, 
em nome do ora reclamante:

• n.º …….., no montante de € 482,56;
• n.º ……., no montante de € 2.605,32;
• n.º ……., no montante de €43,53;
• n.º ……., no montante de € 2.500,00;
• n.º ……., no montante de € 10.042,66;
• n.º ……., no montante de € 16.250,00.
S) A 29.03.2012, na sequência do pedido de esclarecimentos formulados pelo ora reclamante, o 

Serviço de Finanças informa que, “para efeitos do art.º 220.º do CPPT será necessária competente 
acção judicial conforme o preceituado no n.º 1 do art. 864.º -A do Código do Processo Civil (CPC).”, 
cfr. fls. 95, cujo teor se dá por reproduzido;

T) A 29.03.2012, foi penhorada a quota social que a executada detém na sociedade “D…….., 
Lda.”, cfr. fls. 80 a 88 do pef.;

U) A 27.04.2012, procedeu o serviço de finanças à citação/notificação do ora reclamante, cfr. 
fls. 105, aqui reproduzidas para os devidos efeitos legais, constando de relevante o seguinte:
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“Fica pela presente notificado, nos termos do art.º 864.º do Código de Processo Civil (CPC), 
de que foram efectuadas, por este Serviço de Finanças as penhoras abaixo identificadas, nos termos 
dos art.ºs 838.º do CPC e art.º 231.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), 
no processo de execução fiscal n.º 0361200801093258, instaurado contra o seu cônjuge, B…….. por 
dívidas ao Estado, das quais se junta cópia da respectiva certidão de dívida.

Imóveis:
Penhora artigo urbano 1920, fracção “AR” da freguesia de ……., concelho de Braga.
Fica também citado, nos termos do art.ºs 189.º e 190.º do CPPT, (...), nos termos do art.º 201.º 

do CPPT, ou deduzir oposição judicial, com os fundamentos previstos no art.º 204. CPPT.
V) A 17.05.1986, o ora reclamante celebrou casamento católico com B……., cfr. fls. 123 e 124 

dos autos;
W) O casamento foi dissolvido por divórcio a 6.05.2003, cfr. fls. 122 a 124 dos autos;
X) A 30.11.2003, o ora reclamante casou civilmente com E………, cfr. fls. 123 e 124 dos autos;
Y) A 4.07.2012, o ora reclamante deduziu oposição à execução fiscal, cfr. fls. 159 a 169 dos autos, 

cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para os devidos efeitos legais.
Z) A 17.04.2012, no processo de execução fiscal, foi penhorada a conta bancária n.º ……., aberta 

no “Millenniumbcp -ActivoBank”, em nome do reclamante, cfr. fls. 72 e 73 dos autos.”.
Inexistem quaisquer outros factos provados ou no provados com relevância para a decisão da 

causa
3 - DO DIREITO:
Para se decidir pela procedência parcial da reclamação considerou a decisão recorrida o seguinte: 

(destacam -se apenas os trechos mais relevantes da decisão com interesse para o presente recurso)
“A reclamação contra decisão do órgão de execução fiscal encontra -se regulada no CPPT 

(art.º 276º e ss do CPPT), e é o modo de reacção contra actuações lesivas, que sob o ponto de 
vista material, afectem os direitos e interesses legítimos do executado ou de terceiros, praticadas 
por um órgão da Administração, no âmbito do processo de execução fiscal, garantindo -se aos 
interessados, no artigo 268º, n.º 4, da Constituição da República Portuguesa, a tutela jurisdicional 
efectiva mediante o recurso a um tribunal para defesa desses direitos, na esteira da previsão legal 
do artigo 103º, n.º 2, da LGT.

Nos presentes autos, o reclamante insurge -se contra as penhoras ordenadas pelo Serviço de 
Finanças de Braga — 1, a saber:

1. A fração autónoma designada pela letra “AR” do prédio sito na Rua Dr. ……., n.ºs …. a 
….., freguesia de Braga (…….), inscrito na matriz predial sob o artigo 1920.º, descrito na CRP 
de Braga sob o n.º 314/19871029 -AR;

2. Valores depositados nas contas bancárias abertas em seu nome, no BCP.;
3. 1/6 do vencimento auferido no âmbito do exercício da sua atividade profissional.
4. Valores depositados na conta bancária n.º ……. aberta no “Millenniumbcp -ActivoBank”, 

em nome do reclamante.
Ora, as penhoras realizadas no processo de execução fiscal, postas em crise, foram -no na 

sequência do despacho do órgão de execução fiscal proferido a 1.03.2012, por consideração à in-
formação prestada anteriormente pelos serviços, cfr. alíneas J) e K) do elenco dos factos provados. 
O despacho do chefe de finanças em análise refere o seguinte:

“Tendo em vista a informação infra, recolha -se no processo de execução fiscal em crise o 
NIF do contribuinte A……. para efeitos de pedidos de penhora através do Sistema Informático 
de Penhoras Electrónicas” — alínea K). Acresce que a informação ali mencionada refere à data 
a executada era casada com A……., NIF …….., detentor de um imóvel inscrito na matriz urbana 
de Braga (…….) sob o artigo 1920, fracção AR, pelo que existe a necessidade de incluir o NIF 
do contribuinte (ora oponente) para que possam ser penhorados bens através do SIPE tendo 
em vista, por aplicação subsidiária prevista no artigo 2.º do CPPT, o prescrito no n.º 1 e 2 do 
art º 1690.º, alínea a) do n.º 1 do art.º 1691.ºe n.º 1 do art.º 1695.º do Código Civil e do art º 825.º 
Código de Processo Civil, bem como o art.º 220.º e 230.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário — alínea J).

Assim, para aferirmos da (i)legalidade das penhoras teremos que procurar interpretar o 
teor do referido despacho e perceber o que nele está explícito e implícito para se poder extrair 
as devidas conclusões.

Para o efeito, cumpre ter presente que “o problema do acto implícito é um problema de 
interpretação do acto administrativo, posto que uma decisão administrativa explícita contém 
implícita uma outra quando da interpretação do acto resulta ter a Administração querido, para 
além de determinado efeito contido na decisão explícita, um outro, não declarado, que se apresenta 
como decorrência necessária dessa declaração expressa de vontade” (Ac. do STA, de 06.04.1989, 
in Acórdãos Doutrinais, n.º 338, pág. 212).
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E é certo que “a interpretação do acto administrativo não se esgota no seu teor literal, sendo 
elementos igualmente relevantes para a fixação do seu sentido e alcance, as circunstâncias que 
rodearam a sua prolação, nomeadamente os seus antecedentes procedimentais, o tipo de acto, 
bem como os elementos posteriores que revelem o sentido de que a própria Administração lhe 
atribuiu, na medida em que se deve presumir que esta agiu coerentemente e de boa fé” (cfr. Ac. 
STA, de 03.03.1999, Proc. 041889).

Ora, isto posto, se, para bem interpretarmos o despacho que determinou a inclusão do nif. do 
ora oponente no sistema de penhoras, tivermos em consideração todos os elementos do processo 
executivo, chegamos à conclusão que o sentido pretendido era o de permitir a penhora de um bem 
imóvel, comum do casal, com vista ao posterior cumprimento da citação do cônjuge do executado 
(ora oponente), nos termos e para efeitos do disposto no art.º 239.º e 220.º do CPPT..

Senão, vejamos:
A informação que precedeu o despacho refere a existência do bem imóvel em nome do ora 

oponente, casado com a executada. É certo que, em termos de fundamentação jurídica nele se 
refere o n. 1 e 2 do art.º 1690.º, alínea a) do n.º 1 do art.º 1691.º e n.º 1 do art.º 1695.º do Código 
Civil  - comunicabilidade das dívidas e do art.º 825.º do Código de Processo Civil, bem como o 
art.º 220.º e 230.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário  - dívidas exclusivas de 
um dos cônjuges.

Ora, a menção aos artigos da comunicabilidade das dívidas só se pode concluir que se deve 
a mero lapso, ou, então, para uma leitura a contrario, por não estarem em consonância com os 
restantes artigos ali mencionados nem com os elementos dos autos.

Na verdade, conforme consta da certidão de dívida, emitida pelo exequente IEFP, apenas 
consta como executada B……., não tendo sido invocada a comunicabilidade da dívida ao ora 
oponente, na qualidade de cônjuge (vide, ainda, art.º 825.º do CPC.). Logo, nunca poderia o 
serviço de finanças, como mero órgão de execução fiscal, proceder a essa comunicabilidade. To-
davia, neste caso impunha -se que no processo de execução fosse enxertada uma fase declarativa, 
destinada a viabilizar a reorientação da pretensão executiva contra quem não figura no título (1), 
à semelhança do que sucede com a reversão contra terceiros mencionada nos artigos 157º e se-
guintes do CPPT.

Esta é, efectivamente, a solução mais consentânea com a finalidade da acção executiva, 
que não é a de declarar direitos e deveres (nomeadamente a comunicabilidade das obrigações a 
quem não se obrigou), mas sim a de providenciar pela reparação material coactiva de direitos 
já reconhecidos.

Ora, no caso dos autos verifica -se que não houve esse “momento” declarativo, pelo que não 
resta senão concluir pela falta de título executivo contra o Reclamante, não podendo, em conse-
quência a execução prosseguir contra ele.

Sendo certo, ainda, que, caso o ora oponente fosse considerado executado na execução fis-
cal, as penhoras teriam que ter como pressuposto a efetivação da citação ou o esgotamento das 
tentativas para o efeito, nos termos do disposto nos art.º 215.º, 193.º e 194.º do CPPT, o que, in 
casu, acarretaria, desde logo, a sua invalidade, porquanto ocorreram antes de realizada qualquer 
citação.

Por outro lado, e como decorre do probatório (alínea N)), a 13.03.2012, o chefe de finanças 
responde via correio electrónico ao ora oponente, dando -lhe conta “Que na certidão de dívida 
consta, para além de outros, a Sra. B……..”; “De que, em face da dívida e segundo o previsto 
no art.º 239.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, podem ser penhorados bens 
comuns, o que está a suceder no caso em apreço; Assim, deverá requerer o que se encontra pre-
visto no art.º 220.º mesmo”. Factualidade reforçada, ainda, com o esclarecimento prestado pelo 
órgão de execução fiscal no sentido da necessidade de instauração de ação judicial, para efeitos do 
art.º 220.º do CPPT. (alínea S)). E, ainda, da menção na nota de citação do oponente (alínea U)), 
ocorrida a 27.04.2012 de que o processo foi instaurado contra o cônjuge do ora reclamante, su-
blinhado a negrito na referida citação (isto não obstante não ter sido referido expressamente o 
art.º 239.º do CPPT).

Daqui inelutavelmente se conclui que a inserção do nome do ora oponente no sistema infor-
mático de penhoras automáticas, em conformidade com o despacho do chefe de finanças, teve 
em vista proceder à penhora de bens comuns (imóveis ou móveis sujeitos a registo), na execução 
que corria termos contra a executada, ex -mulher do ora reclamante, por dívidas da exclusiva 
responsabilidade desta.

Assim, balizados o sentido e o alcance do despacho do chefe de finanças, impõe -se avançar 
num outro patamar de análise crítica, por referência a cada uma das penhoras realizadas nos 
autos.

(1) Penhora da fração autónoma designada pela letra “AR”, inscrita na matriz predial sob 
o artigo 1920.º, registada na CRP de Braga.
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Nos termos do disposto no art.º 215.º do CPPT., findo o prazo posterior à penhora sem ter 
sido efetuado o pagamento, proceder -se -á à penhora.

A penhora será feita somente nos bens suficientes para o pagamento da dívida exequenda e 
do acrescido, prosseguindo, todavia, quanto a outros bens, quando o produto dos bens penhorados 
for insuficiente — art.º 217.º do CPPT.

Ora, nos presentes autos, a executada não procedeu ao pagamento voluntário, no prazo legal 
(alínea G)) e os depósitos das contas à ordem penhorados eram insuficientes (alínea I)).

Razão pela qual a administração fiscal diligenciou pela penhora do imóvel, bem comum do 
casal, adquirido na constância do matrimónio (qualidade que não é posta em causa por nenhuma 
das partes) — alíneas J) e K).

Tratando -se, assim, de dívidas da exclusiva responsabilidade da executada, por elas respon-
dem os seus bens próprios e, subsidiariamente, a sua meação nos bens comuns — cfr. art. 1696º, 
n.º 1 do Código Civil.

Assim, na execução podem ser imediatamente penhorados bens comuns do casal desde que 
seja citado o cônjuge do executado para requerer a separação judicial de bens, como resulta do 
disposto no art. 220º do CPPT, segundo o qual «Na execução para cobrança de coima fiscal ou 
com fundamento em responsabilidade tributário exclusiva de um dos cônjuges, podem ser ime-
diatamente penhorados bens comuns, devendo, neste caso, citar -se o outro cônjuge para requerer 
a separação judicial de bens, prosseguindo a execução sobre os bens penhorados se a separação 
não for requerida no prazo de 30 dias ou se se suspender a instância por inércia ou negligência 
do requerente em promover os seus termos processuais».

Penhorados bens imóveis ou bens móveis sujeitos a registo, o órgão de execução fiscal efectu-
ará o seu registo, imediatamente, após a penhora ou após as diligências referidas na alínea d) do 
art.º 231.º do CPPT (art.º 230.º, n.º 1, e alínea e), do art.º 231,º), o que se verificou nos presentes 
autos.

Contudo, à data da penhora, a executada e o ora reclamante já se encontravam divorciados.
Coloca -se, então a questão de saber se o estatuto de co -executado se mantém quando sejam 

penhorados bens provenientes do património comum do dissolvido casal, ainda não partilhados.
Tudo passa, nessa medida, pela questão de saber o que sucede ao património comum depois 

do divórcio. Se entendermos que, após o divórcio e até à partilha deixa de existir comunhão e 
passa a existir compropriedade, o direito de cada ex -cônjuge passa a incidir sobre metade de 
cada um dos bens provenientes da comunhão, não tendo, neste caso, o ex -cônjuge não tem o 
mesmo estatuto do cônjuge. Na sua qualidade de comproprietário, o ex -cônjuge só terá interesse 
em defender a sua metade do património. Se, pelo contrário, entendermos que existe comunhão 
de mão comum (desde o divórcio até à partilha) o direito dos contitulares não incide sobre cada 
um dos bens mas, globalmente, sobre a universalidade dos bens que integram a comunhão, e os 
poderes dos ex -cônjuges sobre o património comum não se modificam necessariamente com o 
divórcio. Isso só acontecerá depois da partilha.

De salientar que, na comunhão de mão comum todas as questões relacionadas com o patri-
mónio que integra a comunhão são do interesse de todos os que nela participam. Afinal, nenhum 
dos contitulares sabe se tal bem lhe vem a caber em partilha. Já na compropriedade cada um tem 
interesse em discutir a penhora que abrange o seu direito a uma parte indivisa do bem.

Ora, no entendimento deste Tribunal, o património dos ex -cônjuges é ainda uma univer-
salidade de bens comuns. É certo que o artigo 1688.º do Código Civil dispõe que as relações 
patrimoniais entre os cônjuges cessam pela dissolução do casamento. Mas este artigo deve ser 
conjugado com o artigo 1788.º do mesmo Código, segundo o qual o divórcio tem os mesmos efeitos 
da dissolução por morte. E na dissolução por morte a herança não partilhada também não per-
tence a cada um dos herdeiros na proporção das suas quotas. Os efeitos patrimoniais do divórcio 
implicam que cada um passa a dispor livremente do que lhe pertence, mas não que os bens que 
integravam a comunhão passem a pertencer a cada um na proporção de metade.

Se o património comum dos cônjuges degenerasse em compropriedade com o divórcio, os 
ex -cônjuges passavam a ser contitulares de bens certos e determinados, passando o seu direito a 
incidir sobre cada um dos elementos que constituem o património, e não sobre uma fracção ideal 
do conjunto. Pelo que não seria necessária a partilha a que alude o artigo 1404.º do C.P.C., sendo 
ao invés possível a divisão de coisa comum.

Pelo que o património dos ex -cônjuges não partilhado é ainda uma universalidade de bens 
comuns.

Donde que o ex -cônjuge tem o mesmo interesse em intervir na execução de bens comuns que 
a lei confere ao cônjuge do executado.

Assim, tendo a dívida nascido na vigência da sociedade conjugal, (independentemente de se 
tratar de dívida própria de um deles ou de dívida comum a ambos), podem ser imediatamente 
penhorados os bens comuns do casal, por estes integrarem um património autónomo especial-
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mente afectado aos encargos da sociedade conjugal. E, nesta situação, o posterior divórcio não 
exonera esse património comum.

Daí que, ao contrário do alegado pelo reclamante, por dívidas da exclusiva responsabilidade 
do cônjuge executado, possam responder os bens imóveis (indivisos) comuns do casal (art.ºs 1717.º 
e 1724.º, alínea b), do Código Civil), e não uma parte ou o direito da executada sobre esses bens.

Nesta sede, importa, ainda, chamar à colação o disposto no art.º 1697.º, do Código Civil. 
(…)

Como ensinam Francisco Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira, in Curso de Direito da 
Família, volume I, Introdução Direito Matrimonial, 3.ª edição, Coimbra Editora, págs. 471 a 473, 
“Durante o casamento, operam -se transferências de valores entre os patrimónios  - o património 
comum e dos dois patrimónios próprios dos cônjuges (...). Estes movimentos de capital, estes 
financiamentos sem prazos e sem juros, representados com mais ou menos rigor pelos interve-
nientes, são mais característicos da comunhão conjugal que de outra “sociedade” ou de outra 
qualquer reunião de patrimónios.

É assim que se forma uma espécie de conta -corrente entre o património comum e os patri-
mónios próprios, uma conta que se fecha apenas no momento da partilha.  - sublinhado nosso.

No momento da partilha, pode verificar -se que os movimentos de capital não se equilibraram 
espontaneamente e que algum património ficou enriquecido enquanto outro ficou correlativamente 
empobrecido. A técnica das compensações visa restabelecer as forças dos patrimónios, reconstituir 
o seu valor, corrigindo os desequilíbrios da conta -corrente através do reconhecimento de créditos 
de compensação em favor de cada património empobrecido.

A certeza deste restabelecimento final, ao mesmo tempo que repõe os valores no lugar a que 
pertencem, dá confiança e favorece as transmissões durante o casamento. Por outro lado, a técnica 
das compensações obriga a traçar o rasto dos movimentos de valores entre os patrimónios, (...); 
e ainda serve para defender o património comum, ou o de um dos cônjuges, sistematicamente 
empobrecido por uma utilidade abusiva, por parte do outro, em seu proveito exclusivo, como 
através do endividamento em proveito próprio ou da aplicação egoísta de fundos comuns.

Com este entendimento, dá -se à técnica das compensações um âmbito vasto, que excede os 
casos expressamente previstos na lei. Haverá lugar a compensação sempre que as transferências 
de valores, apesar de justificadas pela tutela de interesses relevantes ou pela vontade de colabo-
ração dos cônjuges, criem desequilíbrio económico entre os patrimónios.

Como exemplos de situações donde resulta um crédito do património comum sobre cada 
cônjuge podem mencionar -se: (...), o pagamento, pelas forças do património comum de dívidas 
da responsabilidade de um dos cônjuges (art. 1697.º, n.º 2);

Se o cônjuge do executado não pôde ou não quis recorrer à separação judicial de bens e 
teve de consentir na execução de bens indivisos por conta da meação do cônjuge devedor — para 
pagamento de dívidas próprias deste — justo é que no momento da partilha do casal, seja levado 
em linha de conta o prejuízo que então sofreu (2)

Cristina M. Araújo Dias, (3)(4) refere, também, que se difere para o momento da partilha 
a exigibilidade desse crédito, defendendo, ainda, em nota a propósito do art.º 1697.º, do Código 
Civil que “Se atendermos à titularidade do crédito nascido do pagamento das dívidas comuns 
com bens próprios de um dos cônjuges (nº1) ou nascido do pagamento de dívidas próprias com 
bens comuns (n.º 2), constatamos que, enquanto no n.º 1 o credor da compensação devida é o 
cônjuge que pagou a dívida com bens próprios, no n.º 2 o credor é o património comum”. — su-
blinhado nosso.

Nos casos do n.º 2, do art.º 1697.º, não faria sentido estabelecer um simples crédito do outro 
cônjuge pela importância correspondente à sua meação nos bens utilizados para o pagamento da 
dívida, pois o património comum é um património de afectação especial que tem de ser devida-
mente ressarcido daquilo em que for desfalcado, a fim de não ficarem prejudicados os interesses 
daqueles que têm, em relação a ele, direitos especiais. Estão, pois, em causa, interesses de terceiros, 
credores do património comum (art.º 1689.º, n.º 2), que ficariam prejudicados, se em vez de um 
crédito do património comum sobre o cônjuge cujas dívidas foram pagas com bens comuns, se 
estabelecesse um simples crédito do outro cônjuge. (5)

Por outro lado, louvando -nos, ainda, nos ensinamentos dos ilustres professores Pires de 
Lima e Antunes Varela (6), no que se refere à titularidade do crédito resultante do pagamento 
de dívidas da exclusiva responsabilidade de um dos cônjuges com bens integrados na comunhão 
conjugal “credor é o património comum”.

Quanto ao momento em que nasce o dito direito de crédito, referem, de igual modo, estes 
Autores que o mesmo “só se efectiva no momento da partilha dos bens do casal”.

Ainda, a este propósito, e em jeito de conclusão, deixa -se aqui transcrita uma parte da 
fundamentação do acórdão do STA, de 14.06.2012, proferido no âmbito do processo n.º 0939/10, 
disponível em www.dgsi.pt.: “Em suma, a obrigatoriedade da citação do cônjuge do devedor nos 



1286

casos de penhora de bens imóveis ou móveis sujeitos a registo na execução fiscal, com a subse-
quente atribuição da posição de parte nesse processo executivo, que já encontrava previsão no 
CPCI, implica que a Recorrente não tenha a possibilidade de embargar de terceiro, devendo 
reagir contra actos ilegais que afectem os seus direitos através dos meios processuais concedidos 
ao executado. Deste modo, se após a separação de meações e partilha dos bens realizada após a 
sua citação, a propriedade do imóvel penhorado lhe é atribuída, poderá pedir o levantamento da 
penhora no próprio processo executivo  - caso esteja em causa dívida da exclusiva responsabilidade 
do devedor que consta do título executivo — sendo tal pedido analisado e decidido pelo órgão 
da execução fiscal, com possibilidade de reclamação da sua decisão para tribunal, nos termos 
previstos no artigo 276.º CPPT (...).” — sublinhado nosso.

Assim, nestes casos, não há que acautelar a defesa dos interesses do ex -cônjuge através 
do mecanismo da citação para requerer a separação de bens, pois que após o divórcio ele pode 
livremente fazer cessar a indivisão, instaurando processo de inventário para partilha dos bens, 
ao contrário do que acontecia na pendência do matrimónio (durante o qual não pode alterar o 
regime matrimonial de bens nem pedir a divisão dos bens comuns, razão por que a lei concede ao 
cônjuge não responsável pela dívida a faculdade de separar o património comum na pendência 
de processo executivo, de forma a poupá -lo a qualquer prejuízo).

Por tudo isto, reafirma -se que não assiste razão ao reclamante ao alegar que, apenas, pode 
ser penhorado um alegado direito que a executada detém sobre o imóvel, podendo/devendo de-
monstrar que na partilha o imóvel penhorado lhe foi atribuído.

Pelo exposto, nenhuma censura merece a atuação da administração fiscal nesta parte, 
mantendo -se por isso, a penhora ordenada sobre o imóvel adquirido na constância do matrimónio.

(2) Penhora sobre as contas de depósitos à ordem, nos termos do disposto no art.º 223.ºdo 
CPPT

Conforme resulta do elenco dos factos provados, o ora reclamante divorciou -se da execu-
tada a 6.05.2003 (alínea W)), e a penhora sobre os depósitos à ordem verificou -se em 23.03.212 
(alínea Q)), ou seja, em data posterior à dissolução do casamento, não constituindo por isso, bens 
comuns do extinto casal.

Outrossim, a dívida é da exclusiva responsabilidade da executada, não comunicáveis ao ora 
reclamante, por isso, por ela não respondem os bens próprios do ex -cônjuge, ora reclamante.

“(3) Penhora sobre a conta de depósito à ordem n.º ……., aberta no
“Millenniumbcp -ActivoBank’, nos termos do disposto no art.º 223.º CPPT.
Conforme resulta do elenco dos factos provados, o ora reclamante divorciou -se da execu-

tada a 6.05.2003 (alínea W)), e a penhora sobre o depósito à ordem verificou -se em 17.04.2012 
(alínea Z)), ou seja, em data posterior à dissolução do casamento não constituindo por isso, bem 
comum do extinto casal.

Outrossim, a dívida é da exclusiva responsabilidade da executada, não comunicáveis ao ora 
reclamante, por isso, por ela não respondem os bens próprios do ex -cônjuge, ora reclamante.

Nesta conformidade, a penhora ordenada sobre a conta bancária n.º ……., titulada pelo 
reclamante, é ilegal, pelo que se determina o seu levantamento.

Nesta conformidade, a penhora ordenada sobre as contas bancárias n.º ……., n.º …….; …….; 
……. e ……., tituladas pelo reclamante, é ilegal, pelo que se determina o seu levantamento.

Não obstante o acabado de decidir, exceciona -se desta conclusão a penhora da conta n.º ……., 
que conforme se extrai do probatório (alíneas I) e R)) é uma conta titulada conjuntamente pelo 
ora reclamante e pela executada, razão pela qual já tinha sido penhorada a 27.03.2009, como 
bem pertencente à executada.

Donde, quanto à conta bancária n.º ……., mantém -se a penhora determinada.
(3) Penhora de 1/6 do vencimento auferido na C……., nos termos do disposto no art.º227.º 

do CPPT.
Dá -se aqui por integralmente reproduzida a fundamentação acabada de expor quanto à 

penhora das contas bancárias tituladas pelo reclamante.
Na verdade, estando em causa dívida da exclusiva responsabilidade da executada e tendo 

em consideração que o reclamante se divorciou a 6.05.2003 e a penhora do vencimento ocorreu 
a 20.03.2012 (alínea Q)), inelutavelmente se conclui que o ordenado por ele auferido naquela 
data não constitui um bem comum do extinto casal, mas sim um bem próprio do reclamante ou, 
quando muito, um bem comum do novo casal, constituído a 30.11.2003 (alínea X)).

Nesta conformidade, a penhora do vencimento auferido pelo reclamante na C……. é ilegal, 
determinando -se o seu levantamento.

Pelo exposto, sem necessidade de mais considerações, julgo parcialmente procedente a pre-
sente reclamação e, nessa conformidade, determino a anulação das penhoras realizadas nos autos 
sobre os bens próprios da ora reclamante, por terem sido determinadas para garantir a totalidade 
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da dívida exequenda, devendo ser substituídas por outras que garantam o pagamento das dívidas 
referentes apenas a IVA e IRS dos anos de 2004 e 2005, com todas as consequências legais.

DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FISCAL COMO LITIGANTE 
DE MÁ FÉ (e no pagamento de indemnização).

O reclamante na sequência da notificação da contestação apresentada veio requerer a con-
denação da fazenda pública como litigante de má -fé

De acordo com o disposto no art.º 456.º do Código de Processo Civil:
“1. Tendo litigado de má fé a parte será condenada em multa e numa indemnização à parte 

contrária, se esta a pedir.
2. Diz -se litigante de má fé quem, com dolo ou negligência grave:
a) Tiver deduzido pretensão ou oposição cuja falta de fundamento não devia ignorar;
b) Tiver alterado a verdade dos factos ou omitido factos relevantes para a decisão da 

causa;
c) Tiver praticado omissão grave do dever de cooperação;
d) Tiver feito do processo ou dos meios processuais um uso manifestamente reprovável, com 

o fim de conseguir um objectivo ilegal, impedir a descoberta da verdade, entorpecer a acção da 
justiça ou protelar, sem fundamento sério, o trânsito em julgado da decisão.”

Como se extrai do preceito legal acabado de citar, a litigância de má fé reporta -se à conduta 
das partes nos meios processuais e, por outro lado, é necessária a demonstração de que actuou 
com dolo ou negligência grave.

Ora, não se pode qualificar como conduta processualmente ilícita a atuação da fazenda 
pública que, no âmbito dos presentes autos e através da contestação apresentada, se limitou a 
remeter a sua posição para o teor da informação prestada pelo órgão de execução fiscal e a pedir 
que os presentes autos sejam decididos com a costumada justiça.

Como defende Alberto dos Reis, no seu Código de Processo Civil, anotado, a fls. 262, a boa 
fé no litígio é perfeitamente compatível com uma lide imprudente ou temerária, só o não sendo 
no caso do litigante ter consciência plena de não assistir qualquer direito à sua pretensão, o que 
não é de todo o caso.

Em suma, a Fazenda Pública não incorreu em litigância de má fé, por não ter “deduzido 
pretensão … cuja falta de fundamento não devia ignorar” (n.º 2, a)) e por não ter “feito do processo 
ou dos meios processuais um uso manifestamente reprovável com o fim de (...) entorpecer a acção 
da justiça ou protelar, sem fundamento sério, o trânsito em julgado da decisão.” (n.º 2, d)).

Qualquer outra responsabilização que o reclamante pretenda imputar à administração tri-
butária, no âmbito de execução fiscal, teria que ser convocada em sede própria, que, não através 
do incidente da litigância de má -fé.

Nesta conformidade, improcede, pois, o pedido de condenação da fazenda pública como 
litigante de má fé (e de indemnização devida) com a consequente absolvição da fazenda pública 
do pedido.

“IV - DECISÃO
Pelo exposto, tudo visto e ponderado decido:
 - julgar parcialmente procedente a presente reclamação e, nessa conformidade, determinar;
1. A anulação da penhora realizada sobre as contas bancárias nºs ……., …….; …….; ……. 

e ……., tituladas pelo reclamante no BCP, ordenando -se o seu levantamento;
2. A anulação da penhora de 1/6 do vencimento auferido pelo reclamante na C……., ordenando-

-se o seu levantamento.
3. A anulação da penhora realizada sobre a conta bancária n.º …….., titulada pelo reclamante 

Millenniumbcp -ActivoBank”, ordenando -se o seu levantamento.
Mantendo -se o restante.
 - Improcedente o incidente de condenação da fazenda pública como litigante de má fé e 

no pagamento de indemnização devida, com a consequente absolvição da requerida do pedido.
Custas por ambas as partes, (cfr. artº 446.º, n.º 1 do CPC, aplicável ex vi do art.º 2.º alínea e) 

do CPPT.), fixando -se, a responsabilidade em partes iguais.
Custas do incidente da litigância de má fé pelo exequente, as quais se fixam em 0,5 UC.  - nos 

termos do disposto no artº 7.º, n.º 4, do RCP”.
DECIDINDO NESTE STA:
Como salienta o Mº Pº no seu parecer e resulta do supra exposto, designadamente da decisão 

recorrida transcrita, esta julgou improcedente (parcialmente) reclamação judicial deduzida dos actos de 
penhora de fracção e conta ……. do Banco Millenium BCP, no entendimento de que, quanto à penhora 
da fracção, património do recorrente e ex - cônjuge, ainda não partilhado, é ainda uma universalidade de 
bens comuns e, como tal, é legal a penhora do imóvel e quanto à conta bancária …….. esta é uma conta 
bancária titulada pela executada e pelo reclamante/recorrente, razão pela qual já tinha sido penhorada 
em 27 de Março de 2009, como bem pertencente à executada, pelo que não há motivo legal para se 
proceder ao levantamento de tal penhora.
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O recorrente além do mais, imputa à sentença recorrida vício de forma por omissão pronúncia 
omissão de quanto às contas ……. e ……. do Milleniumbcp e Millenuimbcp -ActivoBank, pedindo, 
também, anulação da penhora de tais contas.

Mas por despacho de 17 de Janeiro de 2013, exarado a fls. 254/258, o tribunal, recorrido, em 
cumprimento do disposto no artigo 670.º do CPC, conheceu da referida nulidade, tendo considerado 
que quanto à conta ……. não ocorre omissão de pronúncia, pois que o tribunal pronunciou -se sobre 
a mesma, conforme 3.ª conta elencada na alínea R) do probatório, página 6 da sentença, tendo sido 
decidido manter a penhora, por ter considerado que incide sobre uma conta conjunta do reclamante e 
da executada, a qual se encontrava penhorada desde 27 de Março de 2009.

Quanto à conta …….. o tribunal recorrido reconheceu a omissão de pronúncia e, reformando a 
sentença anulou a penhora dessa conta.

Vejamos o mérito do presente recurso jurisdicional.
Quanto à alegada omissão de pronúncia sobre a penhora da conta ……., como muito bem 

referiu a tribunal recorrido inexiste omissão de pronúncia, pois a 1.ª instância pronunciou -se sobre 
a mesma na alínea R) do probatório, não havendo fundamento legal para a sua anulação, uma vez que 
se trata de conta conjunta do reclamante/recorrente e da executada e que já havia sido penhorada em 
27 de Março de 2009, enquanto bem pertencente à executada.

Nesta parte, o recurso não merece provimento.
Quanto à penhora da conta ……. mostra -se satisfeita a pretensão do recorrente pelo tribu-

nal recorrido, pelo que ocorre e se declara a inutilidade superveniente da instância de recurso, 
nesta parte.

Vejamos, agora, a questão da penhora da fracção.
Quanto a esta questão estamos em plena consonância com a posição do recorrente e do Mº Pº 

junto deste STA.
Como bem referem, depois da dissolução do casamento por divórcio até à partilha dos bens comuns 

dos ex -cônjuges a situação passa ser idêntica à da herança indivisa. (1 Acórdão do STJ, de 29/06/2004.
P -04ª2062, disponível no sítio da Internet WWW.dgsi.pt)

De facto, como ensinam Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira (2 Curso de Direito de Família, 
Volume I, 2ª edição, pag. 670) “a situação passa a ser idêntica à da herança indivisa.

Cada um dos ex -cônjuges pode dispor da sua meação, como pode pedir a separação das meações, 
o que não podia fazer antes do divórcio.

Não quer isto dizer que com o trânsito da sentença de divórcio os bens comuns deixem de ser 
património comum e passem a pertencer aos ex -cônjuges em compropriedade, (uma vez que não 
podem cada um deles dispor de metade de cada um desses bens em concreto), pois antes da partilha 
não se sabe com que bens virá a ser preenchida a meação de cada um dos cônjuges. Existe pois uma 
universalidade de bens comuns pertencente aos ex cônjuges, pois o divórcio tem os mesmos efeitos da 
dissolução por morte, como acertadamente (nesta parte) refere a sentença recorrida, supra destacada, 
em fundamentação jurídica correcta que nos dispensamos de repetir. Na mesma linha de entendimento 
vide o Ac. deste STA de 18/05/2011 tirado no recurso n.º 0973/09 que, não obstante incidir sobre si-
tuação fáctica distinta, destaca argumentação jurídica que devidamente ponderada nos ajuda a decidir 
no sentido ora propugnado.

Assim, na penhora de bens em comum, como no caso em, apreciação em que a dívida foi contraída 
na constância do matrimónio mas referenciada na sentença recorrida como sendo da exclusiva respon-
sabilidade do ex -cônjuge –mulher, (o que não é contestado por algum dos intervenientes processuais) 
exigida em processo executivo instaurado após o divórcio e vencida, também, após o fim do casamento 
“não podem, na execução movida apenas contra um dos contitulares dos bens comuns ser penhorados 
os próprios bens na sua totalidade, nem uma fracção de qualquer deles, nem uma parte especificada 
dos mesmos por a tal obstar o disposto no artº 826.º n.º 1 do CPC, o que bem se compreende pois os 
direitos dos contitulares não se referem a qualquer parte especificada da coisa comum, mas a toda ela, 
globalmente considerada”. (Com este entendimento vide Jorge Lopes de Sousa in Código de Proce-
dimento e Processo Tributário, anotado e comentado, 6ª edição, 2011 III volume, páginas 642/643.)

Portanto, no caso “sub -judice” apenas poderia ser penhorado o direito à meação do 
ex -cônjuge mulher/executada e nunca a fracção autónoma (destaque nosso).

A penhora da fracção autónoma é, pois ilegal, pelo que, nesta parte, o recurso merece provi-
mento.

Vejamos, por último, a alegada condenação da AT como litigante de má -fé.
Importa considerar o artigo 104.º da LGT nos termos do qual a Administração Tributária pode ser 

condenada numa sanção pecuniária a quantificar de acordo com as regras da litigância de má -fé em caso 
de actuar em juízo contra o teor de informações vinculativas anteriormente prestadas aos contribuintes 
ou o seu procedimento divergir do habitualmente adoptado em situações semelhantes.

Como refere António Lima Guerreiro, citado pelo Mº Pº no seu parecer (Lei Geral Tributária, 
anotada, Editora Rei dos Livros, pag. 425) “A referida sanção por litigância de má -fé depende de uma 
violação dolosa ou gravemente negligente do princípio da boa fé, por desrespeito de informação vin-
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culativa anteriormente prestada, ou violação do princípio da igualdade tributária, que ocorre quando a 
administração tributária trate conscientemente de modo desigual contribuintes em idênticas circuns-
tâncias. Os requisitos do dolo ou negligência grave resultam de o presente preceito remeter para a lei 
geral que é o artigo 456.º, número 2, do CPC, que declara expressamente a dependência da litigância de 
má fé desse tipo de pressupostos. Simplesmente, verificados, em vez da sanção pecuniária em virtude 
da comprovação de má fé ser aplicada, mediante o mero preenchimento dos pressupostos previstos 
nesse artigo, de acordo com o regime da presente lei, só é devida em caso de violação do conteúdo 
de informação vinculativa anteriormente prestada aos contribuintes ou em caso de procedimento da 
Administração divergir do habitualmente adoptado em circunstâncias idênticas. A solução em causa 
tem em conta o quadro jurídico peculiar da actuação do Estado no processo judicial tributário, que é 
substancialmente diferente do das partes no processo comum.”

No caso em que a decisão da administração Tributária se escudou na norma do artº 220º do CPPT 
e segundo depreendemos no pressuposto de que o ex -cônjuge devia ao abrigo da norma ser notificado 
para requerer a separação judicial de bens, (interpretação que não seguimos como resulta da presente 
decisão relativa à fracção penhorada, mas que se afigura, perfeitamente, discutível e admissível) 
afigura -se -nos que não se verificam os pressupostos legais para que a administração tributária possa 
ser condenada por litigância de má fé.

Nesta parte, o recurso não merece provimento.
4 - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes deste STA em conceder parcial provimento ao recurso, revogando 

a decisão na parte em que confirmou a penhora da fracção identificada nos autos. determinando -se o 
levantamento da mesma e confirmando a sentença quanto ao mais, considerando já o suprimento da 
omissão de pronuncia reconhecida em 1ª instância.

Custas a cargo do recorrente por atenção à parte em que decaiu.

Lisboa, 3 de Abril de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão.

(1) Cfr., neste sentido, o voto de vencido aposto no Acórdão do TCAN de 12.01.2012, processo n.º 00647/11.0BEAVR
(2) Guilherme Braga da Cruz, in Capacidade Matrimonial dos Cônjuges, Anteprojecto dum título do futuro Código Civil 

(Articulado e Exposição dos Motivos), BMJ, n.º 69, 1957, pág. 417.
(3) In Compensações Devidas Pelo Pagamento de Dívidas do Casal (Da correcção do Regime Actual), Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra, Centro de Direito da Família — 7, Coimbra Editora, pág. 102.
(4) Vide, neste sentido, acórdão do Tribunal da Relação de Coimbra, de 12.10.1999, processo n.º 1091/99, disponível 

em www.dgsi.pt.
(5) Neste sentido vide, ainda, Francisco Pereira Coelho e Guilherme de Oliveira, in ob. Cit., pág. 469.
(6) In Código Civil anotado, Vol. IV, p. 356, 2.ª edição, Coimbra Editora. 

 Acórdão de 3 de Abril de 2013.

Assunto:

Recurso de Revista Excepcional. Requisitos.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 150.º, n.º 1, do CPTA, das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, “excepcionalmente”, recurso 
de revista para o Supremo Tribunal Administrativo “quando esteja em causa a 
apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista 
de importância fundamental” ou “quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”.

 II — Não se justifica a admissão da revista numa situação em que a questão colocada, 
alicerçada na matéria de facto dada como provada pelas instâncias e que o tribunal 
de revista não pode sindicar (n.os 3 e 4 do artigo 150.º do CPTA), tem natureza 
casuística, com contornos específicos e singulares no contexto factual e jurídico 
do caso concreto, não assumindo especial relevo jurídico ou social e, por outro 
lado, não se evidencia que o acórdão recorrido enferme de erro ostensivo ou 
grosseiro que reclame a intervenção deste Tribunal para uma melhor aplicação 
do direito.
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Processo n.º 307/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, Lda.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. FAZENDA PÚBLICA interpõe recurso de revista excepcional, ao abrigo do disposto no 
artigo 150.º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul que confir-
mou a sentença do Tribunal Tributário de Lisboa que deu procedência à reclamação que a sociedade 
A……………….., LDA, na qualidade de adquirente do prédio urbano vendido no processo de execução 
fiscal n.º 3573 1990 07000308, deduziu contra o acto do órgão da execução fiscal de indeferimento do 
seu pedido de renovação da instância executiva e de prosseguimento da mesma contra os detentores 
das fracções autónomas do prédio que adquiriu, por estes estarem, alegadamente, a ocupá -las indevi-
damente.

1.1. Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A. A questão ora suscitada, seguindo o que se disse no Acórdão de 29/11/2006, proc. n.º 0729/06, 

relativamente aos requisitos para a admissibilidade do recurso de revista, assume relevância jurídica ou 
social, aferida em termos da utilidade jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultra-
passe os limites da situação singular, decorrendo, da interposição do presente recurso, a possibilidade 
de melhor aplicação do direito, tendo como escopo a uniformização do mesmo direito, dado que esta 
questão tem uma capacidade de se repetir num número indeterminado de casos futuros.

B. A questão que se pretende seja considerada pelo Tribunal “ad quem” no presente recurso de 
revista é, pois, a de saber se face à venda que foi realizada pela AT em 21/12/1999, através de nego-
ciação particular de um prédio em propriedade total, adquirido pela requerente, se a AT pode ser agora 
(mais de dez anos depois, em 03/03/2010) responsabilizada pela requerida prossecução da execução 
fiscal, e ademais, em face da nova realidade imobiliária (fragmentação da anterior propriedade com o 
surgimento de outras matrizes prediais a cada uma delas correspondente).

C. Tal questão configura -se como uma questão “Tipo” susceptível de se repetir num número 
indeterminado de vezes, e no caso dos autos reveste -se de assaz complexidade, face aos contornos da 
mesma e que reclama, por isso, melhor aplicação do direito com a intervenção do órgão de cúpula da 
justiça administrativa.

D. É nosso entendimento que o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, uma errada 
interpretação e aplicação da lei aos factos, pelo que, não se deve manter.

E. É que, o Acórdão recorrido incorreu em erro face a uma nova realidade, realidade esta que não 
pressupõe o mesmo objecto que foi pela AT transmitido à requerente.

F. Efectivamente posteriormente a ter adquirido o prédio em propriedade total, a requerente, 
constituiu propriedade horizontal, sobre todo o prédio a que correspondem novos artigos matriciais.

G. Assim, não se vê como perante a realidade documental junta ao processo, que em sintonia com 
o despacho do CSF, não tenha sido subsumida sem necessidade de qualquer prova testemunhal, que a 
requerente adquirente do imóvel, tomou posse do mesmo. De outro modo, jamais aquele poderia ter 
constituído a propriedade horizontal logo em 2001.

H. Donde, no mínimo, a requerente está a fazer uso de um meio processual que não é o adequado 
ao fim pretendido. O que é que pretende com a utilização deste meio processual? Que a Administração 
lhe entregue de novo o imóvel adquirido em propriedade plena  - contra a realidade que ela própria 
constituiu, a propriedade horizontal? Ou que se substitua a ela para fazer o despejo de cada uma das 
novas fracções, por si constituídas?

I. Concluindo -se que os Meritíssimos Juízes se debruçaram sobre uma realidade referente a um 
objecto processual, que desde 2001 (ano da constituição da propriedade horizontal) não é o mesmo. 
Como também já não o é na data mais antiga de interposição do pedido de prosseguimento de execução 
para entrega de coisa certa.

1.2. A Recorrida apresentou contra -alegações para sustentar a inadmissibilidade do recurso por 
falta de verificação dos pressupostos contidos no art. 150º do CPTA e, subsidiariamente, pediu que 
fosse julgado improcedente o recurso por entender que não assiste razão à Recorrente.

1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto deste Supremo Tribunal emitiu douto parecer no 
sentido de que devia proceder -se à apreciação preliminar do recurso quanto à sua admissibilidade, nos 
termos e pela formação prevista no n.º 5 do art.º 150º do CPTA, nada mais se lhe oferecendo dizer 
nesta fase.

1.4. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir em conferência, tendo em conta que constitui 
jurisprudência actualmente pacífica nesta Secção de Contencioso Tributário que o recurso de revista 
excepcional, previsto no artigo 150.º CPTA, é admissível no âmbito do contencioso tributário.
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2. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal

Isto é, o preceito prevê excepcionalmente recurso de revista para o STA quando esteja em causa 
a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação 
do direito. Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excepcionalidade deste 
recurso, frisando que ele constitui uma “válvula de segurança do sistema” que só deve ser accionada 
nesses estritos termos.

E, como tem sido repetidamente explicado nos inúmeros acórdãos proferidos sobre a matéria, que 
aqui nos dispensamos de enumerar, o preenchimento do conceito indeterminado de relevância jurídica 
fundamental verificar -se -á, designadamente, quando a questão a apreciar é de elevada complexidade 
 - seja porque a sua solução envolve a aplicação conjunta e harmonizada de diversos diplomas leais e 
institutos jurídicos, seja pelo seu carácter inovador, seja porque o seu tratamento suscita dúvidas sérias 
que fluem da jurisprudência ou da doutrina.

Já relevância social fundamental verificar -se -á quando a situação apresente contornos indiciadores 
de que a solução pode ser um paradigma ou orientação para se apreciarem outros casos ou a questão 
revele especial capacidade de repercussão social, em que a utilidade da decisão extravasa os limites do 
caso concreto das partes envolvidas no litígio.

Por fim, a clara necessidade da admissão da revista para melhor aplicação do direito há -de 
resultar da possibilidade de repetição num número indeterminado de casos futuros e consequente ne-
cessidade de garantir a uniformização do direito em matérias importantes tratadas pelas instâncias de 
forma pouco consistente ou contraditória  - nomeadamente por se verificar a divisão de correntes juris-
prudenciais ou doutrinais e se ter gerado incerteza e instabilidade na sua resolução a impor a intervenção 
do órgão de cúpula da justiça administrativa e tributária como condição para dissipar dúvidas – ou por 
as instâncias terem tratado a matéria de forma ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, 
sendo objectivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.

Em suma, a intervenção do STA no âmbito de um recurso excepcional de revista só pode considerar-
-se justificada em matérias de assinalável relevância e complexidade, sob pena de se desvirtuarem os 
fins tidos em vista pelo legislador com esse recurso.

No caso vertente, o requerimento apresentado ao órgão de execução fiscal pela adquirente do 
prédio urbano vendido no processo de execução fiscal n.º 3573 1990 07000308, era o de renovação 
dessa instância executiva e do seu prosseguimento contra os detentores das fracções autónomas do 
prédio que adquirira, por estes estarem a ocupá -las indevidamente.

Tal pedido foi, todavia, imediatamente indeferido com a seguinte e essencial argumentação, re-
missiva para informação prestada nos autos por funcionário do Serviço de Finanças:

«Nos termos do artigo 256º, n.º 2 do CPPT o adquirente pode, com base no título de transmissão, 
requerer ao órgão de execução fiscal, contra o detentor e no próprio processo, a entrega dos bens. 
Esta competência, que anteriormente pertencia aos Tribunais Tributários, passou para a esfera do 
órgão de execução fiscal através da Lei 55 -A /2010, de 31,12. Neste sentido, também dispõe o Oficio 
Circulado n.º 60.080 de 14.12.2010 da Direcção de Serviços de Gestão dos Créditos Tributários, 
aplicando -se também e subsidiariamente, as normas do Código de Processo Civil, nomeadamente os 
artigos 901º, 930º e 840º.

Por outro lado, dispõe o art. 74º, n.º 1 da LGT que o ónus da prova dos factos constitutivos dos 
direitos dos contribuintes recai sobre quem os invoque.

Tendo em atenção os factos supra descritos e compulsado o processo de execução fiscal, verifica-
-se que não existe nos autos qualquer documento, menção ou referência de que o prédio se encontrava 
ocupado à data da venda.

A peticionante também não logrou provar que o imóvel se encontrava ocupado à data da venda, 
cabendo o ónus da prova a quem alegue os factos (art. 74º da LGT). Por outro lado, apenas em 
03/03/2010, decorridos mais de 10 anos sobre a data da venda, a arrematante vem aos presentes autos 
solicitar a prossecução da execução contra os detentores das fracções autónomas que identifica.

Pelo exposto, proponho que o requerimento seja indeferido, uma vez que o mesmo não foi apre-
sentado em tempo útil, nem foi provado que à data da venda por negociação particular do prédio ins-
crito sob o artigo 1409 da matriz predial da freguesia de Póvoa de Santa Iria, o mesmo se encontrava 
ocupado.».

Segundo o entendimento vertido no acórdão recorrido, que acolheu e sancionou a posição já 
sufragada pelo Tribunal de 1ª instância, não se vislumbra qual o fundamento legal para o primeiro 
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fundamento desse despacho de indeferimento (intempestividade do pedido), «permanecendo o enigma 
sobre o alcance do exposto no despacho do Chefe de Finanças quando aponta que o requerimento não 
foi apresentado em tempo útil», mais deixando esclarecido que «é hoje pacificamente aceite que no 
caso de bens vendidos em processo de execução fiscal, o adquirente pode, com base no despacho de 
adjudicação, requerer o prosseguimento da execução contra o detentor dos bens, nos termos prescritos 
para a execução para entrega de coisa certa (arts. 900º e 901º do CPC)». (…).

Assim, adjudicados os bens, pode o adquirente, nos termos do referido art. 901º do CPC, provi-
denciar pela respectiva entrega, requerendo, com base no despacho de adjudicação, o prosseguimento 
execução (Cfr. TEIXEIRA DE SOUSA, Estudos sobre o Novo Código de Processo Civil, pág. 102.), sendo 
aplicáveis os termos adaptados do processo para entrega de coisa, previsto nos arts. 930º e seguintes 
do CPC», sendo que a própria Administração Tributária já fez circular instruções – Oficio -Circulado 
n.º 60.080, de 14.12.2010, da Direcção de Serviços de Gestão dos Créditos Tributários – no sentido de 
que «é ao órgão de execução fiscal que cabe, a requerimento do interessado, proceder à entrega do 
bem adjudicado em venda nos processos de execução fiscal, sendo que, nos casos em que exista reacção 
jurídica da parte quem esteja a reter o bem, a decisão a proferir sobre o respectivo requerimento será 
da competência do tribunal tributário, por ser um acto de natureza jurisdicional, enquanto nos casos 
em que a resistência à entrega seja meramente física e não jurídica, cabe à administração tributária 
diligenciar no sentido de viabilizar essa entrega (com eventual requisição de força pública), pois trata-
-se de matéria que não tem natureza jurisdicional». (…)

A lei não sujeita o adquirente dos bens a nenhum prazo, afim de requerer a sua entrega; daí 
poder fazê -lo mesmo depois de extinta a execução. Resulta do exposto que a lei não prevê qualquer 
prazo para o adquirente dos bens, requerer ao órgão de execução fiscal, contra o detentor e no próprio 
processo, a entrega desses bens.

Trata -se de uma renovação da instância executiva, que pode ser requerida mesmo depois de 
extinta a execução fiscal.».

E no que concerne ao segundo fundamento para o indeferimento (não ter a adquirente/requerente 
provado, logo com o requerimento inicial, que à data da aquisição do imóvel este já estivesse ocupado 
por terceiros), o acórdão recorrido entendeu que a Fazenda Pública defende algo que não tem suporte 
legal, já que «neste domínio, é ponto assente que o requerente não tem de caracterizar a detenção nos 
termos propostos pela Recorrente, pois que no caso de bens vendidos em processo de execução fiscal, 
o adquirente pode, com base no despacho de adjudicação, requerer o prosseguimento da execução 
contra o detentor dos bens, nos termos prescritos para a execução para entrega de coisa certa, 
matéria que traduz a medida certa do requerimento a apresentar no sentido de efectivar o direito 
correspondente.

Isto significa que a tese da Recorrente não tem qualquer viabilidade, implicando uma outra lei-
tura da realidade por parte da mesma, o que se traduz, afinal, na afirmação daquilo que a Recorrente 
realmente pensa sobre esta matéria, ou seja, que o imóvel já foi entregue. (…)».

Neste recurso de revista, a Fazenda Pública insiste, tal como fizera já no recurso para o TCAS, 
no erro de julgamento que terá sido cometido face à factualidade que invoca – e que não foi dada 
como provada pelas instâncias – no sentido de que a requerente terá submetido o prédio ao regime de 
propriedade horizontal após a sua aquisição no processo de execução, alterando o objecto que lhe foi 
transmitido, facto que será demonstrativo de que tomou posse do prédio e de que não pode vir agora 
requerer que este lhe seja entregue. E coloca como questão a resolver neste recurso de revista a de 
saber se face à venda realizada na execução em 21/12/1999, de um prédio em propriedade plena, a ad-
ministração tributária pode ser obrigada, mais de dez anos depois, à prossecução da execução, ademais 
em face da nova realidade imobiliária, traduzida na fragmentação da anterior propriedade plena com 
o surgimento de fracções autónomas e novas matrizes prediais.

Ora, salvo o devido respeito, a questão tem uma natureza casuística, com contornos muito específi-
cos e singulares face ao contexto factual e jurídico em que foi analisada e decidida, não sendo previsível 
que a sua solução tenha ou posso vir a ter repercussão noutras situações, atenta a natureza singular do 
caso. Ademais, estando excluído do âmbito deste recurso de revista o controlo do erro de julgamento 
da matéria de facto – já que segundo o preceituado no art. 150º do CPTA aos factos materiais fixados 
pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente o regime jurídico que julgue ade-
quado (nº 3), e o erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode 
ser objecto de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie 
de prova para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova (nº 4) – nunca 
poderia ser aqui objecto de fixação e ponderação a factualidade evocada pela Fazenda Pública, o que, 
de per si, inviabiliza pronúncia diferente da emitida pelas instâncias.

De qualquer modo, a questão colocada reconduz -se a uma tarefa de interpretação de normas jurí-
dicas que não revelam especial complexidade do ponto de vista intelectual e jurídico, sem dificuldade 
ou relevância superior à comum. Aliás, é hoje pacificamente aceite, tanto pela doutrina como pela 
jurisprudência expressamente citadas nas decisões de ambas as instâncias, que o adquirente pode, com 
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base no acto de adjudicação do bem, requerer a qualquer momento o prosseguimento da execução contra 
o detentor desse bem, nos termos prescritos para a execução para entrega de coisa certa, previstos nos 
arts. 930º e seguintes do CPC. E o próprio Oficio -Circulado n.º 60.080, de 14.12.2010, da Direcção de 
Serviços de Gestão dos Créditos Tributários, citado e transcrito no acórdão recorrido, esclarece esta 
matéria. Pelo que a questão não se apresenta como particularmente controversa ou problemática, não 
demandando a realização de operações exegéticas de especial dificuldade.

O que tudo nos leva a concluir no sentido de que tal questão não reveste uma relevância jurídica 
fundamental face à definição que acima deixámos explicitada.

E também não se vislumbra uma relevância social fundamental na apreciação da dita questão, 
por não se detectar qualquer interesse comunitário significativo nessa apreciação e resolução, pois os 
interesses em jogo não ultrapassam os limites do caso concreto.

Por fim, não se antevê a necessidade de intervenção deste Supremo Tribunal para uma melhor 
aplicação do direito no sentido objectivo que acima se assinalou. O acórdão recorrido acolheu a posi-
ção da doutrina e da jurisprudência sobre a matéria, que expressamente citou, e que vai no sentido de 
que o adquirente do bem pode requerer a todo o tempo a renovação ou o prosseguimento da instância 
executiva contra os detentores desse bem nos termos prescritos para a execução para entrega de coisa 
certa, matéria que traduz a medida certa do requerimento executivo para efectivar esse direito pelo 
adquirente e ao qual se segue, necessariamente, a tramitação do processo executivo para entrega de 
coisa prevista nos arts. 930.º e seguintes do CPC, aplicável ex vi do art. 901.º do mesmo Código, isto 
é, a citação dos detentores/executados para fazerem a entrega da coisa no prazo de 20 dias (art. 928º, 
n.º 1), podendo estes proceder voluntariamente à entrega da coisa ou opor -se a esta execução, perante 
o tribunal tributário, nos termos previstos art. 929º, n.º 1, do CPC.

Por todo o exposto, não correspondendo o recurso excepcional de revista à introdução generalizada 
de uma nova instância de recurso e não podendo ser utilizado para a imputação de erros de julgamento 
ao acórdão recorrido sem a verificação dos requisitos previstos no art.º 150.º do CPTA, não pode ser 
admitido o presente recurso.

3. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo que integram a formação referida no n.º 5 do artigo 150º do CPTA, 
em não admitir a revista.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 3 de Abril de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Alfredo Madureira — Valente Torrão. 

 Acórdão de 3 de Abril de 2013.

Assunto:

Providência cautelar. Suspensão da eficácia. Suspensão da venda judicial.

Sumário:

Em sede de execução fiscal estando prevista a possibilidade de reclamação judicial 
de todos os actos lesivos e a subida imediata da reclamação a juízo quando tenha 
por fundamento prejuízo irreparável (cfr. artigos 276.º e 278.º, n.º 3, do CPPT), 
com o consequente efeito suspensivo da execução, não pode considerar -se que a 
tutela judicial efectiva exija a admissibilidade providência cautelar em ordem à 
suspensão da venda, quando a recorrente podia ter reclamado precisamente do 
acto que determinou a venda.

Processo n.º 392/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP – Coimbra.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A……………….., com os sinais dos autos, requereu providência cautelar de suspensão da 
eficácia da decisão do INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA SOCIAL, que 
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determinou a desocupação de imóvel vendido em processo de execução fiscal, no Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Coimbra, que absolveu a entidade requerida da instância.

2. Não se conformando com tal aresto, A……………… interpôs recurso para a secção de Conten-
cioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, apresentou as suas Alegações, com as seguintes 
Conclusões:

“A.)
O Tribunal a quo, absolveu a entidade requerida da presente instância, com fundamento na uti-

lização de meio processual não idóneo para o fim pretendido.
B.)
Porém, a impugnante não pode conformar -se com o decidido.
C.)
Com efeito, a acção a propor visa atacar a venda do imóvel, e não a ordem de entrega.
D.)
A ordem de entrega, individualmente considerável não é sequer atacável.
E.)
Enquanto se mantiver a venda efectuada, a entrega do bem é um acto inteiramente válido.
F.)
Entende a recorrente que a nulidade da venda não pode ser alegada em sede no âmbito do pro-

cesso executivo, mas apenas em acção própria com essa finalidade.
G.)
Até porque, a nulidade é invocável a todo o tempo.
H.)
É certo que com o recurso à reclamação nos termos do artigo 277.º do CPPT se lograria a sus-

pensão do acto.
I.)
Porém esse não seria o meio processual adequado para dirimir a questão da nulidade invocada.
J.)
O acórdão acompanhado pela Tribunal a quo na sentença ora recorrida, parte de pressupostos 

factuais diferente, pelo que não é aplicável ao caso ora em análise.
L.)
Como tal, deverá a decisão proferida pelo Tribunal a quo ser ser revogada.
Nestes termos e nos melhores de direito, que V. Exas mui doutamente suprirão, deverá o presente 

Recurso ser julgado totalmente procedente por provado e em consequência ser revogada a sentença pro-
ferida, e remetidos os autos novamente à primeira instância para apreciação do mérito da causa.”

3. A entidade recorrida deduziu Contra -alegações, com as Conclusões seguintes:
“1. A Recorrente requereu junto ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra” a conces-

são de uma providência cautelar do acto administrativo ínsito à ordem de desocupação e entrega, 
de 07 de Setembro, subscrita pela Coordenadora da Secção de Processos de Coimbra do IGFSS, 
Dra. B………………”;

2. Em 3 de Janeiro de 2013 foi proferida decisão pelo Meritíssimo Juiz a quo de absolvição da 
Secção de Processo de Coimbra do IGFSS, IP da instância por impropriedade do meio processual 
utilizado;

3. O meio processual adequado, considerando a natureza judicial do processo de execução fiscal 
(artigo 103, n.º 1 da LGT), seria uma reclamação da decisão do órgão de execução fiscal apresentada 
nos termos do artigo 276.º e seguintes do CPPT.

4. Nos termos do artigo 10.º, n.º 1 alínea f) do Código de Procedimento e Processo Tributário 
cabe aos “serviços de administração tributária instaurar os processos de execução fiscal e realizar os 
actos a estes respeitantes, salvo os previstos no n.º 1 do artigo 151.º do presente Código”

5. O que está conforme o previsto no DL 42/2001 de 9 de Fevereiro que cria as Secções de Pro-
cesso Executivo do Sistema Solidariedade e Segurança Social.

6. A actuação do Tribunal Tributário de 1.ª instância está limitada às questões previstas no 
artigo 151.º, n.º 1 (com a redacção introduzida pelam Lei 55/2010 de 31 de Dezembro): decidir inci-
dentes, embargos, oposição e reclamações dos actos materialmente administrativos praticados pelo 
órgão de execução;

7. “O conhecimento e apreciação de nulidades ocorridas no processo de execução fiscal (e 
alegadamente emergentes da violação das regras.... atinentes à publicidade da venda) traduz -se na 
prática de acto ou actos processuais que ao órgão de execução fiscal cabe realizar, ao abrigo da 1ª 
parte da alínea f) do n.º1 do artigo 10.º do CPPT” (in acórdão do STA de 05/07/2012 no processo 
0873/11 in ww.dgsi.pt).

8. O artigo 95.º da Lei Geral Tributária diz no seu n.º 1 que “o interessado tem direito de impug-
nar ou recorrer de todo o acto lesivo dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, segundo as 
formas de processo prescritas na lei.”
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9. A Recorrente dirigiu requerimento a 6 de Dezembro de 2011 ao órgão de execução que não 
mereceu provimento;

10. Poderia, nos dez dias após a notificação, ter apresentado uma reclamação nos termos dos 
artigos 101º, alínea d) e 103.º, n.º da LGT e 276.º e seguintes do CPTT que consagram o controlo da 
legalidade pelo juiz da execução fiscal dos actos materialmente administrativos praticados por um 
órgão de execução;

11. Existindo na execução meios processuais próprios para reagir contra eventuais nulidades 
processuais não faz sentido o recurso da Recorrente às providências cautelares previstas no Código 
de Procedimento dos Tribunais Administrativos ou à acção administrativa especial.

Nestes termos e nos melhores de direito aplicáveis deve ser mantida a decisão proferida pelo 
Meritíssimo Juiz a quo, mantendo -se a absolvição da Secção de Processo de Coimbra do IGFSS, IP 
da instância por concluir pela impropriedade do meio processual utilizado pela Recorrente, assim se 
fazendo JUSTIÇA.”

4. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, emitiu Parecer onde conclui:
“(…). A recorrente requereu a adopção de providência cautelar visando a suspensão da eficácia 

da ordem de desocupação de imóvel vendido em processo de execução fiscal (petição inicial; doc.fls.23)
Sufraga -se o entendimento vertido na decisão recorrida sobre:
a) a impropriedade do meio processual utilizado para obter a suspensão da eficácia do acto 

objecto da providência cautelar;
b) a impossibilidade de convolação para o meio processual adequado reclamação, por intem-

pestividade da apresentação da petição (art.276º CPPT).
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A decisão impugnada de ser confirmada”.
5. Com dispensa de vistos, por o processo ser urgente, cumpre apreciar e decidir.
II  - FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
1  - A sentença, sob recurso, deu como provada a seguinte matéria:
“A — Encontra -se registada a favor de C……………… a aquisição de uma casa de habitação 

sita em ……………, ……….., inscrito na matriz sob os n.ºs 3176 e 11160, daquela localidade (cf. doc. 
a fls. 136 a 143 dos autos do Proc. 346/10.OBECBR que aqui se dá, para todos os efeitos legais, como 
integralmente reproduzido).

B — A casa de habitação referida na alínea anterior foi objecto de penhoras por parte da Entidade 
Requerida (cf. docs. a fls. 99 a 127 dos autos do Proc. 346/10.OBECBR que aqui se dão, para todos 
os efeitos legais, como integralmente reproduzidos).

C — Em 27.03.2006, a Requerente e C……………….., declararam que o único bem por partilhar 
era o referido nas alíneas anteriores, sobre o qual incidem as aludidas penhoras, adjudicando -o à 
Requerente, tendo sido esta advertida de que a referida partilha “[...] é ineficaz em relação aos exe-
quentes das referidas penhoras [...]” (cf. doc. a fls. 31 a 34 dos autos que aqui se dá, para todos os 
efeitos legais, como integralmente reproduzido).

D — A Requerente, através do seu Advogado, apresentou uma exposição escrita em 22.06.2006, 
dando conta que havia interposto neste Tribunal um “[...] processo de embargos de terceiro, visando 
o cancelamento na Conservatória do Registo Predial de Montemor -o -Velho dos registos de penhora 
[...]” (cf. doc. a fls. 200 a 201 dos autos do Proc. 346/10.OBECBR que aqui se dá, para todos os efeitos 
legais, como integralmente reproduzido).

E — Por decisão deste Tribunal, datada de 26.03.2009, proferida no Proc. n.º 407/07.2BECBR 
movido pela ora Requerente, foi decidido “[...] rejeitar os presente embargos, por julgar procedente 
caducidade do direito, absolvendo -se os embargados da presente instância [...]” (cf. doc. a fls. 126 a 
136 dos autos que aqui se dá, para todos os efeitos legais, como integralmente reproduzido).

F — Por despacho datado de 22.12.2009 foi determinada a venda da casa referida nas alíne-
as anteriores, tendo a mesma sido objecto de publicitação (cf. docs. a fls. 222 a 240 dos autos do Proc. 
346/10.OBECBR que aqui se dão, para todos os efeitos legais, como integralmente reproduzidos).

G — A casa de habitação referida nas alíneas anteriores foi objecto de venda (cf. doc. a fls. 436 
a 456 dos autos do Proc. 346/10.OBECBR que aqui se dão, para todos os efeitos legais, como inte-
gralmente reproduzidos).

H — Em ofício da Entidade Requerida firmado pela Sra. Directora do Processo Executivo, datado 
de 29.08.2012, dirigido à Requerente, relativamente à casa de habitação referida nas alíneas anteriores, 
retira -se que: “[...] na sequência da venda, em execução, do mesmo prédio, houve conhecimento, atra-
vés dos Serviços Sociais da Câmara Municipal de Montemor -o -Velho, que o mesmo estará ocupado 
por V. Exa. e por familiares seus;

Nestes termos, fica por este meio notificada de que deve deixar o referido prédio devoluto de 
pessoas e bens e facultar o acesso ao mesmo, no prazo de 10 (dez) dias, a fim de se proceder à concreta 
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entrega ao seu legítimo proprietário/adquirente [...]” (cf. doc. a fls. 548 dos autos do Proc. 346/10.
OBECBR que aqui se dá, para todos os efeitos legais, como integralmente reproduzido).

I — A Requerente teve conhecimento do ofício referido na alínea anterior em 30.08.2012 (cf. 
doc. a fls. 549 dos autos do Proc. 346/10.OBECBR que aqui se dá, para todos os efeitos legais, como 
integralmente reproduzido).

J — O requerimento inicial do presente meio processual foi remetido via SITAF para este Tribunal 
em 27.09.2012 (cfr. fls. 1 a 38 dos autos).”

2. DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
A………………. veio interpor providência cautelar, contra o Instituto de Gestão Financeira da 

Segurança Social, requerendo a suspensão da eficácia da ordem de 7 de Setembro de 2012, subscrita 
pela coordenadora da secção de processo de Coimbra do IGFSS, nos termos da qual lhe era dado o 
prazo de dez dias para deixar o prédio urbano, sito no lugar de ……………, freguesia de ………… 
descrito na matriz predial urbana sob o artigo n.º 3176, e descrito na Conservatória do registo predial 
de Montemor -o -velho, sob o n.º 08086, devoluto de pessoas e bens e facultar o acesso ao mesmo, a 
fim de se proceder à entrega do mesmo ao legítimo proprietário/adquirente.

Para tanto invocou, entre o mais, que era proprietária do imóvel, que foi vendido pela Segurança 
Social, sendo que a dívida a que respeita o processo de execução era da exclusiva responsabilidade do 
ex -marido.

A entidade requerida suscitou a excepção quanto à impropriedade do meio processual utilizado, 
o que foi aceite pelo Mmº Juiz “a quo”, seguindo sobretudo a jurisprudência vazada no Acórdão do 
STA de 11/7/2012, proferido no âmbito do Proc. n.º 0669/12.

Para esse efeito ponderou -se na sentença recorrida:
“(…) Na presente situação, a Requerente pretende suspender os efeitos de um acto praticado 

ainda no âmbito da execução a que se alude nos presentes autos. Por tal acto determina -se que a 
ora Requerente deverá abandonar a casa de habitação na qual aquela aqui afirma residir com o seu 
agregado familiar. Esta decisão vem na sequência lógica da venda da referida habitação em processo 
de execução fiscal, pelo que se trata inequivocamente de um acto conexo com o aludido processo.

Deste modo, tal como no Acórdão supra citado, entendemos que o meio processual idóneo que a 
Requerente teria para lançar mão seria o da Reclamação prevista nos artigos 276.º e segs. do CPPT 
e não a forma do processo cautelar regulada no CPTA, tal como vai referido no citado aresto e nas 
considerações que nele são referidas e que seria fastidioso aqui repetir (embora naquele se refira a um 
acto pelo qual se determina a venda de um bem penhorado e aqui esteja em causa um acto que ordena 
a desocupação de um bem já vendido, o que, porém, não invalida a transposição para os presentes 
autos das considerações ali feitas).

Assim, conclui -se que a presente forma processual não é o meio idóneo para a Requerente por em 
causa a citada ordem de desocupação, cuja suspensão de efeitos é aqui pedida (ordem esta constante 
do ofício a que se alude na alínea «H» da matéria de facto).

O Mº Juiz conclui pela impossibilidade de convolação do requerimento de suspensão da eficácia 
na reclamação de actos do órgão de execução fiscal, com base na seguinte argumentação:

(…) Como resulta da factualidade provada, a Requerente foi notificada da decisão suspendenda 
em 30.08.2012, pelo que interpondo o respectivo processo judicial de reclamação, teria que o fazer no 
prazo referido no n.º 1 do art.º 277.º do CPPT, ou seja de 10 (dez) dias, estes computados nos termos do 
art.º 20.º n.º 2 daquele mesmo código e 144.º do CPC. Ora, tendo sido o presente processo interposto 
em 27.09.2012, já se encontra esgotado o aludido prazo de dez dias.

Deste modo, a aventada convolação, a operar -se, resultaria na prática de um acto processualmente 
inútil, uma vez que estaria ultrapassado o prazo para apresentação do respectivo meio processual de 
Reclamação.

Por isso, por estar vedada a prática ao Tribunal de actos inúteis, não se determina a aludida con-
volação e procedendo a apontada excepção terá que a Entidade Requerida ser absolvida da instância”.

Contra este entendimento se insurge a ora recorrente argumentando, em síntese, que:
• “(…), a acção a propor visa atacar a venda do imóvel, e não a ordem de entrega” e que “A ordem 

de entrega, individualmente considerável não é sequer atacável”.
• A recorrente alega também a nulidade da venda, invocável a todo o tempo, e que a reclamação 

nos termos do artigo 277.º do CPPT, não seria, no caso, o meio processual adequado para dirimir a 
questão da nulidade invocada.

• E, alega, ainda que “O acórdão acompanhado pelo Tribunal a quo na sentença ora recorrida, parte 
de pressupostos factuais diferente, pelo que não é aplicável ao caso ora em análise” (Conclusão L).

3. Da idoneidade do meio processual utilizado
3.1. Como vimos, a recorrente lançou mão da providência cautelar suspensão da eficácia contra a 

ordem de desocupação e entrega proveniente da coordenadora da secção de processos de Coimbra do 
IGFSS, embora alegue, nas conclusões das alegações, que o que pretende com tal providência é atacar 
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a venda do imóvel e não a ordem de entrega, reconhecendo que esta não é sequer autonomamente 
impugnável.

Acontece que se a ordem de entrega não é susceptível de suspensão por ser um acto de mera 
execução de um acto judicial (1) (o acto de venda), a verdade é que tal acto de venda (ainda que fosse 
de considerar acto administrativo) também não seria susceptível de suspensão por se tratar de acto já 
executado. Assim sendo, abstraindo o facto de se tratar de uma providência cautelar enxertada no pro-
cesso de execução, a verdade é que, mesmo no âmbito do contencioso administrativo, a suspensão de 
actos já executados obedece a pressupostos apertados, que no caso não são sequer invocados.

De todo o modo, por não estarmos perante um acto administrativo, a suspensão da eficácia o acto 
de venda nunca seria alcançado através da providência utilizada pela recorrente, que sempre teria de 
se entender como uma providência cautelar não especificada ou inominada ainda que dirigida a obter 
a suspensão do acto de venda.

Feito este reparo, impõe -se, desta forma analisar se assiste razão à recorrente.
Recortada a questão, tal como é feita pela recorrente nas alegações e respectivas conclusões, 

a mesma aproxima -se da que foi analisada no Acórdão deste Supremo Tribunal de 11/7/2012, proc 
n.º 669/12, que se debruçou sobre a idoneidade da instauração de uma providência cautelar, no âmbito 
da execução fiscal, com vista a obter a suspensão da venda e que foi objecto de indeferimento liminar, 
com base, desde logo, na inidoneidade do meio processual usado.

No mencionado Acórdão, este Supremo Tribunal concordou com o despacho recorrido, na parte 
em que no mesmo se considerou não haver que lançar mão de providência cautelar alguma como meio 
de assegurar a tutela judicial efectiva.

Assim, ficou consignado naquela aresto “(…) temos que reconhecer que nem o art. 20.º nem o 
art. 268.º, n.º 4, da CRP, preceitos que consagram o princípio da tutela judicial efectiva, impõem a 
duplicação de meios processuais para a tutela efectiva dos direitos e interesses legítimos dos particu-
lares. O que significa que não deverá reconhecer -se a possibilidade indiscriminada de lançar mão de 
providências cautelares em ordem à suspensão da execução fiscal quando a lei estabelece de modo 
fechado as condições e os meios processuais em que pode haver lugar à suspensão da execução fiscal 
(cfr. art. 169.º do CPPT e art. 52.º da LGT), sendo proibida tal suspensão fora desses casos (cfr. art. 85.º 
do CPPT).

Como salientou a Juíza do Tribunal a quo, a Requerente podia ter conseguido a suspensão da exe-
cução fiscal até que fosse efectuada a partilha, se tivesse requerido a separação de bens (cfr. art. 220.º 
do CPPT, por remissão para o n.º 7 do art. 825.º do CPC), sendo que foi citada para o efeito e nada 
requereu (cfr. alínea b) dos factos arrolados no despacho recorrido).

Por outro lado, na execução fiscal está prevista a possibilidade de reclamar judicialmente de todas 
as decisões do órgão da execução fiscal que afectem os direitos e interesses legítimos do executado ou 
de terceiro (cfr. art. 276.º do CPPT). Essa reclamação, nos termos do disposto no n.º 3 do art. 278.º do 
CPPT, subirá imediatamente a tribunal nos casos em que se fundamente em prejuízo irreparável para 
o interessado (A jurisprudência é unânime em reconhecer a subida imediata da reclamação, não só 
nos casos elencados no n.º 3 do art. 278.º do CPPT, como em todos aqueles em que o direito à tutela 
judicial efectiva requeira tal subida imediata como modo de evitar prejuízos para os interessados. Com 
interesse, vide JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado 
e comentado, Áreas Editora, 6ª edição, volume IV, anotação 5 ao art. 278.º, págs. 305/306.), o que lhe 
assegura o efeito suspensivo, uma vez que a reclamação é tramitada na própria execução fiscal (Neste 
sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. e vol, cit, anotação 2 d) ao art. 278.º págs. 302/303.). Ou 
seja, a ora Recorrente podia ter questionado mediante reclamação judicial a legalidade do despacho 
que ordenou a venda.

Salvo o devido respeito, não vislumbramos que no caso sub judice se exigisse o recurso a qualquer 
providência cautelar para assegurar a tutela judicial efectiva, que sempre estaria plenamente garantida 
quer através do pedido de separação de bens, quer através da reclamação judicial do despacho que 
ordenou a venda, um e outra a determinarem a suspensão da execução fiscal.

3.2. Em face do exposto, afigura -se patente não assistir razão à recorrente quando defende que a 
questão objecto do presente recurso é diferente da visada no Acórdão acabado de transcrever, porque no 
caso em apreço a reclamação prevista no art. 276º ss. do CPPT não seria o meio processual adequado 
a dirimir a alegada nulidade da venda.

Na verdade, para além da recorrente já ter lançado mão da figura dos embargos de terceiro e de 
ter tido a possibilidade de requerer a meação, quando citada para esse efeito, nos termos do disposto 
no art. 220º do CPPT (cfr. fls. 197 dos Autos), também podia ter reclamado do acto de marcação da 
venda invocando aí as ilegalidades/nulidades do mesmo junto do órgão de execução fiscal, reclamação 
esta que teria efeito suspensivo automático, não necessitando da utilização de qualquer providência 
cautelar para obter tal efeito. Acresce que o órgão de execução fiscal teria competência para corrigir, 
desde logo, eventuais ilegalidades invocadas.
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Assim sendo, não podemos deixar de concordar com o decidido na sentença quando conclui que 
“(…) o meio processual idóneo que a Requerente teria para lançar mão seria o da Reclamação prevista 
nos artigos 276.º e segs. do CPPT e não a forma do processo cautelar regulada no CPTA (…) pelo que 
“a presente forma processual não é o meio idóneo para a Requerente por em causa a citada ordem de 
desocupação, cuja suspensão de efeitos é aqui pedida (ordem esta constante do ofício a que se alude 
na alínea «H» da matéria de facto)”.

Por outro lado, assiste também razão ao Mmº Juiz “a quo” quando conclui pela impossibilidade 
de convolação do presente meio processual na aludida forma de processo de Reclamação.

Como se pode ler na sentença recorrida, “(…) a Requerente foi notificada da decisão suspendenda 
em 30.08.2012, pelo que interpondo o respectivo processo judicial de reclamação, teria que o fazer no 
prazo referido no n.º 1 do art.º 277.º do CPPT, ou seja de 10 (dez) dias, estes computados nos termos do 
art.º 20.º n.º 2 daquele mesmo código e 144.º do CPC. Ora, tendo sido o presente processo interposto 
em 27.09.2012, já se encontra esgotado o aludido prazo de dez dias.

Deste modo, a aventada convolação, a operar -se, resultaria na prática de um acto processualmente 
inútil, uma vez que estaria ultrapassado o prazo para apresentação do respectivo meio processual de 
Reclamação.

Por isso, por estar vedada a prática ao Tribunal de actos inúteis, não se determina a aludida con-
volação e procedendo a apontada excepção terá que a Entidade Requerida ser absolvida da instância”.

Esta conclusão não é posta em causa pelo facto de a recorrente alegar que a venda enferma de 
nulidade. É que contra a venda nem sequer os embargos podem ser deduzidos, conforme dispõe o 
art. 237º, n.º 3, do CPPT, solução que tem justificação evidente, que é a protecção da estabilidade das 
vendas em execução, que incrementa a segurança dos compradores, fomentando o aparecimento de um 
maior número de interessados e a obtenção de melhores preços. Como ficou consignado, no Acórdão 
deste Supremo Tribunal Administrativo, de 14/3/2012, proc n.º 60/12, “Trata -se, aqui, de um interesse 
público, oposto ao que a embargante tem em defender o seu direito, que justifica uma restrição deste, 
independentemente da formulação de um juízo negativo sobre a diligência do embargante em defender 
os seus direitos.”

Em suma, não sendo de acolher a argumentação da recorrente, deve improceder o recurso 
confirmando -se a sentença recorrida.

III  - DECISÃO
Termos em que os Juízes Conselheiros da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribu-

nal Administrativo acordam, em conferência, julgar improcedente o recurso, confirmando a sentença 
recorrida.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 3 de Abril de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) Cfr., entre outros, o Acórdão do STA de 10/10/2012, proc n.º 933/12. 

 Acórdão de 3 de Abril de 2013.

Assunto:

Execução Fiscal. Dispensa de prestação de garantia. Prova. Meios de prova em poder 
da AT.

Sumário:

 I — Sendo certo é sobre o executado que pretende a dispensa de garantia que recai 
o ónus de provar que se verificam as condições de que tal dispensa depende, 
incumbindo -lhe apresentar a prova com o requerimento, isso não dispensa a AT, 
que na sua actuação está sujeita aos princípios da legalidade, do inquisitório e da 
boa -fé, de considerar os meios de prova que tenha em seu poder, tanto mais se o 
requerente alegou no requerimento que os factos alegados são conhecidos da AT.

 II — Assim, o órgão que decidir o pedido de dispensa da prestação de garantia não pode, 
sem mais, invocar a falta de apresentação de prova pelo requerente para indeferir 
a pretensão do requerente e, ao invés, exige -se -lhe que, antes da decisão, faça um 
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juízo crítico sobre os meios de prova que tenha em seu poder relativamente aos 
factos alegados em ordem ao preenchimento dos requisitos daquela dispensa.

 III — Mesmo admitindo -se que a AT tenha na sua posse meios de prova suficientes para 
que se dê como provada a situação de inexistência de bens ou sua insuficiência 
para pagamento da dívida exequenda e do acrescido e até para que se dê como 
provado que a prestação da garantia cause prejuízo irreparável ao executado 
ou que seja manifesta a sua falta de meios económicos, já muito dificilmente se 
configura como possível que a AT tenha em seu poder meios de prova que permi-
tam um juízo conclusivo quanto ao requisito de que a inexistência de bens ou sua 
insuficiência não seja imputável ao executado.

 IV — Se a alegação do requerente não cobrir todos os três requisitos de dispensa de 
prestação de garantia (de verificação cumulativa, ainda que dois deles comportem 
alternativas), o que determina a improcedência do pedido, não faz sentido impor 
ao órgão administrativo que proceda à avaliação crítica dos meios de prova que 
tenha em seu poder e que se refiram apenas a um desses requisitos.

Processo n.º 393/13 -30
Recorrente: Fazenda Pública
Recorrida: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da sentença proferida no processo de reclamação de actos do órgão de 
execução fiscal com o n.º 2362/12.8 BEPRT

1. RELATÓRIO
1.1 A………… (a seguir Executada, Reclamante ou Recorrida), invocando o disposto nos arts. 276.º 

e 278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), reclamou junto do Juiz do Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto da decisão do órgão da Administração tributária (AT) que lhe indeferiu 
o pedido de dispensa da prestação de garantia por ela formulado ao abrigo do disposto no art. 52.º, 
n.º 4, da Lei Geral Tributária (LGT) e no art. 170.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário 
(CPPT), após a notificação que lhe foi efectuada para o efeito, nos termos do n.º 6 do art. 169.º deste 
Código, na sequência da oposição que deduziu.

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto julgou a reclamação procedente e, em 
consequência, anulou o acto reclamado.

1.3 A Fazenda Pública (a seguir Recorrente) não se conformou com essa sentença e dela interpôs 
recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentando com o requerimento de interposição 
do recurso as respectivas alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:

«
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a reclamação de 

actos do órgão de execução fiscal interposta, nos termos do disposto no art. 276.º do CPPT, do despacho 
proferido em 2012.07.05, pelo Exma. Sra. Directora de Finanças Adjunta, no âmbito do processo de 
execução fiscal (PEF) n.º 3514201101036980, que corre termos no serviço de Matosinhos 2 (OEF) e 
que indeferiu a isenção da prestação de garantia para efeito de suspensão da execução.

B. A douta sentença recorrida anulou o despacho reclamado, por entender que a AT face à infor-
mação de que dispõe, não se concebe que a AT se mantenha inerte, como se não possuísse essa infor-
mação, limitando -se a alegar que a Reclamante não fez a prova que lhe incumbia, (...) pois quer por 
força do princípio do inquisitório, da verdade material e da boa fé, está a mesma obrigada a atender a 
esses elementos que estão na sua disposição, ainda que não tenha sido expressamente solicitada a sua 
junção ao procedimento.

C. Baseando a sua convicção nos documentos existentes nos autos, a douta sentença sob recurso 
considerou como assente a factualidade elencada de 1 a 15 do probatório (Ponto IV  - “Matéria de 
facto”), decidindo, a final, pela procedência da presente reclamação.

D. Ora, ressalvado o devido respeito com o que desta forma foi decidido, não se conforma a 
Fazenda Pública, sendo outro o seu entendimento, já que considera que a douta sentença sob recurso 
incorreu em erro de julgamento na matéria de direito, como a seguir se argumentará e concluirá.

E. Contrariamente ao sentenciado, perfilha a Fazenda Pública o entendimento, já defendido na 
sua contestação, de que não é de proceder a pretensão formulada na presente reclamação, porquanto 
não padece o acto controvertido de qualquer ilegalidade.

F. Com efeito, entende a Fazenda Pública que recai sobre o executado o ónus de provar a verificação 
dos requisitos para obtenção da dispensa de garantia e não tendo aquela juntado com o requerimento 
a necessária prova documental, a justificar a análise e ponderação crítica, nada mais restou à Admi-
nistração Fiscal que não fosse, perante os factos de que dispunha, fazer a sua interpretação conforme 
o direito aplicável.
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G. Assim, tal pedido de isenção, conforme dita o n.º 3 do art. 170.º do CPPT, deve ser instruído 
com a prova documental necessária, o que pressupõe que toda a prova relativa a todos os factos que têm 
de estar comprovados, deve ser produzida com o pedido, em obediência aos interesses de prossecução 
da legalidade e do interesse público os subjacentes à tomada de decisões de concessão de isenção da 
prestação de garantia e não do foro subjectivo e arbitrário da Fazenda Pública.

H. Deste modo, a prova a efectuar competia à reclamante, no momento em que apresentou o re-
querimento, em consonância com a jurisprudência dominante, designadamente no Ac. TCA – Sul, proc. 
00155/03, de 06.05.2003, disponível em www.dgsi.pt, no Ac. TCA – Sul, proc. 00348/04, de 07.12.2004, 
disponível em www.dgsi.pt, no Acórdão do TCA – Sul de 29 -11 -2011, proferido no proc. 05169/11.

I. Assim, não se encontravam reunidos os pressupostos exigidos pelos art. 52.º, n.º 1, 2 e 4 da 
LGT e 169.º do CPPT: o prejuízo irreparável, a manifesta falta de meios económicos revelada pela 
insuficiência de bens penhoráveis e a falta de responsabilidade da requerente na insuficiência ou ine-
xistência de bens.

J. Ademais, resulta dos princípios gerais da prova, designadamente do art. 342.º do Código Civil 
que quem invoca um direito ou pretensão tem o ónus da prova dos respectivos factos constitutivos, 
cabendo à contraparte a prova dos factos impeditivos, modificativos ou extintivos.

K. Desta forma, para que fosse dispensada a prestação da garantia, cabia à reclamante alegar e 
provar factos dos quais se pudesse concluir pela verificação de tal prejuízo, bem como da sua insufi-
ciência económica.

L. Ora, o pedido de dispensa de garantia apresentado pela reclamante junto do órgão de execução 
fiscal nos termos do artigo 170.º do CPPT deveria ter sido fundamentado de facto e de direito e instruído 
com toda a prova documental indispensável, sendo que tal não resulta do requerimento apresentado 
pela recorrida.

M. Ora, à recorrida incumbia -lhe provar que não obstante a insuficiência de bens penhoráveis para 
pagamento da dívida exequenda, não se verificou a dissipação dos seus bens com o intuito de diminuir 
a garantia dos credores, v.g. a este propósito o acórdão do TCA Sul de 27.04.2006, proc. n.º 01139/06.

N. Por outro lado, o reclamante não alegou a ocorrência de irreparáveis prejuízos.
O. Ademais, não se conjectura como poderia ser a AT a carrear para os autos os elementos proba-

tórios atinentes aos factos pessoais alegados pela ora recorrente, de que a prestação da garantia lhe iria 
causar prejuízo irreparável ou que o mesmo não dispõe de meios económicos suficientes para a prestar, 
estando a reclamante encontra -se naturalmente e em regra, em melhores condições para satisfazer tal 
prova de harmonia com a factualidade por si alegada.

P. Assim, pretendeu o legislador ao impor tal ónus probatório ao reclamante na supracitada norma 
do art. 170.º n.º 3 do CPPT, solução que se afigura como a mais acertada e por isso a escolhida pelo 
legislador, como ao intérprete, em todo o caso, sempre deve presumir, nos termos do disposto no art. 9.º 
n.º 3 do Código Civil.

Q. Salienta -se que, a douta sentença sustenta o seu entendimento no voto exarado no acórdão do 
STA, processo 0708/12, de 26.09.2012.

R. Todavia, a jurisprudência firmada nesse mesmo acórdão foi em sentido distinto:
S. Desta forma, entende, pois a Fazenda Pública, com a ressalva do devido respeito, que a douta 

sentença sob recurso enferma de erro de julgamento sobre a matéria de direito, porquanto fez errónea 
interpretação e aplicação do disposto nas normas legais aplicáveis in casu, mais concretamente as que 
regem a isenção da prestação da garantia para efeitos de suspensão do PEF, mais concretamente os 
arts. 52.º da LGT e 169.º do CPPT.

Termos em que, deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando -se a douta decisão 
recorrida atendendo à verificada inutilidade da lide, ou por não ser adequado o momento da subida da 
reclamação, ou quando assim não se entenda, por verificação de erro de julgamento sobre a matéria 
de facto e de direito».

1.4 O recurso foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito devolutivo.
1.5 Não foram apresentadas contra alegações.
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério 

Público e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja concedido provimento ao 
recurso, revogada a sentença recorrida e mantida a decisão administrativa reclamada, com a seguinte 
fundamentação:

«Nos termos do estatuído no artigo 52.º/4 da LGT a Administração Tributária pode, a requerimento 
do executado, isentá -lo da prestação de garantia nos casos de a sua prestação lhe causar prejuízo 
irreparável ou manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis 
para pagamento da dívida exequenda e acrescido, desde que em qualquer dos casos a insuficiência 
ou inexistência de bens não seja da responsabilidade do executado.

«A responsabilidade do executado, prevista na parte final do número 4, deve entender -se em 
termos de dissipação dos bens com o intuito de diminuir a garantia dos credores e não mero nexo de 
causalidade desprovido de carga de censura ou simples má gestão dos seus bens» 1.[1 Lei Geral Tri-
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butária, anotada, 2.ª edição, página 205, Diogo Leite de Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge 
Lopes de Sousa.]

Como resulta do teor do artigo 52.º/4 da LGT, para que possa ser deferida a dispensa de pres-
tação de garantia é necessário que se verifiquem três requisitos, cumulativamente, embora dois deles 
comportem alternativas.

Assim é necessário:
l. Que haja uma situação de inexistência de bens ou sua insuficiência para pagamento da dívida 

exequenda e acrescido;
2. Que essa inexistência ou insuficiência não seja imputável ao executado;
3. Que a prestação da garantia cause prejuízo irreparável ao executado ou que seja manifesta a 

sua falta de meios económicos.
É ao executado que pretende a dispensa da prestação de garantia que incumbe o ónus da prova 

dos pressupostos de que depende tal dispensa, designadamente de que não foi por culpa sua que se 
verificou a situação de inexistência de bens ou sua insuficiência para pagamento da dívida exequenda 
e acrescido 2.[2 Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 6.ª edição, 
2011; volume III, páginas 23 3/235, Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa. Acórdãos do PLENO 
da SCT do STA, de 17 de Dezembro, de 2008 -P. 327/2008 e de 2012.10.17 -P. 0414/12, e da SCT, de 
2010.12.19 -P. 0130/12, todos disponíveis o sítio da Internet www.dgsi.pt.]

Como refere o Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa na obra citada em nota de rodapé, pági-
nas 234/235 “Estando -se num processo de natureza judicial, as regras aplicáveis em matéria de ónus 
da prova são as previstas no CC, designadamente, as que constam dos seus arts. 342.º e 344.º.

As regras básicas em matéria de ónus da prova, que constam do art. 342.º do CC são as de que 
«aquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do direito alegado» (n.º 1), 
que «a prova dos factos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado compete àquele 
contra quem a invocação é feita» (n.º 2) e que «em caso de dúvida, os factos devem ser considerados 
com constitutivos do direito» (n.º 3).

O essencial deste critério de repartição do ónus da prova é também adoptado no procedimento 
tributário, por força do disposto no art. 74.º, n.º 1, da LGT, em que se estabelece que «o ónus da prova 
dos factos constitutivos dos direitos da administração tributária ou dos contribuintes recaia sobre 
quem os invoque».

No art. 344.º do CC estabelecem -se as situações em que, excepcionalmente, se afastam aquelas 
regras do art. 342.º que são «quando haja presunção legal, dispensa ou liberação do ónus da prova, 
ou convenção válida nesse sentido, e, de um modo geral, sempre que a lei o determine» e «quando a 
parte contrária tiver culposamente tornado impossível a prova ao onerado».

À face destas regras, é de concluir que é sobre o executado, que pretende a dispensa de garantia, 
invocando explícita ou implicitamente o respectivo direito, que recai o ónus de provar que se verificam 
as condições de que tal dispensa depende, pois trata -se de factos constitutivos do direito que pretende 
ver reconhecido. Aliás, mesmo que se entenda que se está perante uma situação de dúvida, terá de 
considerar -se todos os factos de que depende a prestação de garantia como constitutivos do direito do 
executado, por força do disposto no n.º 3 do citado art. 342.º do CC.

Para além disso, o texto do n.º 3 do art. 170.º do CCPT aponta no mesmo sentido, ao estabelecer 
que o pedido deve ser instruído com a prova documental necessária, o que pressupõe que seja apre-
sentada pelo executado toda a prova relativa a todos os factos que têm de estar comprovados para ser 
possível dispensar a prestação de garantia.

A eventual dificuldade de prova que possa resultar para o executado em provar o facto negativo 
que é a sua irresponsabilidade na génese da insuficiência ou inexistência de bens não é obstáculo à 
atribuição do ónus da prova respectivo, pois essa dificuldade de prova dos factos negativos em relação 
à dos factos positivos foi legislativamente considerada relevante para determinar uma inversão do 
ónus de prova, como se conclui das regras do art. 344.º do CC.

É certo que por força do princípio constitucional da proibição da indefesa, que emanam do direito 
de acesso ao direito e aos tribunais reconhecido no art. 20.º, n.º 1, da CRP, não serão constitucional-
mente admissíveis situações de ónus probatório que se reconduzam à impossibilidade prática de prova 
de um facto necessário para o reconhecimento de um direito.

Mas, por um lado, nesta matéria não se está perante uma situação de impossibilidade de prova, 
pois a prova do facto negativo que é a irresponsabilidade do executado pode ser efectuada através 
da prova dos factos positivos, por via da demonstração das reais causas de tal insuficiência ou ine-
xistência de bens.

Por outro lado, a acrescida dificuldade da prova de factos negativos deverá ter como corolário, 
por força do princípio constitucional da proporcionalidade, uma menor exigência probatória por parte 
do aplicador do direito, dando relevo a provas menos relevantes e convincentes que as que seriam exi-
gíveis se tal dificuldade não existisse, aplicando a máxima latina «iis quae difficiloris sunt probationis 
levioris probationes admittuntur».
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O que, nesta situação, se reconduzirá, no mínimo, a dever -se considerar provada a falta de culpa 
quando o executado demonstrar a existência de alguma causa de insuficiência ou inexistência de 
bens que não lhe seja imputável e não se fizer prova positiva da concorrência da sua actuação para 
a verificação daquele resultado”.

Ora, como resulta do probatório (ponto 8) a recorrida, no pedido de dispensa de prestação de 
garantia, invocou que:

1. Não dispõe de meios financeiros que lhe permitam prestar garantia nos termos legalmente 
previstos, como é do conhecimento desse Serviço de Finanças;

2. Não possui qualquer bem, móvel ou imóvel;
3. A inexistência de bens não é da sua responsabilidade;
4. O PEF pendente respeita a dívidas de sociedade da qual nunca foi gerente de facto ou de direito 

e, ao que sabe, a dívida exequenda está a ser paga em prestações.
Através da sua base dados a AT constatou que a recorrida não é detentora de quaisquer bens 

imóveis ou viaturas (ponto 9 do probatório).
Conforme ponto 10 do probatório, a AT, depois de referir que o ónus da prova dos pressupostos 

da dispensa da prestação de garantia é da recorrida e uma vez que não foram apresentados meios de 
prova indeferiu a requerida dispensa da prestação da garantia.

É certo que, por força do princípio do inquisitório, da verdade material e da boa -fé a AT deve 
fazer uso, na apreciação dos pedidos de dispensa da prestação de garantia, dos elementos probatórios 
que possua para o efeito.

Daí que tenha produzido nos autos, conforme probatório, uma informação oficial onde constata 
que a recorrida não tem imóveis ou viaturas.

O certo, porém, é que a recorrida, embora tenha referido que não tinha meios financeiros que 
lhe permitissem prestar a garantia, como seria do conhecimento das finanças, não invocou suficiente 
factualidade concreta que permitisse aferir da impossibilidade da prestação de garantia, nomeadamente 
se aufere qualquer rendimento, qual o montante, despesas, bem como não apresentou qualquer prova 
documental ou requereu a produção de prova testemunhal, tendente a provar o direito à dispensa da 
prestação de garantia, sendo certo que o ónus da prova dos requisitos da dispensa da prestação de 
garantia lhe pertence.

Veja -se que a recorrida no que concerne à falta de culpa quanto à alegada inexistência/insufici-
ência de bens, limita -se a alegar que não é da sua responsabilidade, sem demonstrar a existência de 
qualquer causa dessa situação, o que, só por si, seria suficiente para indeferir a pretensão de dispensa 
de prestação de garantia.

Portanto, salvo melhor juízo, o despacho sindicado da AT parece ser de manter na ordem jurídica».
1.7 Dispensaram -se os vistos dos Juízes adjuntos, atento o carácter urgente do processo.
1.8 A questão suscitada pela Recorrente, como procuraremos demonstrar, é a de saber se a sen-

tença recorrida fez errado julgamento ao considerar que a AT procedeu ilegalmente quando indeferiu o 
pedido de dispensa de prestação da garantia, o que passa por indagar se a AT pode indeferir este pedido 
com o fundamento exclusivo na falta de apresentação de prova dos pressupostos de que depende o 
deferimento daquele pedido.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida efectuou o julgamento da matéria de facto nos seguintes termos:
«Da discussão da causa resultaram provados os seguintes factos com interesse para a decisão 

da mesma:
1. Em 01/07/2011 foi instaurado contra a Reclamante, entre outros, o processo de execução fis-

cal n.º 3514201101036980, por dívida ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, no valor de 
€ 64.488,82, na sequência de requerimento apresentado na 2ª Repartição de Finanças de Matosinhos pelo 
Director do Centro de Emprego de Matosinhos, na qualidade de representante daquele IEFP. I.P. – cfr. 
doc. de fls. 5, 158 a 160 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.

2. A execução mencionada no artigo anterior tem por base a certidão emitida pelo Instituto de For-
mação Profissional, IP, em 23/05/2011, que veio certificar que “B…………, Lda., com sede na ……….. 
n.º ……….., freguesia de ……….., concelho de Matosinhos, contribuinte n.º ………, C………, residente 
na Rua ……….. n.º ………..  - ……….., Freguesia de ……….., concelho de Matosinhos, contribuinte 
n.º ………., D…………, residente na Rua ………. n.º ……..  - ……… Freguesia de ………., concelho 
de Matosinhos, contribuinte n.º ……… e A…………, residente na Rua ……….. n.º ……….., fregue-
sia de ………, concelho de Gondomar, contribuinte número ……….., na qualidade de promotoras 
e representantes da entidade, devem a este Organismo a quantia de 64.488,82 € (…), referente a um 
apoio financeiro no valor de 60.065,38 € (...), que lhe foi concedido e pago por despacho do Director 
do Centro de Emprego de Matosinhos deste Instituto, datado de 30/09/2005, acrescidos de juros de 
mora vencidos até à data da presente certidão, no montante de 4.423,44 € (…) à qual serão acrescidos 
os juros de mora vincendos, calculados à taxa legal do artigo 559.º do Código Civil.
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Porque os requeridos não cumpriram as obrigações que assumiram, foi determinado pelo Sr. Di-
rector do Centro de Emprego de Matosinhos deste Instituto, em despacho de 10/07/2009, a cobrança 
coerciva da quantia em dívida (....)”.– cfr. doc. de fls. 6 dos autos, cujo teor aqui se dá por integral-
mente reproduzido.

3. Por ofício n.º 03468 de 14/07/2011, foi efectuada a citação da Reclamante, por afixação na 
porta da sua residência, para o processo de execução fiscal referido no n.º 1 – cfr. doc. de fls. 144, 229 
e 236 dos autos.

4. A Reclamante deduziu oposição à execução, que corre termos neste Tribunal Administrativo e 
Fiscal sob o n.º 3263/11.2 – cfr. doc de fls. 241 dos autos, informação oficiosamente adquirida através 
do sistema SITAF.

5. Em 29/02/2009, a fim de notificar a executada para efeito de suspensão da execução referida 
em 1), foi calculado o valor da garantia a apresentar nos autos de execução fiscal em € 82.665,07 – cfr. 
doc. de fls. 242 e 243 dos amos.

6. Por ofício n.º 01531 de 29/02/2012, cujo aviso de recepção foi assinado pela mandatária em 
05/03/2012, foi a Reclamante citada para prestar, no prazo de 15 dias, garantia idónea, calculada no valor 
referido no n.º anterior, podendo no mesmo prazo pedir a dispensa da sua prestação, em conformidade 
com o artigo 52.º n.º 4 da LGT – cfr. doc. de fls. 244 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente 
reproduzido.

7. Por ofício n.º 01532 de 29/02/2012, cujo aviso de recepção foi assinado por terceira pessoa 
em 12/03/2012, foi a Reclamante citada para prestar, no prazo de 15 dias, garantia idónea, calculada 
no valor referido no n.º anterior, podendo no mesmo prazo pedir a dispensa da sua prestação, em 
conformidade com o artigo 52.º n. 4 da LGT – cfr. doc. de fls. 244 dos autos, cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido.

8. Em 27/03/2012, a Reclamante apresentou no Serviço de Finanças requerimento a solicitar a 
dispensa da prestação de garantia, nos seguintes termos:

“A……….., solteira, residente na Rua …………, ………, ………., Gondomar, NIF ……….., vem 
informar que, não dispõe de meios financeiros que lhe permitam prestar garantia nos termos legalmente 
previstos, como é do conhecimento desse Serviço de Finanças.

A executada não possui qualquer bem, móvel ou imóvel, sendo que a inexistência de bens não é 
da sua responsabilidade.

Mais acresce que a execução pendente respeita a dívidas de uma sociedade comercial em que a 
Executada nunca foi gerente de facto ou direito e, ao que a Executada sabe a quantia exequenda está já 
a ser paga em prestações. Atento o que se requer a dispensa de prestação de garantia e a subsequente 
suspensão da execução até decisão transitada em julgado a proferir no processo de Oposição, sendo 
certo que, atenta a inexistência de bens do ora Requerente, da suspensão não advirá qualquer prejuízo 
para a Fazenda Nacional (...)”.

– cfr. doc. de fls. 259 e 260 dos autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.
9. O Serviço de Finanças constatou, através das suas bases de dados, que a Reclamante não é 

detentora de quaisquer bens imóveis ou viaturas. – cfr. informação de fls. 267 dos autos.
10. Em 01/06/2012, pela Divisão de Gestão da Dívida Executiva da Direcção de Finanças do 

Porto foi elaborada a informação, contemplando o pedido de dispensa de garantia da Reclamante, 
nomeadamente com o seguinte conteúdo: (...)

1 – A executada/solidária A…………, requereu a dispensa de prestação de garantia, na medida 
em que deduziu oposição judicial à execução, alegando não possuir meios financeiros nem bens móveis 
ou imóveis e a sua inexistência não é da sua responsabilidade.

2 – A dispensa ou isenção de prestação de garantia no processo de execução fiscal, está prevista 
no art.º 52 da Lei Geral Tributária e do art. 170.º do CPPT com os pressupostos constantes do ofício 
circulado n.º 60.077 de 2010 -07 -29.

3 – Os pressupostos necessários para a dispensa de prestação de garantia ou isenção de prejuízo 
irreparável, a manifesta falta de meios económicos revelada por insuficiência de bens penhoráveis e a 
sua irresponsabilidade pela situação, tem de ser provada pelo executado.

4 – Face ao exposto, o ónus da prova da verificação dos factos constitutivos dos direitos dos 
contribuintes recai sobre quem os invoque (art. 74.º. n.º 1 da LGT, art.º 342.º do Código Civil).

5 – Assim, o requerimento apresentado pelo interessado deve estar devidamente fundamentado, 
tanto de facto como direito, e instruído com toda a prova documental necessária para a apreciação da 
sua pretensão, com todos os elementos documentais comprovativos da verificação dos pressupostos 
de que depende a concessão da dispensa.

Não tendo sido apresentados meios de prova, afigura -se ser de indeferir o requerido devendo os 
autos prosseguir a sua normal tramitação (...)

– cfr. doc. de fls. 270 a 272 dos autos.
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11. Sobre o parecer referido em 10. recaiu o seguinte parecer do Chefe de Divisão Direcção de 
Finanças do Porto, datado de 03/07/2012: “Em concordância, proponho o indeferimento dos pedi-
dos”. – cfr. doc. de fls. 270 dos autos.

12. Em 05/07/2012 foi proferido despacho pela Directora de Finanças Adjunta da Direcção de 
Finanças do Porto, com o seguinte teor:

“Concordo. Não tendo as requerentes feito prova dos pressupostos de que depende (...) a dispensa 
de prestação de garantia, indefiro os pedidos.

Notifique.”
– cfr. doc. de fls. 270 dos autos.
13. Por ofício n.º 05355 de 25/07/2012, assinado pela mandatária da Reclamante em 31/07/2012, 

foi aquela notificada da informação e do teor do despacho proferido em 05/07/2012 referido no n.º an-
terior – cfr. doc. de fls. 274 e 275 dos autos.

14. Em 09/08/2012, a presente Reclamação dos Actos do Órgão de Execução Fiscal deu entrada 
no serviço de Finanças de Matosinhos 2, via fax, conforme carimbo aposto no canto superior direito 
de fls. 274 dos autos.

15. Por despacho do Director de Finanças de 03/09/2012, de acordo com o parecer do Chefe de 
Divisão datado de 31/08/2012, em concordância com o parecer de fls. 291 e 292 dos autos, cujo teor 
se dá aqui por integralmente reproduzido, foi decidido manter -se o acto reclamado.

A decisão da matéria de facto efectuou -se com base no exame das informações e dos documentos, 
não impugnados, que dos autos constam, tudo conforme referido a propósito de cada um dos pontos 
do probatório» (1).

2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
A ora recorrida deduziu oposição à execução fiscal que foi instaurada pelo Serviço de Finanças 

de Matosinhos 2 contra ela e outros para cobrança coerciva de um apoio financeiro concedido pelo 
IEFP e cuja restituição foi ordenada por despacho do Director do Centro de Emprego de Matosinhos 
(cfr. n.ºs 1 a 4 dos factos provados).

Como prescreve o n.º 9 do art. 169.º do CPPT foi notificada para prestar garantia e, na sequência 
dessa notificação, requereu ao órgão de execução fiscal a dispensa da prestação de garantia no qual 
alegou, singelamente, que (i) «não dispõe de meios financeiros que lhe permitam prestar garantia nos 
termos legalmente previstos, como é do conhecimento desse Serviço de Finanças», que (ii) «não possui 
qualquer bem, móvel ou imóvel», que (iii) «a inexistência de bens não é da sua responsabilidade» e que 
(iv) «a execução pendente respeita a dívidas de uma sociedade comercial em que a Executada nunca 
foi gerente de facto ou direito» (cfr. n.ºs 5 a 8 dos factos provados).

O órgão de execução fiscal prestou informação no sentido de que a Requerente «não é detentora 
de quaisquer bens imóveis ou viaturas» (cfr. n.º 9 dos factos provados) e remeteu o processo para 
apreciação à Direcção de Finanças do Porto. Aí foi prestada informação da qual avulta que «o ónus 
da prova da verificação dos factos constitutivos dos direitos dos contribuintes recai sobre quem os 
invoque (art. 74.º, n.º 1, da LGT, art. 342.º do Código Civil» e que «o requerimento apresentado pelo 
interessado deve estar devidamente fundamentado, tanto de facto como direito, e instruído com toda a 
prova documental necessária para apreciação da sua pretensão, com todos os elementos documentais 
comprovativos da verificação dos pressupostos de que depende a concessão da dispensa» e que «[n]ão 
tendo sido apresentados meios de prova, afigura -se ser de indeferir o requerido devendo os autos 
prosseguir a sua normal tramitação» (cfr. n.º 10 dos factos provados).

O pedido de dispensa de prestação de garantia foi decidido pela Directora de Finanças Adjunta da 
Direcção de Finanças do Porto, mediante despacho de concordância com aquela informação e no qual 
ficou expressamente dito que não tendo a requerente feito prova dos pressupostos de que depende a 
dispensa da prestação de garantia o pedido era indeferido (cfr. n.º 12 dos factos provados).

Essa decisão foi objecto de reclamação judicial, ao abrigo do disposto nos arts. 276.º e 278.º do 
CPPT, na qual a ora Recorrente insistiu que «a inexistência de bens alegada pela ora Requerente é 
do necessário conhecimento do Serviço de Finanças em causa, já que, sendo a mesma sujeito pas-
sivo do sistema tributário, a existência de património, a declaração de rendimentos, as transacções 
financeiras, etc., constam do seu “cadastro fiscal”» e sustentou que os factos por ela alegados em 
ordem à dispensa da prestação de garantia «não são, sequer, susceptíveis de serem provados por prova 
testemunhal, pelo que a mesma nunca teria que ser requerida, sob pena, aliás, de tendo sido, não ser 
sequer admitida a sua produção», reiterando que os mesmos factos «são, pois, do conhecimento do 
Serviço de Finanças que vem a proferir o despacho ora em crise, revelando este comportamento uma 
contradição insanável».

Alegou também que, «ainda que fosse entendido não estarem verificados os pressupostos da 
dispensa de garantia, sempre deveria ter sido concedido novo prazo para prestação da mesma», «[a]té 
porque há a considerar a possibilidade de a garantia poder vir a ser prestada por fiança», pelo que 
requereu que «seja facultada à Requerente a possibilidade de vir ainda suprir a falta de prestação de 
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garantia, uma vez que a mesma só não foi prestada no prazo concedido, porque nos termos legalmente 
previstos foi requerida a respectiva dispensa».

A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, considerando que a decisão reclamada assen-
tou na «ausência de apresentação de meios de prova pela Reclamante aquando do pedido de dispensa 
de prestação de garantia» e que a factualidade alegada pela Executada e Reclamante relativamente à 
inexistência de bens e rendimentos (2) «foi atestada pelo Serviço de Finanças na informação que exarou 
a fls. 267 dos autos», concluiu que «não se concebe que a AT se mantenha inerte, como se não possuísse 
essa informação, limitando -se a alegar que a Reclamante não fez a prova que lhe competia». Por isso, 
e porque considerou ainda que «[p]elo conhecimento que lhe [à AT] advém da situação económica da 
Reclamante na ausência de bens constatada, é notório que não será possível à Reclamante obter a 
prestação de garantia junto de terceiros», anulou a decisão reclamada.

A Fazenda Pública discorda da sentença, considerando, em síntese, que é à Executada, enquanto 
requerente da dispensa de prestação de garantia, que compete alegar e provar os requisitos de que de-
pende o deferimento da sua pretensão, devendo para tanto apresentar toda a prova com o requerimento 
inicial, motivo por que a decisão administrativa reclamada não padece de ilegalidade.

Do que ficou exposto, resulta que nos autos não está em causa a distribuição do ónus da prova. 
Na verdade, ninguém discute que é sobre o executado que pretende ser dispensado de prestar garantia 
que recai o ónus de provar que se verificam as condições de que tal dispensa depende, pois trata -se de 
factos constitutivos do direito que pretende ver reconhecido [cfr. art. 74.º, n.º 1, da LGT e 342.º, n.ºs 1 
e 3, do Código Civil (CC)].

E é esse o entendimento que tem vindo a ser seguido uniforme e unanimemente pela jurisprudência, 
considerando que as eventuais dificuldades resultantes para o executado da prova do facto negativo que 
é a sua irresponsabilidade na génese da insuficiência ou inexistência de bens não é obstáculo à atribuição 
àquele do ónus da prova respectivo, pois essa dificuldade de prova dos factos negativos em relação à dos 
factos positivos não foi legislativamente considerada relevante para determinar uma inversão do ónus 
da prova, como se conclui das regras do art. 344.º do CC. Na situação referida, considera -se não se está 
perante uma situação de impossibilidade prática de provar o facto necessário para o reconhecimento 
de um direito, que, a existir, poderia contender com o princípio da proibição da indefesa, que emana 
do direito constitucional ao acesso ao direito e aos tribunais (art. 20.º da Constituição da República), 
pois ao executado é possível demonstrar aquele facto negativo através de factos positivos, como são 
as reais causas de tal insuficiência ou inexistência de bens.

Por outro lado, a acrescida dificuldade da prova de factos negativos deverá ter como corolário, 
por força do princípio constitucional da proporcionalidade, uma menor exigência probatória por parte 
do aplicador do direito, dando relevo a provas menos relevantes e convincentes que as que seriam exi-
gíveis se tal dificuldade não existisse, aplicando a máxima latina «iis quae difficilioris sunt probationis 
leviores probationes admittuntur».

Foi este o entendimento consagrado no acórdão do Pleno da Secção do Contencioso Tributá-
rio do Supremo Tribunal Administrativo de 17 de Dezembro de 2008, proferido no processo com o 
n.º 327/08 (3), e reiterado nos acórdãos do Pleno da Secção de 5 de Julho de 2012, proferido no processo 
com o n.º 286/12 (4), e de 17 de Outubro de 2012, proferido no processo com o n.º 414/12 (5), ambos 
com a unanimidade dos Juízes Conselheiros actualmente em exercício de funções. E é esse entendimento 
que tem vindo a ser seguido neste Supremo Tribunal (6).

O que está em discussão é a legalidade da actuação da AT, de indeferimento do pedido de dispensa 
da garantia com o fundamento na ausência de apresentação de prova.

Ou seja, o que está em causa é o ónus da prova na sua dimensão subjectiva, ou seja, quanto à 
exigência de ser a parte a carrear para o processo a prova tendente a convencer da realidade dos factos 
alegados.

Assim, a questão que cumpre apreciar e decidir, como adiantámos em 1.8, é a de saber se a AT 
pode indeferir o pedido de dispensa de prestação de garantia com o fundamento exclusivo na falta de 
apresentação de prova dos pressupostos de que depende o diferimento daquele pedido.

2.2.2 DA PROVA DOS REQUISITOS PARA A DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA
De acordo com o disposto no n.º 4 do art. 52.º da LGT, para a dispensa de prestação de garantia 

é necessária a verificação de três requisitos, cumulativamente, embora dois deles comportem alterna-
tivas: (i) que haja uma situação de inexistência de bens ou sua insuficiência para pagamento da dívida 
exequenda e do acrescido, (ii) que essa inexistência ou insuficiência não seja imputável ao executado 
e (iii) que a prestação da garantia cause prejuízo irreparável ao executado ou que seja manifesta a sua 
falta de meios económicos.

No caso do pedido de dispensa de prestação de garantia, o n.º 3 do art. 170.º do CPPT estipula que 
o pedido a dirigir ao órgão de execução fiscal «deve ser fundamentado de facto e de direito e instruído 
com a prova documental necessária».
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Desde logo, o alcance desta norma no que se refere à prova documental não é inequívoco: pre-
tendeu restringir -se os meios de prova admissíveis à prova documental ou pretendeu apenas fixar -se o 
momento em que deverá ser apresentada a prova documental?

A esse propósito, esclarece JORGE LOPES DE SOUSA:
«Esta exigência de instrução do pedido com prova documental parece ter o alcance de restringir 

os meios de prova à documental, o que se justificaria por o prazo para decisão ser apenas de 10 dias 
e, por isso, pouco adequado à realização de diligências entre o momento da apresentação do pedido 
e a decisão.

No entanto, essa conclusão sobre a restrição dos meios probatórios não se pode retirar com se-
gurança, pois no CPPT, quando se estabelecem restrições probatórias (que têm carácter excepcional, 
como se infere dos arts. 72.º da LGT e 50.º e 115.º, n.º 1, do CPPT), é utilizada uma referência explícita 
nesse sentido, como se constata nos arts. 146.º -B, n.º 3, 204.º, n.º 1, alínea i), e 246.º do CPPT.

Assim, poderá aventar -se que aquela referência à instrução do pedido com prova documental 
deverá ser entendida como proibindo a apresentação de prova documental em momento posterior, 
designadamente que no requerimento se peça prazo para junção de documentos posteriormente, mas 
não a apresentação de outros meios de prova, nomeadamente testemunhal.

De qualquer forma, a entender -se que se pretendeu restringir aquela referência à exigência de 
prova documental como obstando à apresentação de outros meios de prova, essa restrição será mate-
rialmente inconstitucional, nos casos em que outros meios sejam imprescindíveis para a demonstração 
do direito invocado pelo requerente da dispensa.

A entender -se que há esta possibilidade de apresentação de prova não documental, o prazo de 10 
dias para decisão deverá contar -se da data em que a prova requerida for produzida, pois esse prazo 
foi fixado no pressuposto de que com a apresentação do pedido de dispensa de prestação de garantia 
ficaram reunidos todos os elementos necessários para a decisão» (7).

Apesar de o pedido de dispensa de prestação de garantia constituir um procedimento tributário, 
uma vez que está inserido no processo de execução fiscal – que tem natureza judicial (art. 103.º, n.º 1, 
da LGT) – «as regras aplicáveis em matéria de ónus da prova são as previstas no CC, designadamente 
as que constam dos seus arts. 342.º e 344.º» (8).

Como resulta do que deixámos já dito, e não vem discutido no presente recurso, é sobre o exe-
cutado que requeira a dispensa de prestação de garantia que recai o ónus da prova dos requisitos para 
que essa dispensa lhe seja concedida.

No entanto, como é sabido, o ónus da prova é uma regra de julgamento: caso o julgador, finda 
que seja a fase instrutória, fique colocado numa situação de dúvida quanto aos factos de que depende 
a procedência da pretensão do autor, deve decidir de acordo com o que a lei dispõe relativamente à 
distribuição do ónus da prova: desfavoravelmente àquela pretensão, caso a lei faça recair o ónus sobre 
o autor; favoravelmente à pretensão, caso a lei faça recair o ónus da prova sobre o réu (9). Não será, 
pois, com recurso às regras da distribuição do ónus da prova que poderá sustentar -se o indeferimento 
da pretensão da Executada.

No entanto, o ónus da prova pode também assumir a natureza de encargo de desenvolver a acti-
vidade instrutória em ordem à demonstração dos factos que fundamentam a pretensão deduzida – ónus 
da prova em sentido subjectivo. Não foi essa a opção do legislador, que conferiu ao juiz o poder de 
realizar ou ordenar a realização das diligências tidas por pertinentes à descoberta da verdade material 
(cfr. art. 264.º, n.º 3, do CPC e art. 13.º do CPPT), quanto aos factos alegados e aos de conhecimento 
oficioso, devendo tomar em conta todas as provas produzidas, independentemente da parte que a ofe-
receu (art. 515.º do CPC; princípio da aquisição processual) (10).

De igual modo, no âmbito do procedimento, onde logram aplicação as mesmas regras (11), a AT, 
que na sua actuação está sujeita aos princípios da legalidade, do inquisitório e da boa -fé (cfr. arts. 3.º, 
56.º e 6.º -A, do Código do Procedimento Administrativo (CPA)), tem de considerar os meios de prova 
que tenha em seu poder.

Assim, no âmbito do procedimento, a AT tem a obrigação de carrear para o processo os documen-
tos que tenha na sua posse e que se revelem pertinentes à averiguação e estabelecimento dos factos. 
«Segundo alguma doutrina, uma interpretação sistemática dos preceitos do Código de Procedimento 
Administrativo, respeitantes, designadamente ao princípio do inquisitório, consagrado no art. 87.º, 
n.º 1, e a regra segundo a qual não carecem de prova os factos de que o órgão competente tenha 
conhecimento em virtude do exercício das suas funções (n.º 2 do art. 87.º), e, finalmente o art. 89.º, 
n.º 1, segundo o qual o órgão que dirige a instrução “pode determinar aos interessados a prestação 
de informações, a apresentação de documentos ou coisas…”, tem de admitir -se a regra de que a de-
terminação da apresentação de provas aos interessados só deve ter lugar quando a Administração as 
não possa obter e recolher pelos seus próprios meios (Cfr. Mário Esteves de Oliveira e outros, Código 
do Procedimento Administrativo, 2.ª ed., Almedina, Coimbra, 1997, pp. 426 -27)» (12).

Concordamos, pois, em tese, com a Juíza do Tribunal a quo, quando afirma que a AT não pode 
ignorar os meios de prova que tem em seu poder relativamente aos factos alegados pelo executado em 
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ordem ao preenchimento dos requisitos da dispensa de prestação de garantia e que, ao invés, se lhe 
exige que, antes da decisão, faça um juízo crítico sobre esses meios de prova.

Mas, esse juízo só se lhe imporá, sob pena de inutilidade, nas situações em que, primeiro, o exe-
cutado tenha alegado factualidade suficiente para integrar todos os requisitos de dispensa de prestação 
de garantia e, segundo, o executado tenha apresentado meios de prova para demonstração daqueles 
requisitos relativamente aos quais a AT não terá em seu poder qualquer meio de prova.

Por outro lado, não podemos também ignorar que o n.º 2 do art. 74.º da LGT estipula que, quando 
os elementos de prova dos factos alegados pelos interessados estiverem em poder da administração 
tributária, basta aos interessados procederem à sua correcta identificação para se considerar cumprido 
o ónus da prova por parte dos interessados.

Dito isto e regressando ao caso sub judice, a Executada, para fundamentar de facto o pedido de 
dispensa de prestação de garantia alegou que (i) «não dispõe de meios financeiros que lhe permitam 
prestar garantia nos termos legalmente previstos, como é do conhecimento desse Serviço de Finanças», 
que (ii) «não possui qualquer bem, móvel ou imóvel», que (iii) «a inexistência de bens não é da sua 
responsabilidade» e que (iv) «a execução pendente respeita a dívidas de uma sociedade comercial em 
que a Executada nunca foi gerente de facto ou direito».

Quanto a esta última alegação, podemos descartá -la desde já, uma vez que a mesma é totalmente 
inócua para o efeito de que nos ocupamos. Na verdade, como deixámos já dito, para a dispensa de 
prestação de garantia é necessária a verificação de três requisitos, cumulativamente, embora dois deles 
comportem alternativas: (i) que haja uma situação de inexistência de bens ou sua insuficiência para 
pagamento da dívida exequenda e do acrescido, (ii) que essa inexistência ou insuficiência não seja 
imputável ao executado e (iii) que a prestação da garantia cause prejuízo irreparável ao executado ou 
que seja manifesta a sua falta de meios económicos.

Desde logo, mesmo aceitando, com a Juíza do Tribunal a quo, que a alegação de que não dispõe 
de meios financeiros deve interpretar -se como inexistência de meios económicos para pagamento da 
dívida exequenda e do acrescido (13), dificilmente poderá considerar -se que a menção feita no reque-
rimento – «como é do conhecimento desse Serviço de Finanças» – satisfaça a exigência do n.º 2 do 
art. 74.º da LGT, de que, quando os elementos de prova dos factos alegados pelos interessados estive-
rem em poder da administração tributária, o cumprimento do ónus da prova por parte dos interesses se 
satisfaz com a correcta identificação desses meios de prova. Na verdade, esta norma prevê a correcta 
identificação dos elementos probatórios, não se bastando, portanto, com uma mera alusão genérica ao 
conhecimento dos factos pela administração tributária. E bem se compreende a exigência da lei, que 
pretendendo «dispensar os interessados de produzirem prova no procedimento sobre factos que a ad-
ministração tributária pode comprovar através dos seus serviços» (14), não os dispensa, no entanto, de 
indicarem os meios de prova em poder da administração que pretendem utilizar, não visando transferir 
para a administração o encargo de seleccionar os meios de prova de que o interessado possa valer -se.

Por outro lado, é manifesto o défice de alegação fáctica que possa suportar a verificação do 
primeiro dos requisitos enunciados. Na verdade, a Executada alegou apenas que «não possui qual-
quer bem, móvel ou imóvel» (e, no que respeita a essa alegação, a AT prestou nos autos informação a 
corroborar a inexistência nas suas bases de dados de bens imóveis e de veículos automóveis inscritos 
em nome da Executada), mas nada diz quanto a eventuais rendimentos de que disponha, sendo que 
se lhe impunha a quantificação dos mesmos, bem como das suas despesas (15). Só no confronto entre 
uns e outras se poderá aferir da sua situação económica e da impossibilidade de pagamento da dívida 
exequenda e do acrescido.

Nem se diga que essa alegação poderia ser suprida pela AT, pela consulta às eventuais declarações 
de rendimentos apresentadas para efeitos de IRS. Desde logo, porque a Executada não deu cumprimento 
ao disposto no n.º 2 do art. 74.º da LGT; mas, sobretudo, porque há rendimentos que não estão sujeitos 
a declaração para efeitos de IRS.

Quanto ao requisito de que a prestação da garantia cause prejuízo irreparável ou seja manifesta 
a sua falta de meios económicos, o requerimento da Executada é também omisso em matéria de facto. 
Sendo certo que a Executada alegou que «não dispõe de meios financeiros que lhe permitam prestar 
garantia nos termos legalmente previstos», não foi alegada matéria de facto que possa suportar essa 
conclusão que, aliás, a própria Executada se encarregou de desmentir em sede de reclamação judicial, 
quando admitiu a possibilidade de prestar a garantia mediante fiança, sendo que até requereu prazo 
para o efeito, afirmando textualmente que a garantia «só não foi prestada no prazo concedido, porque 
nos termos legalmente previstos foi requerida a respectiva dispensa».

Mas, ainda que admitíssemos que a AT tem em seu poder meios de prova suficientes para que 
pudesse dar -se como provada a situação de inexistência de bens ou sua insuficiência para pagamento da 
dívida exequenda e do acrescido e até para que também pudesse dar -se como provado que a prestação da 
garantia causa prejuízo irreparável à Executada ou que seja manifesta a sua falta de meios económicos 
(o que, no caso sub judice, não está demonstrado), já muito dificilmente configuramos a possibilidade 
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de a AT ter em seu poder meios de prova que permitam um juízo conclusivo quanto ao requisito da 
irresponsabilidade do executado na génese da insuficiência ou inexistência de bens.

Quanto a este requisito, pese embora as reconhecidas dificuldades na prova dos factos negativos, a 
jurisprudência tem entendido «dever -se considerar provada a falta de culpa quando o executado demons-
trar a existência de alguma causa da insuficiência ou inexistência de bens que não lhe seja imputável e 
não se fizer prova positiva da concorrência da sua actuação para a verificação daquele resultado» (16).

No entanto, a Executada nada alegou nesse sentido e antes se limitou a afirmar, de modo con-
clusivo e despojado de qualquer substanciação fáctica, que «a inexistência de bens não é da sua res-
ponsabilidade».

Em resumo, concordando embora com a tese sustentada na sentença, de que a AT deve proceder 
à análise crítica dos meios de prova que tenha em seu poder e que possam permitir estabelecer a vera-
cidade dos factos alegados pelo executado para pedir a dispensa de prestação de garantia, não podendo 
ignorá -los com o fundamento de que o executado não apresentou prova, diremos que na situação dos 
autos tal tese não logra aplicação. Isto, quer porque a Executada não alegou a factualidade pertinente 
para que se pudessem dar como verificados os requisitos da procedência da sua pretensão, quer por-
que, relativamente ao requisito de que a inexistência de bens ou sua insuficiência não seja imputável à 
Executada, nem sequer vislumbramos qualquer meio de prova que a AT possa ter em seu poder e que 
seja apto para comprovar os factos que pudessem integrá -lo.

Finalmente, diremos que nunca se justificaria um convite para à Executada para junção de ele-
mentos de prova em face da referida insuficiência da alegação (17).

Por tudo o que deixámos dito, o recurso será provido, revogando -se a sentença recorrida e julgando-
-se a reclamação judicial improcedente.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Sendo certo é sobre o executado que pretende a dispensa de garantia que recai o ónus de provar 

que se verificam as condições de que tal dispensa depende, incumbindo -lhe apresentar a prova com 
o requerimento, isso não dispensa a AT, que na sua actuação está sujeita aos princípios da legalidade, 
do inquisitório e da boa -fé, de considerar os meios de prova que tenha em seu poder, tanto mais se o 
requerente alegou no requerimento que os factos alegados são conhecidos da AT.

II  - Assim, o órgão que decidir o pedido de dispensa da prestação de garantia não pode, sem mais, 
invocar a falta de apresentação de prova pelo requerente para indeferir a pretensão do requerente e, ao 
invés, exige -se -lhe que, antes da decisão, faça um juízo crítico sobre os meios de prova que tenha em seu 
poder relativamente aos factos alegados em ordem ao preenchimento dos requisitos daquela dispensa.

III  - Mesmo admitindo -se que a AT tenha na sua posse meios de prova suficientes para que se dê 
como provada a situação de inexistência de bens ou sua insuficiência para pagamento da dívida exequenda 
e do acrescido e até para que se dê como provado que a prestação da garantia cause prejuízo irreparável 
ao executado ou que seja manifesta a sua falta de meios económicos, já muito dificilmente se configura 
como possível que a AT tenha em seu poder meios de prova que permitam um juízo conclusivo quanto 
ao requisito de que a inexistência de bens ou sua insuficiência não seja imputável ao executado.

IV  - Se a alegação do requerente não cobrir todos os três requisitos de dispensa de prestação de 
garantia (de verificação cumulativa, ainda que dois deles comportem alternativas), o que determina a 
improcedência do pedido, não faz sentido impor ao órgão administrativo que proceda à avaliação crítica 
dos meios de prova que tenha em seu poder e que se refiram apenas a um desses requisitos.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Ad-

ministrativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar a sentença e julgar 
improcedente a reclamação judicial.

Custas pela ora Recorrida, mas apenas em primeira instância.

Lisboa, 3 de Abril de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Porque usamos o itálico na transcrição, os trechos que na sentença, por se referirem a transcrições, estavam em itálico 
ficaram aqui em tipo normal, de modo a respeitar a distinção estabelecida no original.

(2) A Executada alegou que «não dispõe de meios financeiros que lhe permitam prestar garantia», alegação que a Juíza 
do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto interpretou como referindo -se à inexistência de bens e rendimentos.

(3) Publicado no Apêndice ao Diário da República de 27 de Janeiro de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2008/32440.
pdf, págs. 161 a 166, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
7b3a9814f7dd411980257538005a88dc?OpenDocument.

(4) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
c6cfae9ed228b55880257a3d0030c56f?OpenDocument.

(5) Ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
86b2a435c02a6f8a80257aa30038c0fc?OpenDocument.

(6) Vide os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
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– de 2 de Fevereiro de 2011, proferido no processo n.º 16/11, publicado no Apêndice ao Diário da República de 11 de 
Agosto de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32210.pdf), págs. 174 a 179, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/cd856c5635ba04b180257833004eea34?OpenDocument;

– de 26 de Setembro de 2012, proferido no processo n.º 708/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a51755483c84678680257a92002df79d?OpenDocument;

– de 19 de Dezembro de 2012, proferido no processo n.º 1320/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/b8d5d09e799e38ec80257aed005b4c0d?OpenDocument.

(7) Ob. cit., volume III, nota 4 b) ao art. 170.º, pág. 232.
(8) Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas 

Editora, 6.ª edição, volume IIII, anotação 2 ao art. 170.º, pág. 231 e DIOGO LEITE DE CAMPOS, BENJAMIM SILVA 
RODRIGUES e JORGE LOPES DE SOUSA, Lei Geral Tributária anotada e comentada, Encontro da Escrita, 4.ª edição, 
anotação 10 ao art. 52.º, págs. 427/428.

(9) ANTUNES VARELA, J. MIGUEL BEZERRA e SAMPAIO E NORA, Manual de Processo Civil, Coimbra Editora, 
2.ª edição, pág. 445 e segs.

(10) Idem, pág. 450/451.
(11) Quanto à função das regras do ónus da prova no procedimento tributário, vide DIOGO LEITE DE CAMPOS, BEN-

JAMIM SILVA RODRIGUES e JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., anotação 1 ao art. 74.º, pág. 655.
(12) Neste sentido, o voto de vencida, referido na sentença recorrida, da Senhora Conselheira Fernanda Maçãs no acórdão 

n.º 5/2002 da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, proferido no processo n.º 708/12, publi-
cado no Diário da República, 1.ª série, n.º 204, de 22 de Outubro de 2012 (http://dre.pt/pdf1sdip/2012/10/20400/0595505971.
pdf), págs. 5955 a 5971, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a51755483
c84678680257a92002df79d?OpenDocument.

(13) Ver nota 2 supra.
(14) Cfr. DIOGO LEITE DE CAMPOS, BENJAMIM SILVA RODRIGUES e JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., 

anotação 5 ao art. 74.º, pág. 657.
(15) Neste sentido, o já referido acórdão de 22 de Outubro de 2012, proferido no processo n.º 708/12, em julgamento 

ampliado, nos termos do art. 148.º do Código de Processo dos Tribunais Administrativos, com a intervenção do plenário da 
Secção.

(16) Neste sentido, o já referido acórdão do Pleno da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo de 17 de Dezembro de 2008, proferido no processo com o n.º 327/08.

(17) Neste sentido, o referido acórdão de 22 de Outubro de 2012, proferido no processo n.º 708/12, em julgamento 
ampliado. 

 Acórdão de 3 de Abril de 2013.

Assunto:

Falta de Fundamentação. Garantia idónea. Penhor de créditos.

Sumário:

 I — O artigo 199.º, n.º 2 do Código de Procedimento e Processo Tributário confere à 
administração uma certa margem de discricionariedade para decidir, em função 
de cada caso concreto, se a garantia prestada é ou não «idónea» para assegurar a 
cobrança efectiva da dívida exequenda, impondo -se, especificamente, nos casos da 
hipoteca voluntária e do penhor, a concordância da administração tributária.

 II — Para efeito do disposto nos artigos 169.º e 199.º do Código de Procedimento e 
Processo Tributário garantia idónea será aquela que é adequada para o fim em 
vista, ou seja, assegurar o pagamento totalidade do crédito exequendo e legais 
acréscimos.

 III — Dada a analogia entre a cessão de um crédito e a constituição de um penhor 
sobre ele, as relações entre o obrigado e o credor pignoratício estão sujeitas às 
disposições aplicáveis, na cessão de créditos, às relações entre o devedor e o ces-
sionário, podendo o devedor opor ao credor pignoratício todos os meios de defesa 
que pudesse invocar contra o credor, com ressalva dos que provenham de facto 
posterior ao conhecimento do penhor (artigos 684.º e 585.º do Código Civil).

 IV — Não padece de falta de fundamentação ou de fundamentação contraditória a decisão 
da Administração Tributária que não aceitou o penhor de crédito sobre um crédito 
em execução comum oferecido pelo executado por considerar que ficava onerada 
com um crédito futuro incerto e dependente de uma decisão judicial, sujeito a uma 
moratória acrescida e também porque considerou que «atendendo ao princípio 
da suficiência, os bens com vista a garantir a dívida têm de se encontrar livres e 
desembaraçados».
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Processo n.º 394/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 – A……., Ldª, melhor identificada nos autos, vem recorrer para este Supremo Tribunal da 

decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja de 12 de Dezembro de 2012, que julgou improce-
dente a reclamação por si deduzida contra o despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Grândola, 
que considerou inidónea a garantia oferecida através do penhor de créditos, no âmbito do processo de 
execução fiscal n.º 2178201201007408.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A) O acto que determina se uma garantia prestada é ou não idónea deve ser fundamentado nos 

termos do disposto no art.º 125.º do CPA;
B) A Fundamentação de um acto administrativo, nomeadamente em matéria de fundamentação 

jurídica, não pode aplicar de forma errada institutos jurídicos;
C) Ao considerar inidónea uma garantia oferecida — um crédito litigioso — por considerar que dar 

um crédito em garantia leva a Administração Fiscal a ficar na qualidade de Credor do Devedor, tornando -a 
Exequente numa acção em curso, está -se a confundir penhor de créditos com cessão de créditos;

D) Julgando inidóneo um penhor de créditos porque se formulou tal juízo com base na aplicação 
do regime da cessão de créditos, tal implica um erro na fundamentação e um conteúdo contraditório.

Nestes termos e nos melhores de direito, e sempre com o mui douto suprimento de V. Ex.ªs, deverá 
o presente recurso ser julgado procedente e, em consequência proferida decisão que:

a) anule todos os actos em que consubstanciou a prossecução da execução coerciva de bens da 
Reclamante sem que tivessem sido concluídos os procedimentos de prestação de garantia, e concreta-
mente todas as penhoras acima identificados, por terem sido ilegalmente efectuadas, sendo ordenado 
o respectivo levantamento, bem como o cancelamento dos respectivos registos;

b) anule o Acto da Exmª Senhora Directora de Finanças em Substituição da Direcção de Finanças 
de Setúbal que julga inidónea a garantia oferecida do penhor de créditos identificado, por falta de fun-
damentação e erro de facto da decisão da mesma, bem como o acto de determinar o reforço da garantia 
sob pena da prossecução da execução, pelos mesmos fundamentos;

c) ordene que seja proferida, pela Exmª Senhora Directora de Finanças em Substituição da Di-
recção de Finanças de Setúbal, decisão sobre os requerimentos, apresentados pela executada nestes 
mesmos autos de execução, de prestação de garantia através de penhor de créditos, mantendo -se até 
lá a suspensão da execução.

Tudo com as legais consequências.»
2 – A Fazenda Publica não apresentou contra alegações.
3 – O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu o douto parecer no sentido do não provimento do 

recurso.
4 – Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo vêm os autos à conferência.
5 – A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos com relevância para a decisão:
1  - Foi instaurado relativamente à sociedade comercial reclamante, com o NIF ……., pelo Serviço 

de Finanças de Grândola o processo de execução fiscal n.º 2178201201007408, por dívidas de natureza 
fiscal, concretamente IVA.

2 — Em 05/07/2012 a sociedade foi citada para a referida execução fiscal.
3 — Em 13/07/2012 apresentou requerimento no SF dirigido àquela execução consubstanciado 

na apresentação de garantia para suspensão da mesma face à apresentação de impugnação judicial das 
liquidações de IVA que lhe estão subjacentes nos seguintes termos:

“a) Penhor de créditos relativo ao crédito que é titular sobre B……., Lda”, sociedade comercial 
por quotas, pessoa colectiva n.º ……. com sede em apartado …., 4536 -…… Lourosa e garantido por 
C……., NIF ……., D…….., NIF / ……., no total de 632.163,85€, em execução no processo 1135/107 
TBSJM, onde se encontram já penhorados diversos bens, incluindo dinheiro, sendo este no valor de 
280.000,00, encontrando -se prestada caução para o remanescente da execução e tendo sido jugada 
improcedente a oposição dos avalistas.

Alternativa, mas subsidiariamente,
b) Hipoteca sobre os seguintes prédios livres de ónus ou encargos:
Localização artigo Matricial Valor Patrimonial
150502  - Grândola U -9544 €34.000,00
150502 - Grândola U -10188 -A € 71.800,00”
4— Na sequência deste requerimento foi elaborada informação pela Divisão de Justiça Tributária 

da Direcção de Finanças de Setúbal em conformidade com a qual foi elaborado parecer nos seguintes 
termos: “Parecendo -me que não deverá ser decretada a suspensão dos presentes autos de execução fiscal 
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porquanto o penhor de créditos não se mostra suficientemente idóneo e os imóveis já foram penhorados 
no âmbito dos PEF 2178201201002848 e 2178201201003690, não perfazem o valor previsto no nº6 do 
art. 199º do CPPT em nenhum daqueles processos. Acresce que não se mostram preenchidos in casu os 
requisitos de que depende a isenção de prestação de garantia nos termos do disposto no nº4 do art. 52º 
da LGT e n.º 3 do art. 170º do CPPT e doutrina do Of. Circulado nº60.077 de 2010 -07 -29, da Direcção 
de Serviços de Gestão dos Créditos Tributários. A executada deve prestar garantia idónea no prazo de 15 
dias nos termos do disposto nos arts. 169º, nº1, 7 e 8 do CPPT, contados da notificação do despacho que 
vier a ser proferido que eventualmente venha a sufragar este entendimento caso pretenda a suspensão da 
execução, devendo a garantia ser prestada pelo valor previsto no art. 199º, n.º 6 do referido diploma legal.”

5 — Quanto à apreciação do penhor de créditos oferecido em garantia refere, concretamente, a 
citada informação que “(…) apesar de pelo ofício circulado supra citado se dar preferência a garantias 
cuja realização seja mais fácil sob o ponto de vista da sua certeza pecuniária nada obsta à admissão 
de penhor de créditos como garantia até porque tal possibilidade vem prevista no art. 195º do CPPT e 
50º, nº2 da LGT mas desde que, depois, de devidamente comprovada a impossibilidade de constituição 
de garantia bancária, caução ou seguro -caução e, secundariamente, hipoteca voluntária sobre imóvel, 
é que se pode equacionar a admissibilidade de aceitação de penhor (enquanto direito real de garantia, 
enquadrado pelos arts. 666º e ss do Código Civil) ficando a mesma sujeita à verificação de determinados 
pressupostos. Desde logo, deve ser ajuizado se a garantia é (ou não) susceptível de assegurar o cumpri-
mento dos créditos do exequente. Para além disso, na apreciação da idoneidade da garantia proposta pelo 
executado deve também ser tomado em consideração princípios jurídicos, como a proporcionalidade, 
que estabelece parâmetros a que não se pode furtar esse juízo de avaliação. Tal garantia, a nosso ver, 
viola o princípio da proporcionalidade ao onerar a Administração Tributária com um crédito futuro, 
incerto e dependente de uma decisão judicial. De forma que, o cumprimento dos créditos do exequente, 
estaria sujeito a factores externos à relação Jurídica tributária e, ao próprio executado e dependente de 
uma futura decisão judicial favorável. Acresce ainda que atendendo ao princípio da suficiência, os bens 
com vista a garantir a dívida têm de se encontrar livres e desembaraçados, i. e., não pode o executado 
dar de garantia um bem em que a Administração Fiscal, em caso de incumprimento do executado, teria 
de impulsionar uma acção executiva que lhe é alheia. (...) Em suma, somos de parecer que não pode ser 
considerada garantia idónea o penhor de crédito sobre um crédito em execução comum porque em caso 
de incumprimento para ser despoletada a garantia teria a Administração Fiscal que ficar dependente de 
uma futura decisão judicial eventualmente favorável, com custos e sujeitos a uma moratória acrescida 
de forma que seria violado o princípio da proporcionalidade”.

6— Sobre o requerimento e tendo em conta a informação e parecer exarados foi proferido, em 
25/07/2012, despacho de prosseguimento dos autos de execução fiscal mediante o não decretamento 
da suspensão dos mesmos.

7 - Deste despacho foi a reclamante notificada em 03/08/2012.
8  - Não se conformando com o teor do despacho a reclamante deu entrada à presente reclamação 

no Serviço de Finanças em 16/08/2012.
6. Do objecto do recurso
São as seguintes as questões trazidas pela recorrente à apreciação deste Supremo Tribunal:
 - Saber se o despacho proferido quanto à idoneidade da garantia oferecida está devidamente 

fundamentado nos termos do artº 125º do CPA.
 - Saber se incorre em erro de julgamento a sentença recorrida ao julgar que não padece de ilega-

lidade, por erro de fundamentação ou fundamentação contraditória, o despacho da autoridade tributá-
ria que não considerou idónea para suspender a execução fiscal a garantia oferecida pela executada, 
mediante penhor de créditos.

6.1 Da fundamentação do despacho reclamado.
Dispõe o artº 268º, n.º 3 da Constituição da República que os actos administrativos carecem de 

fundamentação expressa e acessível quando afectem direitos ou interesses legalmente protegidos.
A consagração constitucional deste dever de fundamentação expressa, integrado nas chamadas 

garantias dos administrados, tem em vista assegurar a quem seja afectado nos seus direitos ou interes-
ses, o direito de conhecer as razões que terão determinado a adopção da decisão administrativa que 
lhe diz respeito.

De harmonia com o disposto no artigo 125º, n.º 1 do Código de Procedimento Administrativo a 
fundamentação deve ser expressa, através de sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito 
da decisão, podendo consistir em mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores 
pareceres, informações ou propostas, que constituirão neste caso parte integrante do respectivo acto.

E nos termos do n.º 2 do mesmo normativo equivale à falta de fundamentação a adopção de 
fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam concretamente a 
motivação do acto.
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A jurisprudência e a doutrina têm também consagrado o entendimento de que um acto se encontra 
suficientemente fundamentado quando dele é possível extrair qual o percurso cognoscitivo seguido 
pelo agente para a sua pratica. (1)

Ponto é que a fundamentação responda, às necessidades de esclarecimento do contribuinte 
informando -o do itinerário cognoscitivo e valorativo do acto de liquidação, permitindo -lhe conhecer 
as razões, de facto e de direito, que determinaram a sua prática.

Acresce dizer, na senda do Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 11. 12.2007, recurso 
615/04, in www.dgsi.pt «que o grau de fundamentação há -de ser o adequado ao tipo concreto do acto 
e das circunstâncias em que o mesmo foi praticado, de molde a satisfazer a divergência existente entre 
a posição da Administração Fiscal e a do contribuinte».

No caso subjudice está em causa o eventual vício de falta de fundamentação do despacho da 
Administração Tributária que julgou inidónea a garantia oferecida (penhor de créditos).

A sentença recorrida considerou tal despacho devidamente fundamentado. Para o efeito ponderou 
que os fundamentos invocados pela Administração Fiscal para recusa do penhor de créditos eram de 
ordem objectiva, centrando -se na dependência que a garantia teria face a uma acção judicial e a con-
sequente exposição da cobrança tributária a factores externos de incerteza.

E, considerando tal ordem de fundamentos, entendeu estar correctamente fundamentado o despacho 
reclamado «na medida em que é analisada a garantia com um juízo de prognose, ou seja, configurando 
a necessidade de a mesma ser accionada e a razoabilidade da sua cobrança».

Contra o assim decidido se insurge a sociedade recorrente alegando que o despacho reclamado 
incorreu erro na fundamentação sendo também contraditório ao julgar inidóneo o penhor de créditos, 
porquanto formulou tal juízo com base na aplicação do regime da cessão de créditos.

Prosseguindo neste discurso argumentativo sustenta nas conclusões das suas alegações que «ao 
considerar inidónea uma garantia oferecida — um crédito litigioso — por considerar que dar um cré-
dito em garantia leva a Administração Fiscal a ficar na qualidade de Credor do Devedor, tornando -a 
Exequente numa acção em curso, está -se a confundir penhor de créditos com cessão de créditos».

E conclui que não se pode considerar fundamentado um acto que efectua «um juízo de idoneidade 
de uma garantia em pressupostos que não são aqueles que determinam saber se a garantia é ou não 
idónea».

Esta argumentação não pode, no entanto, proceder, como abaixo se demonstrará.
Antes de mais, atentos os termos que a recorrente configura a questão da falta de fundamentação 

nas suas alegações de recurso, impõe -se, que se faça uma referência à distinção entre fundamentação 
formal e fundamentação material.

Como sublinha Vieira de Andrade in O dever de fundamentação expressa de actos administrativos, 
Almedina, 2003, pág. 231, a diferença entre a dimensão formal e a dimensão substancial do dever de 
fundamentação está «em que o dever formal se cumpre pela apresentação de pressupostos possíveis ou 
de motivos coerentes e credíveis; enquanto a fundamentação material exige a existência de pressupostos 
reais e de motivos correctos susceptíveis de suportarem uma decisão legítima quanto ao fundo».

Efectivamente constitui realidade diferente saber se a Administração deu a conhecer os motivos 
que a determinaram a actuar como actuou, as razões em que fundou a sua actuação, questão que se 
situa no âmbito da validade formal do acto, ou saber se esses motivos correspondem à realidade e se, 
correspondendo, são suficientes para legitimar a concreta actuação administrativa, o que se situa já no 
âmbito da validade substancial do acto.

Ora no despacho em apreço mostram -se devidamente explanados os fundamentos de facto e de 
direito em que se baseou a decisão da Administração Tributária para concluir pela inidoneidade das 
garantias que o executado se propunha oferecer.

Ali se diz, quanto ao penhor de crédito sobre um crédito em execução comum oferecido pelo 
executado, que o mesmo não foi aceite porque onerava a Administração Tributária com um crédito 
futuro incerto e dependente de uma decisão judicial (“em caso de incumprimento para ser despoletada 
a garantia teria a Administração Fiscal que ficar dependente de uma futura decisão judicial even-
tualmente favorável, com custos e sujeitos a uma moratória acrescida de forma que seria violado o 
princípio da proporcionalidade”) e também porque «atendendo ao princípio da suficiência, os bens 
com vista a garantir a dívida têm de se encontrar livres e desembaraçados»

Por outro lado, e quanto à também oferecida hipoteca voluntária sobre dois imóveis refere -se no 
dito despacho que a mesma não foi aceite porquanto o valor patrimonial dos mesmos não era suficiente 
para garantir a dívida exequenda e acrescido, sendo que, pelas mesmas razões, não foi a hipoteca de 
tais imóveis aceite nos processos de execução fiscal nºs 2178201201002848 e 2178201201003690, no 
âmbito dos quais tais imóveis já teriam sido penhorados.

Da recensão atrás efectuada forçoso é concluir que não subsistem dúvidas de que a recorrente teve 
possibilidade de conhecer das razões de facto e de direito que estão na base da decisão da rejeição das garan-
tias oferecidas, e bem assim de conhecer o itinerário cognoscitivo e valorativo de quem tomou tal decisão.
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Afigura -se -nos, pois, nesta perspectiva, que foram observadas as exigências de da transparência da 
decisão, tornando acessível à compreensão de um destinatário normal (colocado na situação concreta do 
real destinatário e no contexto circunstancial que rodeou a prática do acto) o conhecimento das razões 
que levaram ao indeferimento do peticionado.

6.2 Questão diversa, e já noutro plano, é a de saber se incorre em erro de julgamento a sentença 
recorrida ao julgar que não padece de ilegalidade, por erro de fundamentação ou fundamentação con-
traditória, o despacho da autoridade tributária que não considerou idónea para suspender a execução 
fiscal a garantia oferecida pela executada, mediante penhor de créditos.

Trata -se de questão que se situa já num plano diferente, qual seja o da exactidão ou a validade 
substancial dos fundamentos invocados pela Administração Tributária para rejeição da garantia apre-
sentada e que nos reconduz à análise dos pressupostos legais da idoneidade da garantia.

Assim, de harmonia com o disposto no artigo 199.º n.º 1 do Código de Procedimento e Processo 
Tributário a prestação de garantia, tendo em vista a suspensão do processo de execução fiscal, pode 
ser efectuada por garantia bancária, caução, seguro caução ou qualquer meio susceptível de assegurar 
os créditos do exequente.

Dispõe, por sua vez, o n.º 2 do mesmo normativo que a garantia idónea referida no n.º 1 poderá, 
consistir, ainda, a requerimento do executado e mediante concordância da administração tributária, em 
penhor ou hipoteca voluntária, aplicando -se o disposto no artigo 195.º, com as necessárias adaptações.

Este normativo confere à Administração Tributária uma certa margem de discricionariedade para 
decidir, em função de cada caso concreto, se a garantia prestada é ou não «idónea» para assegurar a 
cobrança efectiva da dívida exequenda, impondo -se, especificamente, nos casos da hipoteca voluntária 
e do penhor, a concordância da Administração Tributária.

A utilização da expressão “garantia idónea” integra um conceito impreciso, pois que a norma do 
n.º 2 não determina, de forma exacta, quando é que a garantia é idónea para assegurar os créditos do 
exequente.

Poderá concluir -se, no entanto, que emana das disposições conjugadas dos arts. 169º e 199º do Có-
digo de Procedimento e Processo Tributário que a idoneidade da garantia se afere pela capacidade de, em 
caso de incumprimento do devedor, salvaguardar a efectiva cobrança da dívida exequenda e acrescidos.

A garantia idónea será pois aquela que é adequada para o fim em vista, ou seja, assegurar o 
pagamento totalidade do crédito exequendo e legais acréscimos  - neste sentido, vide, entre outros, os 
Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 21.09.2011, Recurso n.º 0786/11, de 11.07.2012, 
recurso 730/12, de 10.10.2012, recurso 916/12, e, na doutrina, Rui Duarte Morais, A Execução Fiscal, 
pag. 77, Alfredo José de Sousa e José da Silva Paixão, Código de Procedimento e de Processo Tribu-
tário Anotado, pag. 474, Jorge Lopes de Sousa, CPPT anotado e comentado, 6ª edição, Áreas Editora, 
Volume III, anotação 2 ao art. 199º.

Por outro lado, não se olvidando que na lei processual fiscal vigora como que “um princípio ge-
ral da equivalência da caução, penhora e outras garantias idóneas, como a hipoteca (uma vez que, na 
presença de qualquer uma delas, a execução se suspende até decisão da oposição deduzida), devendo 
ser aceite pelo órgão exequente aquela que, sem prejuízo do credor, melhor sirva os interesses do exe-
cutado” (neste sentido, cfr. RUI DUARTE MORAIS, A Execução Fiscal, 2ª ed., Almedina, Coimbra, 
2006, p.78.) (2), não poderá deixar de se argumentar também que, em relação à hipoteca voluntária e 
ao penhor, a lei impõe a concordância da administração tributária.

Ora no caso em apreço não está em causa a ponderação pela Administração Fiscal de meros riscos 
hipotéticos, ou da menor solidez do penhor de créditos em contraponto com outras garantias admitidas 
no elenco do artº 199º, mas sim um juízo de avaliação sobre a idoneidade da garantia oferecida, sendo 
na avaliação dessa idoneidade a Administração Tributária goza, por força da lei, de uma certa margem 
de discricionariedade.

Trata -se de um juízo que não é feito apenas com base nas premissas a lei e que assenta também 
na ponderação dos elementos de facto relativos a cada situação concreta.

No caso dos autos a questão que se impunha, pois, colocar, na perspectiva da análise da exacti-
dão ou validade substancial dos fundamentos invocados pela Administração Tributária, era a saber se 
a garantia oferecida, mediante penhor de créditos, era suficiente para, em caso de incumprimento do 
devedor, assegurar a efectiva cobrança da dívida exequenda e acrescidos.

Ora, sobre esta matéria o que nos diz a recorrente?
Diz -nos tão somente – vide conclusões das alegações de recurso  - que «ao considerar inidónea 

uma garantia oferecida — um crédito litigioso — por considerar que dar um crédito em garantia leva 
a Administração Fiscal a ficar na qualidade de Credor do Devedor, tornando -a Exequente numa acção 
em curso, está -se a confundir penhor de créditos com cessão de créditos».

E que «Julgando inidóneo um penhor de créditos porque se formulou tal juízo com base na 
aplicação do regime da cessão de créditos, tal implica um erro na fundamentação e um conteúdo 
contraditório».

Esta argumentação da recorrente, até pelos termos em que restringe o ataque à sentença recorrida, 
não pode colher vencimento.
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Com efeito a decisão sindicada (cf. fls. 61) entendeu que «independentemente do regime(3) que 
fosse concretamente aplicado ao caso assiste ao credor tributário o direito de eventual rejeição da 
garantia apresentada se, analisada a mesma, objectivamente for concluído pela sua inaptidão para o 
fim de garantir a efectiva cobrança do crédito».

E mais ponderou que no caso «a sociedade não detém a razão na medida que as disposições 
aplicáveis são não apenas a que cita mas especialmente as contidas nos arts. 179º e seguintes do 
Código Civil.»

Cremos que esta alusão ao artº 179º e seguintes do Código Civil constitui mero lapso material 
querendo a decisão recorrida, seguramente, referir -se aos arts. 679º e segs. do mesmo diploma legal, 
que contêm as disposições aplicáveis ao penhor de direitos.

Efectivamente naqueles normativos entendeu o legislador regular certos aspectos do penhor de 
créditos, fazendo também uma remissão para o regime legal da cessão de créditos, dada a analogia entre 
a cessão de um crédito e a constituição de um penhor sobre ele. (4)

Neste particular aspecto é de realçar o disposto no artº 684º do Código Civil nos termos do qual, 
dando em penhor um direito por virtude do qual se possa exigir uma prestação, as relações entre o obri-
gado e o credor pignoratício estão sujeitas às disposições aplicáveis, na cessão de créditos, às relações 
entre o devedor e o cessionário.

E desta remissão relevam, com especial interesse, as disposições do artigo 585.º do Código Civil, 
segundo o qual o devedor pode opor ao cessionário (credor pignoratício) todos os meios de defesa 
que pudesse invocar contra o cedente (credor), com ressalva dos que provenham de facto posterior ao 
conhecimento da cessão (penhor).

Ora, no caso subjudice a Administração Tributária não aceitou o penhor de crédito sobre um 
crédito em execução comum oferecido pelo executado por considerar que ficava onerada com um 
crédito futuro incerto e dependente de uma decisão judicial (“em caso de incumprimento para ser des-
poletada a garantia teria a Administração Fiscal que ficar dependente de uma futura decisão judicial 
eventualmente favorável, com custos e sujeitos a uma moratória acrescida de forma que seria violado 
o princípio da proporcionalidade”) e também porque «atendendo ao princípio da suficiência, os bens 
com vista a garantir a dívida têm de se encontrar livres e desembaraçados»

E a sentença recorrida sancionou tal entendimento por concluir que os fundamentos para recusa 
do penhor de créditos eram «de ordem objectiva, centrando -se na dependência que a garantia teria 
face a uma acção judicial e a consequente exposição da cobrança tributária a factores externos de 
incerteza» por terem sido «invocados os princípios da proporcionalidade e da supremacia do interesse 
público como contraponto à natureza de um crédito litigioso que sempre envolveria uma moratória na 
cobrança no caso de esta vir a ter lugar»

É certo que a fundamentação da decisão da Administração Tributária não prima por grande rigor 
na terminologia jurídica aplicada, no que é também acompanhada pela sentença do Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Beja.

Ainda assim haveremos de convir que não se vislumbram os apontados erros de fundamentação 
(por errada aplicação de institutos jurídicos) ou fundamentação contraditória já que, como se viu, dada 

a analogia entre a cessão de um crédito e a constituição de um penhor sobre ele, as relações entre o 
obrigado e o credor pignoratício estão sujeitas às disposições aplicáveis, na cessão de créditos, às re-
lações entre o devedor e o cessionário, podendo o devedor opor ao credor pignoratício todos os meios 
de defesa que pudesse invocar contra o credor, com ressalva dos provenientes de facto posterior ao 
conhecimento do penhor.

Justificavam -se, pois, as reservas da Administração Tributária quanto à exposição da cobrança 
tributária a factores externos de incerteza e à possibilidade de uma moratória na cobrança no caso de 
esta vir a ter lugar.

Em suma, e para concluir, se dirá que, no caso em apreço, não padece de ilegalidade por falta de 
fundamentação ou fundamentação contraditória, o despacho da Administração Tributária que considerou 
que os bens oferecidos não constituíam garantia idónea.

A sentença recorrida que assim decidiu, deve ser confirmada.
7 - Decisão
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao presente recurso e confirmar a sentença 
recorrida.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 3 de Abril de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Ascensão Lopes — Valente Torrão.

(1) Ver neste sentido, os acórdãos 01.04.1992, AD de 22.02.1995, pag. 590, de 28.5.87, in AD 315, 367, de 12.02.87, 
in AD 317, 581, de 11.05.89, in AD 335, 1398, de 19.05.88 in Ad 325, 38, de 25.10.88, in AD 327, 37, e de 10.01.1989, in 
AD 339, 303, todos citados no Código de Procedimento Administrativo, anotado e comentado, de José Manuel Botelho, Pires 
Esteves e José Cândido de Pinho, 2ª edição, pags. 396 e segs.
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(2) E também neste sentido, Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 11.07.2012, recurso 730/12 e de 15.02.3012, 
recurso 126/12.

(3) Referindo -se aos invocados regimes legais da cessão de créditos e do penhor de créditos
(4) Ver neste sentido Código Civil Anotado, Pires de Lima e Antunes Varela, vol. I, anotação ao artº 684º. 

 Acórdão de 3 de Abril de 2013.

Assunto:

Reclamação graciosa. Impugnação. Suspensão do processo de execução fiscal.

Sumário:

O disposto no n.º 1 do artigo 169.º do CPPT deve interpretar -se com o sentido de que 
a apresentação de reclamação graciosa e de subsequente impugnação judicial, 
associada à prestação de garantia idónea, e ainda que se discuta a legalidade de 
apenas uma parte da dívida exequenda, suspende a execução fiscal para cobrança 
da totalidade da quantia exequenda (e não apenas da parcela contestada dessa 
quantia).

Processo n.º 395/13 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A………, S.A., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida pelo 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, julgou improcedente a reclamação de actos do órgão de 
execução fiscal deduzida contra o despacho que manteve o indeferimento de requerimento de suspensão 
total das execuções fiscais.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. Resultou provado que o Recorrente apresentou reclamações graciosas contra as liquidações de 

IRS, IRC, IVA e juros compensatórios, tendo posteriormente impugnado judicialmente o indeferimento 
tácito daquelas.

B. Ficou ainda provado que o Recorrente, face à existência de dois processos de execução fiscal, 
prestou duas garantias bancárias pela totalidade da dívida exequenda acrescido de 25%, destinadas a 
suspender (integralmente) a execução fiscal.

C. Mais se provou que a Administração Tributária (rectius, o Serviço de Finanças de Amadora  - l) 
pretendeu prosseguir com a execução fiscal contra “a parte” que considera não impugnada das liqui-
dações.

D. O Tribunal a quo fez uma errada aplicação do Direito aos factos assentes, ao considerar que a 
suspensão da execução fiscal só ocorre relativamente à “parcela impugnada” das liquidações, devendo 
a execução prosseguir quanto ao remanescente.

E. A decisão atenta contra o disposto nos artigos 52º da LGT e 169º do CPPT, que determinam 
a suspensão (total ou absoluta, se se preferir) da execução fiscal por efeito da prestação de garantia 
idónea e suficiente, conjugada com a utilização de meios graciosos e/ou contenciosos de reação contra 
a ilegalidade do ato tributário.

F. O legislador poderia ter optado por outra solução mas pretendeu, e bem, evitar o desdobramento 
do processo executivo em múltiplos processos, que avançavam ou se suspendiam consoante as vicissi-
tudes das reclamações e impugnações dos atos tributários subjacentes à dívida em causa.

G. Se dúvidas houvesse sobre a intenção do legislador, a alínea b) do n.º 4 do artigo 86º do CPPT 
teria o condão de as dissipar, uma vez que esta norma confere ao contribuinte um direito de efetuar, 
querendo, um pagamento por conta da dívida que abranja “a parte da colecta que não for objecto de 
reclamação graciosa ou impugnação judicial”... mas não a obrigação de o fazer (desde que, naturalmente, 
tenha prestado uma garantia idónea que cubra a totalidade da dívida).

Termina pedindo o provimento do recurso e a anulação da decisão recorrida, com os devidos efei-
tos legais, nomeadamente a não prossecução dos processos executivos, porque suspensos até decisão 
transitada em julgado das impugnações judiciais.
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1.3. Não foram apresentadas contra alegações.
1.4. O Exmo. Procurador -Geral Adjunto emite Parecer nos termos seguintes, além do mais:
«Questão decidenda: legalidade do prosseguimento do processo de execução fiscal quanto à 

parcela da quantia exequenda não contestada, em caso de apresentação de reclamação graciosa e sub-
sequente impugnação judicial de indeferimento tácito para discussão da legalidade de parcela da dívida 
exequenda, associada à prestação de garantia idónea.

A norma constante do art. 169º n.º l CPPT deve ser interpretada com o sentido de que a apresentação 
de reclamação graciosa e de subsequente impugnação judicial, para discussão da legalidade de parcela 
da dívida exequenda, associada à prestação de garantia idónea, suspende a execução fiscal para cobrança 
da totalidade da quantia exequenda (e não apenas da parcela contestada da quantia exequenda).

Apontam no sentido propugnado:
a) a circunstância de a garantia idónea com eficácia suspensiva da execução fiscal abranger a 

totalidade do valor da quantia exequenda, juros de mora, custas e um acréscimo de 25% da soma da-
queles valores, na medida em que os preceitos legais aplicáveis não estabelecem qualquer restrição 
quanto ao alcance da suspensão (art. 199º nºs. l e 5 CPPT numeração e redacção vigentes em 2004, 
ano da prestação das garantias);

b) o facto de a intenção do legislador, no sentido de a suspensão da execução fiscal abranger a 
totalidade da quantia exequenda, ser revelada pela possibilidade de o contribuinte puder efectuar o 
pagamento por conta da parte da colecta que não foi objecto de reclamação graciosa ou impugnação 
judicial, neste caso sendo a quantia exequenda reduzida na medida correspondente (art. 86º n.º 4 
alínea b) CPPT).

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão declaratório da procedência 

da reclamação, com a consequente anulação da decisão reclamada».
1.5. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe deliberar.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
l. A Administração Fiscal instaurou contra a ora Reclamante os processos de execução fiscal 

nºs. 31312004010262810 e 3131200401011812, que tramitam pelo Serviço de Finanças de Amadora  - l, 
para cobrança de dívidas de IRC/IRS e IVA, e respectivos juros compensatórios;

2. A ora Reclamante deduziu reclamação graciosa das liquidações adicionais de IRC/IRS e IVA 
(e respectivos juros compensatórios), e na sequência do seu indeferimento tácito, impugnação judicial;

3. Para suspensão dos processos de execução fiscal referidos em l. a ora Reclamante prestou 
garantia bancária, com referência ao IRC/IRS no montante de Euros 919.736,31, e com referência ao 
IVA no montante de Euros 205.906,01;

4. Da totalidade dos montantes garantidos, a ora Reclamante não reclamou graciosamente, nem 
impugnou judicialmente, o montante de Euros 161.962,82 correspondente a IRC/IRS, nem o montante 
de Euros 32.009,69 correspondente a IVA;

5. Tendo verificado que o montante impugnado não corresponde ao valor da instauração dos pro-
cessos de execução, o Chefe do SF de Amadora l endereçou à ora Reclamante os ofícios nºs. 004931 
e 004932, de 12.06.2004, notificando -a para, em 8 dias, proceder ao pagamento do montante de 
Euros 161.962,82, acrescido de juros de mora e custas, em cobrança no processo de execução fiscal 
n.º 31312004010262810, bem como do montante de Euros 32.009,69, acrescido de juros de mora e 
custas, em cobrança no processo de execução fiscal n.º 3131200401011812;

6. Através dos requerimentos entrados no SF de Amadora -1 em 21.06.2012, dirigidos a cada um 
dos processos de execução fiscal, a ora Reclamante solicitou ao Chefe do Serviço de Finanças que 
prescindisse da prossecução dos mesmos, em virtude de se encontrarem suspensos;

7. Com referência aos requerimentos referidos em 6. foi pela Divisão de Acompanhamento de 
devedores Estratégicos, da Direcção de Finanças de Lisboa, prestada a seguinte Informação:

“No âmbito do ofício n.º 5374, remetido pelo SF de Amadora -1, em 2012/06/27, vem o Serviço 
de Finanças, reencaminhar requerimento apresentado pelo Devedor Estratégico em 2012/06/21, para 
apreciação e resolução das diligências a efectuar.

Face ao solicitado, cumpre -me informar:
Reclamação Graciosa
Em 11 -05 -2004 foi remetida à DF Lisboa (Divisão Justiça Administrativa) a Reclamação Graciosa 

n.º 3131200404000285 respeitante a IVA, IRS e IRC do ano de 1999 no valor de € 687.858,21:
a) Liquidações adicionais de IVA n.º 03314177 e liquidações de juros compensatórios nºs. 03314165, 

03314166, 03314168, 03314169, 03314170, 03314171, 03314172, 03314173, 03314174, 03314175 e 
03314176, referentes, respectivamente, aos períodos de Janeiro a Dezembro de 1999.

b) Liquidação adicional de IRS n.º 641002687
c) Liquidações adicionais de IRC n.º 8310019018 e 640002703.
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As referidas liquidações resultaram de acção inspectiva, de âmbito alargado (externa e alargada) 
ao exercício de 1999, efectuada em cumprimento da Ordem de Serviço n.º 59.623, de 26/03/2001.

Prestação de garantia
A garantia foi prestada aquando da reclamação graciosa (IVA, IRS e IRC) nos termos do art. 199º 

do CPPT.
Impugnação Judicial (face ao acto de indeferimento tácito da reclamação graciosa).
IVA
 - Impugnação parcial da liquidação de IVA n.º 03314177 (certidão de dívida 66025/2004), no 

valor de 97.751,96 e a anulação das liquidações de juros compensatórios na parte correspondente ao 
IVA impugnado, na sequência do indeferimento tácito da RG:

a) Anulação parcial da liquidação n.º 03314177 nos montantes 61.142,00 e 29.402,33.
b) Anulação das liquidações de juros compensatórios n.º 03314165, 03314166, 03314168, 

03314169, 03314170, 03314171, 03314172, 03314173, 03314174, 03314175 e 03314176 (certidões 
de dívida n.º 66013 a 66024/2004).

 - Impugnados apenas os montantes referentes a cedências de pessoal da Impugnante à B……… 
e às empresas C……… e D………, IVA pelo montante registado na conta “Reembolsos  - Ajudas Téc-
nicas” e liquidações de juros compensatórios nas partes relativas aos montantes referidos aos períodos 
de Janeiro a Dezembro de 1999.

IRC
 - Impugnação parcial das liquidações adicionais de IRC referentes ao exercido de 1999 (831001918 

e 642000703) na sequência do indeferimento tácito da RG:
a) Anulação da liquidação n.º 642000703 por estar ferida de nulidade
b) Anulação parcial da liquidação n.º 831001918, por ser parcialmente nula, no montante de 

€ 416.570,49.
 - impugnados apenas os montantes apurados provenientes de cedência de pessoal à B………, bem 

como, valores devidos por pagamentos a não residentes e utilização indevida de senhas de gasolina
Valores não impugnados
Encontra -se em dívida o valor de € 25,401,95 respeitante a IVA (valores não impugnados) ao qual 

acrescem juros compensatórios e o valor de € 161.962,82 respeitante a IRC (apenas foi impugnado o 
montante de € 416.570,49).

Suspensão da execução
Nos termos do disposto no art. 52º da LGT, a suspensão do processo de execução fiscal ocorre 

mediante a conjugação de dois pressupostos:
1  - Apresentação de um dos meios de reacção contra a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida 

exequenda;
2  - A constituição ou prestação de garantia idónea (arts. 195º e 199º do CPPT) ou a dispensa da 

mesma, quando reunidos os pressupostos legais.
De acordo com o art. 169º do CPPT, «a execução fica suspensa em caso de reclamação graciosa, 

impugnação (...) que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda (...) desde que tenha sido 
constituída garantia (...).»

Resulta do exposto que a suspensão da execução apenas se verifica quando, cumulativamente, 
houver impugnação e for prestada garantia (idónea e suficiente).

In casu, das várias liquidações efectuadas, existem valores não reclamados, quer em reclamação 
graciosa, quer em impugnação judicial e existem valores antes reclamados em reclamação graciosa e 
agora não impugnados.

Existem valores não impugnados pela executada em matéria de IVA e de IRC.
Os valores não impugnados pela executada correspondem a valores por ela aceites como sendo 

devidos sendo certo que, quanto aos mesmos, não existe contencioso.
Deste modo, não se encontram preenchidos os condicionalismos cumulativos para que se verifique 

a suspensão do processo de execução fiscal previstos no art. 52º da LGT e 169º do CPPT.
Os valores não impugnados pela executada correspondem a valores por ela aceites como sendo 

devidos pelo que, não sendo os mesmos controvertidos, nada obsta a que, em relação a esses montantes 
prossiga a execução.

Conclusões:
1  - As liquidações em causa resultaram de acção inspectiva, de âmbito alargado (externa e 

prolongada) ao exercido de 1999, efectuada em cumprimento da Ordem de Serviço n.º 59.623, de 
26/03/2001.

2  - Em 11 -05 -2004 foi remetida à DF Lisboa (Divisão Justiça Administrativa) a Reclamação Gra-
ciosa n.º 3131200404000285 respeitante a IVA, IRS e IRC do ano de 1999 no valor de € 687.858,21, 
tendo sido apresentada garantia (GB Millenium BCP 125 -02 -0647310).
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3  - Do indeferimento tácito da reclamação graciosa foram apresentadas as impugnações:
a) 12/05.8BESNT (IVA) onde se requer a anulação parcial da liquidação n.º 03314177 e anulação 

das liquidações de juros compensatórios n.º 03314165, 03314166, 03314168, 03314169, 03314170, 
03314171, 03314172, 03314173, 03314174, 03314175 e 03314176 (certidões de dívida n.º 66013 a 
66024/2004).

b) 11/05.0BESNT (IRC) onde se requer a anulação da liquidação n.º 642000703 por estar ferida 
de nulidade e a anulação parcial da liquidação n.º 831001918, por ser parcialmente nula, no montante 
de € 416.570,49.

4  - Não foi impugnada a totalidade da dívida.
5  - Nos termos dos arts. 52º da LGT e 169º do CPPT a suspensão do processo de execução fiscal 

ocorre mediante a conjugação de dois pressupostos: apresentação de contencioso e prestação de garantia 
(ou dispensa da mesma).

6  - Os valores não impugnados pela executada correspondem a valores aceites pela mesma rela-
tivamente aos quais não existe contencioso.

7  - Relativamente aos montantes não impugnados — e aceites pela executada — deverá o DE ser 
notificado para regularizar a situação no prazo de 15 dias, sob pena de execução imediata de garantia, 
e todos os demais actos coercivos (penhora, venda, reversão, publicitação, etc.), face ao Indeferimento 
do requerido.

8  - Caso o DE não proceda ao pagamento, deve o processo de execução fiscal prosseguir os seus 
termos apenas na parte respeitante ao valor não impugnado, através da execução da garantia associada.

À consideração superior,
Lisboa, 3 de Agosto de 2012”;
8. A Informação transcrita em 7. mereceu despacho de concordância, datado de 06.08.2012, do 

Chefe de Divisão da Divisão de Acompanhamento de Devedores Estratégicos da Direcção de Finanças 
de Lisboa;

9. Na sequência da Informação e Despacho supra, foi pelo Chefe do Serviço de Finanças de 
Amadora -1 proferido o seguinte despacho em 21.08.2012:

“Processos de Execução Fiscal
Nºs: 3131200401026810 e 3131200401011812
Executada: A………, S.A.
Pessoa colectiva n.º 503573663
DESPACHO
Em face da informação e parecer que antecede prestada pela Direcção de Finanças de Lisboa 

— Divisão de Acompanhamento de Devedores Estratégicos, a solicitação nossa formulada através do 
ofício n.º 5374, de 27/6/2012, e considerando que a pretensão da executada em manter a suspensão 
de todo o valor em dívida, mesmo aquele que não foi objecto de contestação, materializada por reque-
rimento apresentado em 21/6/2012, não merece acolhimento, proceda -se à quantificação exacta dos 
valores dos PEF’s acima identificados para o qual não existe qualquer contencioso associado e como 
tal não suspensos nos termos do art. 52º da LGT e art. 169º do CPPT, e consequentemente promova-
-se a notificação da executada para efectuar o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de execução 
imediata das garantias, nos termos do n.º l do art. 153º e art. 200º, ambos do CPPT.

Cumpra -se.
Serviço de Finanças de Amadora -1, aos 21 de Agosto de 2012.
O Chefe de Finanças,”.
10. O Chefe do SF de Amadora -1 respondeu aos requerimentos referidos em 6 mediante o ofício 

n.º 006221, cujo teor é o seguinte:
“Processos 3131200401011812 e 31312004010262810
Assunto: PROSSECUÇÃO DE PROCESSOS EXECUTIVOS -A………, S.A.
Em face da petição deduzida por V.Exª., nestes serviços em 2012 -06 -21 a qual foi objecto de parecer 

da Direcção de Finanças de Lisboa, a pretensão solicitada, não mereceu acolhimento, ficando assim 
por este meio notificado para no prazo de 15 (quinze) dias a contar do aviso de recepção proceder ao 
pagamento da dívida que não se encontra contestada acrescida de juros de mora e custas, sob pena 
de execução imediata das garantias nos termos do n.º l do art. 153º e art. 200º do CPPT.

Quanto ao IRS/IRC 1999) deverá proceder ao pagamento de € 161.962,82, acrescido de juros e 
custas a calcular, e de IVA/1999 no valor de € 32.009,69 (IVA  - € 25.401,95 + Juros Compensatórios 
 - € 6.607,74), acrescido de juros de mora e custas”.

3.1. Enunciando como questão a decidir a de saber se os processos de execução fiscal podem manter-
-se na situação de suspensos, na parte correspondente às dívidas não contestadas, estando a totalidade 
da dívida exequenda garantida, a sentença veio a decidir pela improcedência da reclamação.
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Para tanto, e apelando às disposições dos arts. 85º, n.º 3 e 169º do CPPT e dos arts. 52º e 36º, 
n.º 3 da LGT, considera o seguinte:

― do que decorre destes preceitos legais, a faculdade de ver suspensa a execução fiscal pela 
prestação de garantia pressupõe que tenha sido despoletado um qualquer dos meios graciosos, ou con-
tenciosos, elencados no n.º l do art. 52º da LGT, sendo que fora dessas situações, mostrando -se devido 
o imposto, constitui encargo da AT diligenciar pela sua cobrança coerciva, não lhe sendo permitida a 
concessão de moratórias.

― apesar de ter sido despoletado um meio de reacção graciosa, (e na sequência contenciosa) tendo 
sido garantida a totalidade da dívida, a recorrente, ao contestar a obrigação tributária não a contestou 
na íntegra, ou seja, aceitou uma parcela das liquidações reclamadas e impugnadas, não a tendo em 
consequência, contestado.

― não deve manter -se a suspensão da execução fiscal quanto à parte das liquidações não sindi-
cadas, dado que a ratio do sistema pressupõe que a suspensão da execução surja em decorrência da 
discussão da legalidade/exigibilidade da dívida, sendo que a prestação de garantia constitui uma mera 
opção do contribuinte, uma vez que se a não prestar sempre a AF pode e deve lançar mão da penhora, 
cuja efectivação conduzirá também à suspensão da execução fiscal (art. 169º n.º 1 do CPPT).

Daqui resultando que o que releva para a suspensão da execução fiscal é a discussão da legali-
dade/exigibilidade da dívida.

― por isso, é de entender que a parcela das liquidações não reclamadas/impugnadas não integra 
a previsão dos arts. 52º da LGT e 169º do CPPT ao não estar submetida a apreciação graciosa/con-
tenciosa e, por consequência, não pode motivar a suspensão, nessa parte, dos autos executivos, não 
se detectando razões válidas que justifiquem que quanto a elas, não haja, desde logo sido efectuado o 
imediato pagamento voluntário, ou na sua falta, despoletado o pagamento coercivo.

Ou seja,
 - Formada a relação jurídica tributária, constitui dever dos contribuintes o pagamento das res-

pectivas dívidas tributárias, salvaguardada que seja a existência de razões que imponham a apreciação 
graciosa ou contenciosa da legalidade ou exigibilidade dessa dívida;

 - Despoletado qualquer dos meios graciosos ou contenciosos enumerados no n.º 1 do art. 52º da 
LGT pode o contribuinte ver suspensa a execução fiscal que haja sido instaurada, mediante a prestação 
de garantia idónea;

A AT não pode conceder moratórias no pagamento dos impostos devidos fora dos casos previstos 
na lei, pelo que, não é legalmente admissível a suspensão de processos de execução fiscal, ainda que a 
totalidade da dívida se encontre garantida, na parte em que a legalidade ou exigibilidade dessa dívida 
não se encontra em apreciação, graciosa, ou contenciosa.

3.2. Discordando, a recorrente invoca erro de julgamento, por violação do disposto nos arts. 52º 
da LGT e 169º do CPPT, por a sentença considerar que a suspensão da execução fiscal só ocorre rela-
tivamente à “parcela impugnada” das liquidações, devendo prosseguir quanto ao remanescente.

No entendimento da recorrente, o legislador pretendeu evitar o desdobramento do processo 
executivo em múltiplos processos, que avançavam ou se suspendiam consoante as vicissitudes das 
reclamações e impugnações dos atos tributários subjacentes à dívida em causa, tanto que a alínea b) 
do n.º 4 do art. 86º do CPPT confere ao contribuinte um direito de efectuar, querendo, um pagamento 
por conta da dívida que abranja “a parte da colecta que não for objecto de reclamação graciosa ou 
impugnação judicial”... mas não a obrigação de o fazer (desde que, naturalmente, tenha prestado uma 
garantia idónea que cubra a totalidade da dívida).

3.3. A questão a decidir no recurso prende -se, portanto, com a legalidade do prosseguimento do 
processo de execução fiscal quanto à parcela da quantia exequenda não contestada, em caso de apresen-
tação de reclamação graciosa e subsequente impugnação judicial de indeferimento tácito para discussão 
da legalidade de parcela da dívida exequenda, associada à prestação de garantia idónea.

Vejamos.
4. De acordo com o disposto no n.º 1 do art. 169º do CPPT, a execução ficará suspensa até à de-

cisão do pleito em caso de reclamação graciosa, impugnação judicial ou recurso judicial que tenham 
por objecto a legalidade da dívida exequenda desde que tenha sido constituída garantia nos termos do 
art. 195º ou prestada nos termos do art. 199º, ambos do mesmo CPPT, ou a penhora garanta a totalidade 
da quantia exequenda e do acrescido.

E no mesmo sentido dispõe, igualmente, o art. 52º da LGT.
No caso, e como se refere na sentença, a AT instaurou contra a recorrente processos (dois) de 

execução fiscal para cobrança de dívidas de IRC/IRS e IVA e respectivos juros compensatórios, mas a 
recorrente reclamou graciosamente das liquidações correspondentes e, na sequência do indeferimento 
tácito dessas reclamações, deduziu impugnações judiciais tendo, igualmente, garantido a totalidade 
das dívidas exequendas.

Ora, apesar de nas ditas reclamações e impugnações não ter sido questionada a totalidade dos 
montantes liquidados (e garantidos) e apesar de o conceito de “legalidade da dívida exequenda” ser mais 
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lato do que o de “legalidade da liquidação da dívida exequenda” [pois abrange, além dos obstáculos à 
execução coerciva da dívida exequenda que derivam de vícios da liquidação, todos os outros obstáculos 
legais a que a dívida possa ser coercivamente executada, isto é, os fundamentos de inexigibilidade da 
dívida enquadráveis no art. 204º do CPPT (1)], não parece que, por aquela razão (não ter sido questionada 
a totalidade dos montantes liquidados) deva de imediato prosseguir a execução fiscal por essa parcela 
da quantia exequenda não contestada.

Com efeito, da conjugação dos supra mencionados normativos legais decorre que tendo a re-
corrente apresentado garantia destinada a suster a totalidade dos processos de execução fiscal e tendo 
procedido à impugnação judicial das respectivas liquidações (no caso, IRC e IVA e juros compensatórios 
também liquidados) ficaram integral e totalmente suspensos os dois processos executivos em causa: 
desde que a garantia prestada seja suficiente para cobrir a totalidade das dívidas exequendas, juros de 
mora contados até à data do pedido com o limite de três anos e custas na totalidade, acrescida de 25% 
(nº 5 do art. 199º do CPPT), a execução fiscal (no caso, cada uma das execuções fiscais) tem neces-
sariamente de ficar suspensa, ou seja, nos termos da lei, a suspensão total dos processos de execução 
fiscal ocorre independentemente de se peticionar, em impugnação judicial, a anulação total ou parcial 
das liquidações impugnadas.

E como bem alega a recorrente, por um lado, estando em discussão o acto tributário subjacente 
à dívida, ainda não se apurou o montante efectivo dessa dívida e, por outro lado, a execução fiscal 
apresenta -se como um processo uno e não susceptível de ficar parcialmente suspenso e parcialmente 
não suspenso, enquanto a liquidação subjacente à dívida em execução está a ser discutida em sede ju-
dicial. (2) Sendo que, havendo garantias suficientes para promover a suspensão, não há qualquer risco 
ou prejuízo para o credor de suspender a totalidade da dívida (até porque os juros de mora mantêm a 
sua contagem a favor do Estado).

De resto, o facto de a garantia idónea com eficácia suspensiva da execução fiscal abranger a tota-
lidade do valor da quantia exequenda, juros de mora, custas e um acréscimo de 25% da soma daqueles 
valores (sendo que os nºs. 1 e 5 do art. 199º do CPPT – redação à data dos factos  - não estabelecem 
qualquer restrição quanto ao alcance da suspensão), bem como o facto de o contribuinte poder (não 
havendo, por isso obrigatoriedade) efectuar o pagamento por conta da parte da colecta que não foi 
objecto de reclamação graciosa ou impugnação judicial, (3) sendo, neste caso, a quantia exequenda 
reduzida na medida correspondente (cfr. a alínea b) do n.º 4 do art. 86º do CPPT), são circunstâncias 
que apontam no sentido de que a norma constante do n.º 1 do art. 169º do CPPT deve ser interpretada 
com o sentido de que a apresentação de reclamação graciosa e de subsequente impugnação judicial, 
para discussão da legalidade de parcela da dívida exequenda, associada à prestação de garantia idónea, 
suspende a execução fiscal para cobrança da totalidade da quantia exequenda (e não apenas da parcela 
contestada da quantia exequenda).

Tanto que, se os serviços da AT emitirem (caso não ocorra o pagamento voluntário da dívida) a 
certidão executiva para ser instaurada execução fiscal (nºs. 1 e 4 do art. 88º do CPPT), então, como 
salienta o Cons. Jorge Lopes de Sousa, «Para a hipótese de o devedor pretender discutir uma parte da 
dívida, mas aceitar a liquidação noutra parte, permite -se no n.º 4 do artigo 86º do CPPT que aquele 
efectue um pagamento por conta relativamente à parte da dívida cuja legalidade aceita.

Por isso, o pagamento por conta apenas pode ser feito em relação à parte da colecta que não 
tiver sido impugnada ou relativamente à qual não tenha sido apresentado pedido de revisão oficiosa 
ou apresentada declaração de substituição de que resulte imposto inferior ao liquidado.

Este pagamento terá para o devedor o interesse de não ter de pagar juros de mora relativamente 
a essa parte da dívida.» (4)

É, pois, de concluir, que a lei atribui ao contribuinte a opção de efectuar o pagamento da parte da 
colecta não contestada, porque este tem, precisamente, também a opção de suspender a execução quanto 
a esta parte, nos termos gerais; ou seja, conclui -se que o disposto no n.º 1 do citado art. 169º do CPPT, 
deve interpretar -se no sentido de que os processos executivos em causa ficam suspensos até que sejam 
decididas as impugnações judiciais, não podendo prosseguir os seus termos mesmo em relação à parte 
do valor que eventualmente não haja sido contestada, isto é, a apresentação de reclamação graciosa e 
de subsequente impugnação judicial, associada à prestação de garantia idónea, e ainda que se discuta 
a legalidade de apenas uma parte da dívida exequenda, suspende a execução fiscal para cobrança da 
totalidade da quantia exequenda (e não apenas da parcela contestada dessa quantia).

A sentença recorrida carece, portanto, de ser revogada, procedendo, consequentemente, as 
Conclusões do recurso.
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DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e, julgando 

procedente a reclamação, anular a decisão reclamada.
Custas pela recorrida, mas apenas na 1ª instância.

Lisboa, 3 de Abril de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda 
Maçãs.

(1) Cfr., sobre esta matéria, Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Co-
mentado, 6.ª Edição, Áreas Editores, 2011, Vol. III, anotação 3 ao artigo 169.º, p. 208.

(2) A admissão da suspensão do processo executivo apenas relativamente à parte de acto de liquidação subjacente que 
fosse impugnado (correndo na outra parte) implicaria a inerente admissão da possibilidade de desdobramento de cada pro-
cesso executivo [conforme e à medida em que as reclamações graciosas e as impugnações judiciais fossem conhecendo as 
vicissitudes próprias destes processos; e caso a impugnação procedesse apenas parcialmente em 1ª instância e fosse interposto 
recurso com um objecto mais restrito, a execução teria que ser, ainda, desdobrada em vários diferentes processos executivos 
(consoante partes da liquidação iam deixando de estar sob «apreciação judicial»), com outros tantas oposições à execução, 
penhoras sucessivas etc.].

(3) A alínea b) do n.º 4 do artigo 86.º do CPPT confere ao contribuinte um direito de efectuar, querendo, um pagamento 
por conta da dívida que abranja «a parte da colecta que não for objecto de reclamação graciosa ou impugnação judicial». A lei 
atribui, pois, ao contribuinte o direito de efectuar este pagamento, mas não lhe impõe a obrigação de o fazer (desde que, natu-
ralmente, tenha prestado uma garantia idónea que cubra a totalidade da dívida).

(4) Ob. cit., Vol. I, anotação 12 ao artigo 86.º, pp. 711/712. 

 Acórdão de 3 de Abril de 2013.

Assunto:

Execução fiscal. Prescrição. Reclamação de acto praticado pelo órgão de execução 
fiscal. Suspensão da prescrição.

Sumário:

A reclamação prevista nos artigos 276.º e seguintes do CPPT não se inclui entre os 
casos de suspensão da prescrição abrangidos pelas designações genéricas de meios 
processuais incluídas no n.º 4 do artigo 49.º da LGT.

Processo n.º 450/13 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A………………, SA, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença 

do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 12 de Dezembro de 2012, que julgou improcedente 
a reclamação por si deduzida contra o despacho do chefe do Serviço de Finanças do Porto – 4 que lhe 
indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da dívida exequenda, relativa a IVA do ano de 
1999, no montante de €18.661,23, apresentando as seguintes conclusões:

I. A reclamação do ato do órgão de execução fiscal não integra uma das causas de suspensão da 
prescrição previstas no n.º 3 do artigo 49.º da LGT, com a redacção originária à data dos factos, sendo 
certo que as causas de suspensão da prescrição estão taxativamente previstas;

II. Sendo que a reclamação ai mencionada deve ser interpretada como significando “reclamação 
graciosa”, por conjugação com a norma constante do artigo 169.º n.º 1 do CPPT, onde se estabelece 
a suspensão da execução fiscal em consequência da apresentação de reclamação graciosa, desde que 
constituída ou prestada garantia ou efectuada penhora que garanta a totalidade da dívida exequenda e 
do acrescido;
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III. Dado que a reclamação do ato do órgão de execução fiscal é tramitada no processo de exe-
cução fiscal, o processo de execução fiscal não esteve parado e portanto não teve a virtualidade de 
suspender a prescrição;

IV. O Tribunal “a quo” vem, ainda, equiparar a reclamação do ato do órgão de execução fiscal 
à figura do “recurso”, considerando como tal o estabelecido no artigo 101.º. alínea d), da LGT e no 
artigo 97.º, n.º 1, alínea d), do CPPT, por forma a integrar a previsão estabelecida no n.º 3 do artigo 49.º 
da LGT que se refere ao recurso como causa de suspensão da prescrição.

V. Mesmo que fosse considerada um recurso, a reclamação do ato do órgão de execução em apreço 
não teria a faculdade de suspender a execução;

VI. Na reclamação do ato do órgão de execução em apreço não foi invocado qualquer fundamento 
de inexigibilidade da dívida exequenda;

VII. Apenas se estava a discutir a alocação errada efectuada pela Administração Tributária do valor 
da compensação n.º 2007 00000007213 aos processos de execução fiscal com os ns.º 338720001030183 
e 3387200401015966;

VIII. Não se discutiu assim, no âmbito da reclamação do ato do órgão de execução fiscal a 
exigibilidade da dívida exequenda, não se preenchendo assim o pressuposto estabelecido no n.º 1 do 
artigo 169.º do CPPT, por forma a suspender o processo executivo;

IX. Mas apenas se discutindo a compensação e qual o processo executivo a que a mesma deveria 
ser imputada;

X. Assim sendo, não havendo suspensão do processo executivo, mesmo que a reclamação do 
ato do órgão de execução fiscal fosse considerado um recurso, nunca seria causa de suspensão da 
prescrição;

XI. Deste modo, podemos concluir que a douta sentença recorrida incorre em erro de julgamento, 
pois o Tribunal “a quo”, na interpretação e aplicação do artigo 49º, nº3, da LGT, ao considerar que a 
reclamação do ato do órgão de execução fiscal consubstancia causa de suspensão do prazo de pres-
crição.

XII. Consequentemente, deve o presente recurso ser julgado procedente e revogada a douta sentença 
do Tribunal “a quo”, e, em consequência, o pedido subjacente à reclamação do ato do órgão de execução 
fiscal interposta pela Recorrente deve ser julgado procedente, com todas as consequências legais.

PEDIDO
Nestes termos e nos demais que Vs. Exas. doutamente não deixarão de suprir, deve o presente 

recurso ser julgado procedente, revogando a sentença recorrida, substituindo -a por outra em que seja 
julgado totalmente procedente o pedido da reclamação do ato do órgão de execução fiscal, nos termos 
e fundamentos acima invocados, nomeadamente, a declaração de prescrição do processo de execução 
fiscal aqui em crise, com todas as consequências legais. Pois só assim se fará inteira e sã JUSTIÇA!

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 107 

a 109 dos autos, concluindo que parece ser de entender que:  - as reclamações apresentadas nos termos 
dos arts. 276.º e ss. do CPPT determinam a suspensão da prescrição desde que tenha sido invocado 
prejuízo irreparável e a mesma tenha por consequência a suspensão efectiva da execução;  - não resul-
tando claramente apurado este último aspecto, é ainda de determinar a ampliação da matéria de facto, 
a fim de que conste se após as mesmas terem subido ao tribunal ainda teve lugar o prosseguimento 
da execução.

Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber, para efeitos de considerar ou não prescrita a dívida exequenda (IVA de 1999), 

se a reclamação judicial deduzida pela ora recorrente em 17 de Maio de 2007 – a que se referem as 
alíneas e) a i) do probatório fixado – teve por efeito a suspensão do prazo de prescrição, como decidido 
na sentença recorrida.

5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto objecto do presente recurso foram dados 

como provados os seguintes factos:
a) Por dívidas relativas a IVA do ano de 1999, foi instaurada em 03/10/2000, o processo executivo 

n.º 3387200001030183 e apensos (cf. fls. 1 do processo executivo apenso aos autos, doravante apenas 
PA). - - -

b) A executada, aqui reclamante, foi citada para o processo executivo referido em a) em 02/07/2001 
(cf. fls. 5 do PA). - - -

c) No âmbito do processo executivo identificado em a) a executada veio a efectuar, em 02/08/2001, 
um pagamento por conta (cf. fls. 6 do PA). - - -

d) Em 17/04/2006 foi apensado ao processo identificado em a) o processo de execução fiscal 
n.º 3387200201507478 (cf. fls. 897 a 900 do PA). - - -
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e) Em 17/05/2007 a, aqui, reclamante intentou, ao abrigo do disposto no art. 276º do CPPT, uma 
reclamação de actos do órgão de execução fiscal (RAC) (cf. doc. de fls. 347 a 358 do PA). - - -

f) Remetida ao Tribunal, a RAC veio a ser admitida por despacho de 21/06/2007, e foi tramitada 
neste tribunal sob o n.º 1410/07.8BEPRT (cf. fls. 678 do PA). - - -

g) A RAC veio a merecer decisão em 29/10/2009, que foi objecto de recurso para o TCAN, que 
proferiu Acórdão em 10/01/2008 (cf. doc. de fls. 734 a 787 do PA).—

h) Os autos baixaram ao TAF do Porto onde foi proferida, em 28/08/2009, nova decisão que foi alvo 
de novo recurso para o TCAN, que proferiu novo Acórdão em 10/12/2008 (cf. fls. 813 a 886 do PA).

i) Em 30/03/2011, uma vez mais, a RAC foi alvo de nova decisão e de novo recurso para o TCAN, 
que veio, em 07/07/2011, a proferir decisão que transitou em julgado em 18/7/2011 (cf. doc. de fls. 949 
a 1049 do PA). - - -

j) Em 16/08/2011, a reclamante apresentou no Serviço de Finanças competente um requerimento 
onde solicita que seja declarada a prescrição da dívida relativa ao IVA relativa ao período de Outubro 
do ano de 1999 (cf. fls. 1117 a 1120 do PA). - - -

k) Por despacho do Chefe do Serviço de Finanças proferido em 14/02/2012, foi considerado 
que a dívida não estava prescrita com os seguintes fundamentos: “A – processo de execução fiscal 
n.º 3387200001030183

A dívida respeita a IVAS do ano de 1999, 4º Trimestre pelo que será de aplicar o previsto no n.º 1 
do artigo 48º da LGT, com a redacção em vigor em 31 de Dezembro de 2004, começando o prazo a 
contar a partir da data em que ocorreu o facto tributário:

1 – Deste modo, mesmo considerando que o prazo começa a correr no dia 01 de Outubro de 1999, 
terminaria em 31 de Dezembro de 2007;

2 – O n.º 1 do artigo 49.º da LGT dispõe que “A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a 
impugnação e o pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo interrompem a prescrição”;

3 – A autuação da execução foi efectuada em 2000.10.03;
4 – A citação da executada ocorreu em 2001.07.02, cf. fls. 5, pelo que foi interrompida a contagem 

do prazo de prescrição;
5 – Após essa data foi feito um pagamento por conta, em 2001.08.02, seguindo -se um período de 

paragem por facto não imputável à executada superior a 1 ano;
6 – Deste modo, cessa o efeito interruptivo provocado pela citação, somando -se o período de 

tempo que decorrer até à autuação ao período de tempo após o ano de paragem;
7 – Até 2000.10.03 decorreram 369 dias, somando -se o período após 2002.08.02;
8 – Em 2007.05.17 foi entregue reclamação do ato do órgão de execução fiscal que tem efeito 

suspensivo, de acordo com o disposto no artigo 276º do Código de procedimento e de processo Tri-
butário. Aliás, é a própria executada que na petição inicial da reclamação argumenta com o prejuízo 
irreparável e com a consequente subida imediata a tribunal;

9 – O trânsito em julgado da decisão ocorreu em 18 de Julho de 2011 pelo que até essa data 
decorreram os dias a seguir indicados: de 1999.10.01 até 2000.10.03, 369 dias; de 2002.08.02 até 
2007.05.17, 1750 dias; tempo total 2119 dias, faltando 803 dias para fim do prazo de prescrição, que 
será atingido, caso não haja qualquer outra interrupção ou suspensão em 2013.09.28. (cf. doc. de 
fls. 1135 a 1138 do PA). - - -

l) A decisão proferida pelo Chefe do Serviço de Finanças foi comunicada à reclamante por ofício 
datado de 09/03/2012 (cf. fls. 1143 do PA). - - -

m) A presente reclamação foi intentada em 31/03/2012 (cf. fls. 2 dos autos). - - -
6 – Apreciando.
6.1 Da prescrição da dívida exequenda (IVA referente a 1999)
A sentença recorrida, a fls. 65 a 75 dos autos, julgou improcedente a reclamação, mantendo o 

despacho reclamado, por entender não estar prescrita a dívida exequenda.
Fundamentou -se o decidido na aplicabilidade ao caso dos autos do prazo de prescrição de oito 

anos previsto na Lei Geral Tributária (LGT), com termo inicial no dia 1 de Janeiro de 2000 (ex vi do 
disposto no n.º 1 do artigo 48.º da LGT, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 55 -B/2004, de 
30 de Dezembro, julgada aplicável ao caso dos autos em conformidade com o entendimento expresso 
no Acórdão deste Supremo Tribunal de 30 de Maio de 2012, rec. n.º 0504/12), na consideração de que 
tal prazo foi interrompido com a citação da executada ocorrida em 02/07/2001, interrupção que se 
transmutou em suspensão em virtude da paragem do processo executivo por mais de um ano por facto 
não imputável ao contribuinte, voltando o prazo a correr a partir de 03/08/2002 até 17/05/2007, data em 
que se suspendeu em virtude da dedução de reclamação de acto do órgão de execução fiscal, tendo -se 
a suspensão mantido até 18/07/2011, data em que esta transitou em julgado.

Discorda do decidido quanto ao julgado efeito suspensivo da dedução de reclamação de acto do 
órgão de execução fiscal o recorrente, alegando que a reclamação do ato do órgão de execução fiscal 
não integra uma das causas de suspensão da prescrição previstas no n.º 3 do artigo 49.º da LGT, com 
a redacção originária à data dos factos, sendo certo que as causas de suspensão da prescrição estão 
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taxativamente previstas, pois que a reclamação ai mencionada deve ser interpretada como significando 
“reclamação graciosa”, por conjugação com a norma constante do artigo 169.º n.º 1 do CPPT, onde se 
estabelece a suspensão da execução fiscal em consequência da apresentação de reclamação graciosa, 
desde que constituída ou prestada garantia ou efectuada penhora que garanta a totalidade da dívida 
exequenda e do acrescido e que mesmo que se aceite a equiparação da reclamação do ato do órgão de 
execução fiscal à figura do “recurso”, considerando como tal o estabelecido no artigo 101.º. alínea d), 
da LGT e no artigo 97.º, n.º 1, alínea d), do CPPT, por forma a integrar a previsão estabelecida no 
n.º 3 do artigo 49.º da LGT que se refere ao recurso como causa de suspensão da prescrição, tal apenas 
se verificaria no caso de ser invocado como fundamento da reclamação a inexigibilidade da dívida 
exequenda, o que não sucedeu “in casu” em que apenas se discutiu a compensação e qual o processo 
executivo a que a mesma deveria ser imputada.

Vejamos.
Constitui jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal (cfr. entre muitos outros, os nossos 

Acórdãos de 10 de Fevereiro de 2010, rec. n.º 52/10, de 9 de Fevereiro de 2011, rec. n.º 1054/10, de 8 
de Junho de 2011, rec. n.º 117/11 e de 2 de Novembro de 2011, rec. n.º 711/11) que para o cômputo, 
em concreto, da prescrição das dívidas exequendas, há que atender às causas de interrupção ou sus-
pensão da prescrição previstas na lei vigente à data da respectiva ocorrência, ex vi do disposto no n.º 2 
do artigo 12.º do Código Civil.

Ora, ao tempo em que foi deduzida a reclamação de acto do órgão de execução cujo efeito sus-
pensivo se controverte no presente recurso dispunha já o n.º 4 do artigo 49.º da LGT que: «O prazo de 
prescrição legal suspende -se em virtude do pagamento em prestações legalmente autorizadas, ou en-
quanto não houver decisão definitiva ou passada em julgado, que puser termo ao processo, nos casos de 
reclamação, impugnação, recurso ou oposição, quando determinem a suspensão da cobrança da dívida».

Entendeu o tribunal “a quo” que a reclamação de actos apresentada pela reclamante em 17/05/2007, 
tendo a natureza de um recurso, configura uma causa de suspensão da execução a ser tida em conside-
ração uma vez que determinou a suspensão do processo executivo em apreço.

Ora, não obstante a lei tributária assim a designar na alínea d) do artigo 101.º e no artigo 97.º, 
n.º 1, alínea n) do CPPT, não nos parece inequívoca tal inclusão para efeitos de suspensão da prescri-
ção, em face das hesitações e incertezas reflectidas na variação terminológica que o legislador utiliza 
para designar este meio de defesa dos lesados perante decisões do órgão da execução fiscal praticados 
no processo de execução fiscal (cfr. o Acórdão deste STA de 20 de Janeiro de 2011, rec. n.º 1077/09) 
e atento o especial vigor do princípio da legalidade tributária constitucionalmente exigido em matéria 
de garantias dos contribuintes (cfr. o n.º 2 do artigo 103.º da Constituição da República).

Entendemos, ao invés  - como julgado no Acórdão deste Supremo Tribunal de 2 de Março de 2011, 
proferido no recurso n.º 0125/11 e subscrito pela Relatora como 2.ª adjunta  -, que «(…) a reclamação 
prevista nos arts. 276º e sgts. do CPPT, não está contemplada como facto com eficácia suspensiva na 
previsão da disposição normativa aplicável (actual n.º 4 e, anteriormente, o n.º 3, ambos do art. 49º 
da LGT), pois que a expressão «reclamação» ali mencionada deve ser interpretada como significando 
reclamação graciosa, por conjugação com a norma constante do art. 169º n.º 1 CPPT, onde se estabelece 
a suspensão da execução fiscal em consequência da apresentação de reclamação graciosa, desde que 
constituída ou prestada garantia ou efectuada penhora que garanta a totalidade da quantia exequenda 
e do acrescido.». Pelo que,» (…) na falta de preceito que tal disponha, não pode entender -se que a 
reclamação prevista nos arts. 276º e segts. do CPPT suspenda a execução, pois que, por um lado não 
se encadeia com a prestação de garantia e, por outro lado, é processada nos próprios autos de execução 
fiscal, sendo que também o recurso dela interposto sobe nos próprios autos, (imediatamente, aliás, 
quando se invocar prejuízo irreparável ou quando a retenção lhe fizer perder a respectiva utilidade  - cfr. 
por todos, o ac. de 20/1/2010, rec. n.º 01258/09).

Não se desconhece a posição qualificada de JORGE LOPES DE SOUSA, que a recorrente revela 
também conhecer, que inclui entre os casos de suspensão da prescrição todos os que sejam abrangidos 
pelas designações genéricas de meios processuais incluídas no n.º 4 do art. 49º da LGT, aí se incluindo 
«a reclamação de actos praticados pelo órgão da execução fiscal e outras autoridades da administração 
tributária [prevista nos arts. 276º a 278º do CPPT, denominada também como «recurso» no art. 101º, 
alínea d), da LGT e no art. 97º, n.º 1, alínea n), do CPPT], desde que seja invocado um fundamento de 
inexigibilidade (pois só nestes casos se suspenderá a execução, à face do n.º 1 do art. 169º do CPPT)» 
(cfr. Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, 2ª ed., 2010, pags. 54/55). Como 
não se desconhece a anotação discordante de DIOGO LEITE DE CAMPOS/BENJAMIM SILVA RO-
DRIGUES e JORGE LOPES DE SOUSA (Lei Geral Tributária: Anotada e Comentada, 4.ª ed., 2012, 
nota 2 de p. 408) ao Acórdão a cujo entendimento aderimos e que parece ter inspirado o decidido.

Não obstante, ainda que fosse de reconhecer que a reclamação fundamentada na inexigibilidade 
da dívida exequenda teria efeito suspensivo da prescrição, tal entendimento não confirmaria a bondade 
do decidido no que se refere à reclamação a que se referem as alíneas e) a i) do probatório fixado e cujo 
efeito suspensivo se controverte, porquanto esta reagiu contra uma compensação de créditos alegada-
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mente ilegal (e que como tal veio a ser julgada), não tendo, pois, por fundamento a inexigibilidade da 
dívida exequenda.

Ora, considerando que a reclamação a que se referem as alíneas e) a i) do probatório fixado não 
tem efeito suspensivo do prazo de prescrição, impõe -se concluir que, ao contrário do decidido, está 
prescrita a dívida exequenda a que se refere o despacho reclamado, não podendo a reclamação que está 
na origem dos presentes autos  - mesmo que se lhe reconhecesse efeito suspensivo por estar em causa 
a inexigibilidade da dívida exequenda em virtude da prescrição – suspender um prazo que entretanto 
se extinguira já.

Pelo exposto, forçoso é concluir que o recurso merece provimento, sendo de revogar a sentença 
recorrida e julgar procedente a reclamação.

– Decisão –
7 – Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, 
julgando procedente a reclamação deduzida por estar prescrita a dívida objecto do despacho reclamado.

Custas pela Fazenda Pública, apenas em 1.ª instância pois não contra -alegou neste supremo 
Tribunal.

Lisboa, 3 de Abril de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pedro Delgado — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 3 de Abril de 2013.

Assunto:

Isenção de Sisa. Prédio adquirido para revenda. Caducidade da isenção.

Sumário:

 I — Nos termos dos artigos 11.º, n.º 3, e 16.º, n.º 1, do Código da Sisa (CIMSISSD), 
verifica -se a caducidade do direito a isenção de sisa da aquisição de prédio para 
revenda, se esta não se realizar no prazo de três anos.

 II —  Assim, sob condição legal resolutiva, a isenção deixa de verificar -se, se não ocor-
rer o evento que a condiciona (revenda no prazo legal), produzindo -se todos os 
efeitos fiscais concretizados pela transmissão do prédio, mormente a tributação 
em imposto de sisa.

Processo n.º 834/12 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório -
1 – A………… S.A., com os sinais dos autos, recorreu para o Tribunal Central Administrativo 

Norte da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, de 22 de Março de 2011, que julgou 
improcedente a impugnação por si deduzida contra liquidação de SISA sob o conhecimento n.º 5/2003 
do Serviço de Finanças da Figueira da Foz, na parte incidente sobre as de áreas cedidas ao domínio 
público.

A recorrente termina as suas alegações de recurso apresentando as seguintes conclusões:
1. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Coimbra que julgou improcedente a impugnação judicial apresentada contra o acto de liquidação 
de Imposto Municipal de Sisa, sob o conhecimento n.º 5/2003, do Serviço de Finanças de Figueira da 
Foz 2, na parte em que incide sobre a aquisição de áreas de terreno cedidas ao domínio público, referente 
às áreas de 22 284 m2 de espaços verdes e de 22 859 m2 de arruamentos cedidos à Câmara Municipal 
da Figueira da Foz, num total de 45 143 m2.

2. Isto porque, em 5.04.1995, a ora recorrente adquiriu à “B………, Lda”, um prédio sito em 
………., com mato, com a área de 4450 m2, inscrito na matriz predial urbana da freguesia de ………., 
Figueira da Foz, sob o artigo 1163, descrito na Conservatória sob o artigo 2293, da freguesia de ……….; 
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e um prédio sito nas ………, com a área de 63 300 m2, inscrito na matriz predial urbana da mesma 
freguesia, sob o artigo 1097 e descrito na Conservatória sob o artigo 1326;

3. Destinando -os a loteamento urbano, capacidade que ambos detinham, tendo o pedido de Alvará 
de Licenciamento de Loteamento Urbano sido apresentado em data anterior à da Escritura;

4. Em 7 de Agosto de 1995, foi emitido Alvará de Licenciamento de Loteamento Urbano com o 
n.º 6/95, referente a estes prédios rústicos;

5. Do Alvará emitido resultou que de forma automática se consideravam “cedidas à Câmara 
Municipal para integração no domínio público 45 143 m2 de terrenos destinados a espaços verdes e 
arruamentos”.

6. Volvidos três anos após a aquisição dos prédios rústicos, não tinha sido alienados a totalidade 
dos lotes da urbanização, subsistindo por vender os lotes inscritos na matriz predial urbana da freguesia 
de …….., sob os artigos 4.547, 4.548, 4.549, 4.555, 4.556, 4.558, 4.561, 4.571, 4.580, 4.584 e 4.585, 
que perfaziam uma área de 9.372,80 m2.

7. De forma voluntária, a recorrente dirigiu -se ao Serviço de Finanças competente, para que se 
procedesse à liquidação do Imposto Municipal de Sisa devido, por terem já decorridos mais de três 
anos após a aquisição dos lotes.

8. Ao apresentar -se para pagar o Imposto Municipal de Sisa devido, foi transmitido que, efecti-
vamente teria de pagar esse imposto, contudo, não só em relação à área de 9 372,80 m2, mas também, 
em relação à área de 45 143 m2, respeitante às zonas verdes e arruamentos que, por emissão do Alvará, 
tinham sido cedidas à Câmara Municipal da Figueira da Foz.

9. Assim, e de acordo com os cálculos efectuados pelo Serviço de Finanças da Figueira da Foz 2 
(liquidação), a recorrente pagou 322 642,43 € a título de Imposto Municipal de Sisa, respeitante a 
9 372,80 m2 não alienados e 45 143 m2 cedidos à Câmara para integração no domínio público, embora 
discordando da liquidação de imposto sobre esta última área.

10. Tendo, consequentemente, apresentado Impugnação Judicial, agora julgada improcedente.
11. Na verdade, e cingindo -nos à parte aqui em crise, ou seja, no tocante às áreas cedidas à Câmara 

Municipal da Figueira da Foz, e integradas no domínio público, há que reconhecer que ocorreram os 
pressupostos necessários à isenção.

12. As áreas foram adquiridas com o destino de revenda, tendo, desde logo, o adquirente manifestado 
essa intenção no momento da celebração da escritura de compra e venda, com a efectiva apresentação 
da certidão comprovativa de que exercia regularmente a actividade de compra para revenda.

13. As áreas cedidas à Câmara Municipal da Figueira da Foz foram cedidas no estado em que 
tinham sido adquiridas, sendo entendimento unânime da Jurisprudência e da Doutrina que o loteamento 
do prédio rústico, adquirido com a isenção de Imposto Municipal de Sisa, prevista no n.º 3 do artigo 11.º 
do Código do Imposto Municipal de Sisa, com a sua posterior venda por lotes, não conduz à perda da 
referida isenção, por se entender que não é dado um destino diferente do da revenda.

14. Ora, o artigo 11.º, n.º 3 do CIMS dispõe estarem isentas “as aquisições de prédios para revenda, 
nos termos do artigo 13.º -A, desde que se verifique ter sido apresentada antes da aquisição a declaração 
prevista no artigo 105.º do Código do Imposto sobre o rendimento das Pessoas Singulares (IRS) ou na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 94.º do Código do Imposto sobre os Rendimentos das Pessoas Colectivas 
(IRC), consoante o caso, relativa ao exercício da actividade de comprador de prédios para revenda”.

15. A cedência à Câmara Municipal da Figueira da Foz da área de 45 143 m2 não configura, um 
destino diverso daquele que a lei elege para conferir a isenção de Sisa.

16. Pelo que, importa ter presente para efeitos da isenção constante nos artigos 11.º, n.º 1 e 16.º, 
n.º do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre Sucessões e Doações, que é a realidade 
“prédio” seja revendida no prazo de três anos.

17. Ao contrário do entendimento expresso na douta sentença ora recorrida, a caducidade da 
isenção de Sisa na aquisição de prédios para revenda só é justificável quando o prédio seja afecto a 
fruição própria do adquirente, e não em qualquer outra hipótese arbitrária que transcenda o leque das 
suas opções e sobre as quais este não tenha qualquer controlo, nomeadamente, nas situações em que 
o adquirente, em cumprimento de obrigações legais, está impossibilitado de revender a totalidade da 
área do prédio adquirido.

18. Nestes moldes, a sentença viola, por lapso de interpretação, o disposto nos artigos 11.º, n.º 3, 
13.º -A e 16.º, n.º 1 do diploma legal, em análise. Ao contrário do entendimento expresso na decisão 
recorrida, a não subsunção da área de terreno cedida à Câmara Municipal da Figueira da Foz, no âmbito 
de uma operação de loteamento, ao conceito de revenda para efeitos dos artigos 11.º, n.º 1 e 16.º, n.º 1, 
do código em causa, viola os princípios da coerência do sistema e da igualdade fiscal, permitindo que 
situações substancialmente iguais sejam objecto de diferentes regimes de tributação.

19. Se a cedência à Câmara Municipal da Figueira da Foz das áreas acima indicadas é considerada 
pela Administração Fiscal uma transmissão a título oneroso e não gratuito, é porque existe necessaria-
mente uma transmissão económica de bens.
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20. Ora, se existe uma efectiva transmissão económica para a esfera da Câmara Municipal, deve 
a mesma ser enquadrável no conceito de revenda, estabelecido no Código do Imposto Municipal de 
Sisa como pressuposto da isenção.

21. Transmissão que foi realizada dentro do prazo legal, dado a cedência ter ocorrido em prazo 
inferior a um ano após a aquisição do bem.

22. Não existindo dúvidas de que, pode e deve a cedência ser considerada facto equivalente à 
revenda exigida pelo artigo 16.º, n.º 1 do Código do Imposto Municipal de Sisa e obstar dessa forma 
à verificação da condição resolutiva da isenção do imposto.

23. Na verdade, o legislador face ao conceito de “revenda”, utilizou uma formulação porventura 
estreita demais, cabendo agora ao intérprete reintegrar o pensamento legislativo.

TERMOS EM QUE, ATENTANDO NA FACTUALIDADE DESCRITA, COM O DOUTO 
SUPRIMENTO DE V. EXA, DEVE O PRESENTE RECURSO SER JULGADO PROCEDENTE, 
POR PROVADO, E, EM CONSEQUÊNCIA, ANULADO PARCIALMENTE O ACTO TRIBUTÁ-
RIO DE LIQUIDAÇÃO DE SISA, NA PARTE RESPEITANTE ÀS ÁREAS CEDIDAS À CÂMARA 
MUNICIPAL DA FIGUEIRA DA FOZ, OU SEJA, RELATIVAMENTE A 45 143 M2, COM A 
CONSEQUENTE RESTITUIÇÃO À IMPUGNANTE DA QUANTIA DE 267.174,32 €, COMO 
SENDO A QUANTIA PAGA A ESSE RESPEITO, ACRESCIDA DOS NECESSÁRIOS JUROS 
COMPENSATÓRIOS.

2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 183/184, 

no qual conclui que parece não assistir razão à impugnante, razão pela qual o recurso não é de pro-
ceder.

4 – Tendo os autos sido enviados a este Supremo Tribunal, e não ao Tribunal a quem a recorrente 
havia dirigido o seu recurso, o então Relator proferiu o despacho de fls. 187/188, ordenando a remessa 
dos autos ao Tribunal Central administrativo Norte.

5 – Por Acórdão de 14 de Junho de 2012 (a fls 203 a 210 dos autos) o Tribunal Central Adminis-
trativo declarou -se incompetente em razão da hierarquia para conhecimento do recurso e competente 
este Supremo Tribunal, para o qual os autos foram remetidos precedendo pedido da recorrente nesse 
sentido (a fls. 216)

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
6 – Questão a decidir
É a de saber se bem decidiu a sentença recorrida ao julgar ser devida Sisa em relação às áreas dos 

prédios adquiridos para revenda com isenção, objecto de cedência à Câmara Municipal da Figueira da 
Foz determinada pelo Alvará de Licenciamento de Loteamento Urbano n.º 6/95, por não terem sido 
revendidos no prazo de 3 anos, ou se, como alega a recorrente, deve equiparar -se tal cedência, legal-
mente imposta, a uma “revenda”, atento a que se consubstancia numa “efectiva transmissão económica 
de bens para a esfera da Câmara Municipal”.

7 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra objecto do presente recurso foram 

dados como provados os seguintes factos:
1. A Impugnante – A……….., S.A. – comprou em 5 de Abril de 1995, à sociedade “B………., Lda.” 

um prédio sito em ……….., composto de terra de cultura e pinhal com mato, com a área de 4450 m2, 
inscrito na matriz predial urbana da freguesia de ……….., Figueira da Foz, concelho da Figueira da 
Foz, sob o art. 1163º, descrito na respectiva conservatória sob o art. 2293º da freguesia de ……… e 
um outro sito nas ………, composto de terra de cultura e vinha, com a área de 62.300 m2, inscrito na 
matriz predial urbana da mesma freguesia, sob o art. 1097º, e descrito naquela Conservatória sob o 
art.º 1326º, destinando -os a loteamento urbano, capacidade que ambos detinham.

2. Tais aquisições foram isentas de imposto municipal de sisa, em virtude de a Impugnante ter 
expresso aquela intenção relativamente a ambos os terrenos, para por sua vez os vender, no âmbito da 
sua actividade de operações sobre imóveis, e de ter apresentado comprovação dessa finalidade social 
aquando da celebração do respectivo contrato.

3. Na verdade, para além do mais já então requerera autorização para aquele efeito à Câmara 
Municipal da Figueira da Foz, que lha concedeu pelo seu alvará de loteamento urbano n.º 6/95 de 7 de 
Agosto daquele mesmo ano, depois objecto de correcções pelo aditamento, que todavia não buliram 
com a finalidade construtiva, nem com as áreas destinadas a cedência ao domínio público.

4. Para emissão daquele alvará a Impugnante e na sua execução, dos terrenos referidos no ponto 1., 
cedeu ao domínio público a área de 45.143 m2, destinada a arruamentos (22.859 m2) e a zonas verdes 
(22.284 m2).

5. Porque depois dos três anos que se seguiram àquela aquisição a Impugnante mantinha ainda 
na sua posse e propriedade onze dos lotes, correspondentes a 9.372,80 m2, requereu em 3 de Janeiro de 
2003 à Administração Tributária lhe liquidasse o imposto municipal de sisa relativamente à aquisição 
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referida no ponto 1., sobre esta área – entretanto já convertida nos lotes 4.547, 4.548, 4.549, 4.555, 
4.556, 4.558, 4.561, 4.571, 4.580, 4.584 e 4.585.

6. Todavia, a Administração Tributária, pelo conhecimento n.º 5/2003, liquidou então o imposto 
municipal de sisa devido em razão da caducidade da isenção, descrita no ponto anterior, como do 
mesmo passo o liquidou, outrossim, sobre a aquisição de toda a área mencionada no ponto 4., sob o 
fundamento de que não fora cumprido o disposto no art. 16.º, n.º 1 do Código do Imposto Municipal 
de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e Doações, relativamente a ela.

7. Do mesmo passo igualmente liquidou ainda juros compensatórios, com o argumento de que 
o pedido referido no ponto anterior fora posterior ao termo do respectivo prazo legal de formulação, 
tudo no montante global de €322.642,43 de dívida de imposto, que a Impugnante satisfez naquela 
mesma data.

8. A Impugnante veio a 3 de Abril de 2003 instaurar os presentes autos.
8 – Apreciando.
8.1. Da caducidade da isenção de sisa relativamente às áreas dos prédios adquiridos com 

isenção que foram objecto de cedência ao domínio público
A sentença recorrida, a fls. 105 a 113 dos autos, julgou improcedente a impugnação judicial de-

duzida, considerando não sofrer do vício de violação de lei o acto de liquidação de Imposto Municipal 
de Sisa na parte incidente sobre a aquisição de áreas de terreno cedidas ao domínio público (as únicas 
impugnadas, aliás), pois que a integração de certas áreas no domínio público, para outros fins que 
não a revenda, (…), configura um destino diverso desses bens, acarretando a caducidade da isenção 
(cfr. sentença recorrida, a fls 111 dos autos).

Discorda do decidido a recorrente, imputando à sentença recorrida erro de julgamento, por-
quanto, em suma, deve equiparar -se a cedência de áreas ao domínio público, imposta pelo alvará, a 
uma “revenda”, atento a que se consubstancia numa efectiva transmissão económica de bens a título 
oneroso.

Vejamos.
A questão objecto do presente recurso não é nova e a ela tem sido dada resposta uniforme a juris-

prudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a cedência de áreas ao domínio público de prédios 
adquiridos para revenda determina, em relação às áreas cedidas, a caducidade da isenção de sisa com 
que foram adquiridos, pois que tal cedência não se consubstancia numa “revenda” e só esta obstaria 
à caducidade da isenção, nos termos dos artigos 11.º 3.º e 16.º 1.º do Código do Imposto Municipal 
de Sisa e do Imposto sobre Sucessões e Doações (CIMSISD) – cfr. os Acórdãos deste STA de 12 de 
Novembro de 2009, rec. n.º 888/09 e de 18 de Novembro de 2008, rec. n.º 891/09, citados na sentença 
recorrida e o último dos quais subscrito pela actual Relatora como 1.ª adjunta.

De facto, tem entendido este Supremo Tribunal (cfr. o ainda recente Acórdão do Pleno da Sec-
ção de Contencioso Tributário de 23 de Janeiro de 2013, proferido no recurso n.º 1061/11) que sendo 
embora certo que o CSisa consagra um conceito próprio de transmissão de imóveis sujeita a esse 
imposto (considerando como transmissões, para esse efeito, negócios jurídicos que, à luz da lei 
civil, não transmitem, ipso facto, o direito de propriedade – como é o caso do contrato promessa 
de compra e venda de imóveis com tradição da posse) também é certo que aquele mesmo código 
não equipara tais actos à própria revenda. Daí que, utilizando o legislador, no n.º 1 do art. 16º do 
CSisa, o conceito de revenda e não o de transmissão, se conclua que não pode aí apelar -se a outro 
qualquer conceito de revenda (conceito inexistente na lei fiscal), sendo, antes, indispensável que 
ocorra a nova venda do prédio (que só pode ser o acto jurídico definido no art. 874º do CCivil) (…), 
sendo, aliás, sabido que as normas de concessão de isenção de impostos, constituindo um desvio ao 
princípio da igualdade tributária (generalidade), assumem carácter excepcional, não comportando, 
por isso, aplicação analógica.

Entende -se, pois, que bem decidiu o acórdão recorrido ao julgar improcedente a impugnação, 
pois que a cedência de áreas dos prédios adquiridos ao domínio público não configura revenda das 
áreas cedidas.

Mais se entende que a tributação em sisa de parte de prédios adquiridos para revenda que venham 
a ser objecto de cedências ao Município não viola os princípios da coerência do sistema e da igual-
dade fiscal, como alegado, dado o caracter excepcional das normas sobre benefícios fiscais e a ratio 
fundamentadora da isenção dos prédios para revenda, cujo fundamento, por um lado, assenta, como 
assinala Nuno Sá Gomes, (Caducidade, por afectação a destino diferente, de isenção de Sisa, Parecer 
n.º 119/95, de 11/7/1995, in CTF 380, pp. 488 e segts.) na circunstância de os prédios adquiridos se 
manterem, como mercadorias, no activo permutável da empresa tributada pelo exercício da actividade 
de aquisição de prédios para revenda e que, por outro lado, tem como fim último afastar elevados 
encargos financeiros que, não obstante serem custos dedutíveis para efeitos de determinação do 
rendimento sujeito a imposto, tenderiam a repercutir -se no preço final da venda dos bens imóveis. 
(Cfr. Silvério Mateus e Corvelo de Freitas, Os Impostos sobre o Património. O Imposto do Selo: 
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Anotados e Comentados, Lisboa, Engifisco, 2005, p. 385. ) – do Acórdão do Pleno de 23 de Janeiro 
de 2013, já citado.

Pelo exposto, tem de concluir -se que o recurso não merece provimento.
 - Decisão  -
9  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

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

Lisboa, 3 de Abril de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Rothes — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 3 de Abril de 2013.

Assunto:

Nulidade de acórdão. Omissão de pronúncia. Questões suscitadas. Recurso jurisdi-
cional. Artigo 685.º -A, n.º 2, alínea a), CPC.

Sumário:

 I — Os recursos jurisdicionais estão sujeitos a uma disciplina legal bem definida, 
designadamente no que se refere ao modo como deve apresentada a alegação de 
recurso e respectivas conclusões.

 II — No caso dos recursos para o Supremo Tribunal Administrativo das sentenças 
proferidas pelos tribunais tributários de 1.ª instância, porque estão limitados 
à matéria de direito, há, desde logo, que atentar no disposto no artigo 685.º -A, 
n.º 2, alínea a), do CPC, que impõe que nas conclusões do recurso se indiquem 
as normas jurídicas violadas, sendo que, na ausência destas, se devem indicar os 
princípios jurídicos violados.

 III — No mesmo caso, para que se considere suscitada uma questão em sede de re-
curso, não basta a referência, efectuada de passagem, nas alegações de recurso 
e respectivas conclusões, à violação de um princípio jurídico, exigindo -se que o 
recorrente individualize e concretize, de forma inequívoca, em que consiste a sua 
divergência com a decisão recorrida, concretizando as suas razões e formulando 
um pedido de decisão relativamente a uma concreta situação.

Processo n.º 948/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Arguição de nulidade do acórdão proferido no recurso jurisdicional da sentença proferida no 
processo de oposição à execução fiscal com o n.º 484/11.1BEPNF

1. RELATÓRIO
1.1 A Fazenda Pública (a seguir Requerente ou Recorrente), invocando o disposto no art. 668.º, 

n.º 1, alínea d), do Código de Processo Civil (CPC) veio arguir a nulidade por omissão de pronúncia 
do acórdão proferido nestes autos.

Em resumo, sustenta que, apesar de naquele acórdão se ter concluído que o Ministério Público 
pode arguir vícios do despacho de reversão que não tenham sido arguidos pelo oponente e, por isso, 
que a sentença recorrida não incorreu no vício de excesso de pronúncia por ter decidido pela falta de 
fundamentação do despacho de reversão, o mesmo aresto não se pronunciou sobre as questões, tam-
bém invocadas pela Recorrente e ora Requerente, relativas (i) à falta de notificação do parecer emitido 
pelo Representante do Ministério Público junto do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel e (ii) 
à anulação da totalidade do despacho de reversão, quando os fundamentos invocados pelo Oponente 
se referiam apenas às dívidas exequendas provenientes de coimas fiscais.

1.2 Notificado da arguição da nulidade do acórdão, o Requerido não respondeu.
1.3 Cumpre apreciar e decidir.



1330

2. FUNDAMENTOS
2.1.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel julgou procedente a oposição deduzida por 

A……. à execução fiscal que, instaurada contra uma sociedade para cobrança de dívidas provenientes 
de Imposto sobre o Valor Acrescentado, Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas e coimas 
aplicadas em processo de contra -ordenação fiscal, reverteu contra ele por ter sido considerado pelo 
órgão da execução fiscal responsável subsidiário por aquelas dívidas.

Esse juízo de procedência, que determinou que fosse anulado o despacho de reversão, foi alicerçado 
em falta de fundamentação deste despacho, vício que foi invocado pelo Representante do Ministério 
Público junto daquele Tribunal quando do parecer emitido ao abrigo do disposto no art. 121.º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), aplicável ex vi do n.º 1 do art. 211.º do mesmo Código.

A Fazenda Pública recorreu para este Supremo Tribunal Administrativo dessa sentença.
O recurso foi decidido por acórdão em que se enunciou a questão a dirimir como sendo «a de 

saber se a sentença recorrida incorreu em nulidade por excesso de pronúncia ao apreciar e decidir 
a oposição à execução fiscal com fundamento na falta de fundamentação do despacho de reversão».

A essa questão deu o aresto resposta negativa, considerando, em síntese conclusiva, que «[p]orque 
o Ministério Público pode arguir vícios do despacho de reversão que não tenham sido arguidos pelo 
oponente, não enferma de nulidade por excesso de pronúncia a sentença judicial que julgou procedente 
a oposição à execução fiscal com base na falta de fundamentação do despacho de reversão invocada 
unicamente pelo Representante do Ministério Público».

Mais se considerou naquele acórdão que «porque a Recorrente não põe em causa o julgamento 
efectuado relativamente a essa questão, mas apenas que a mesma tenha sido conhecida, nada mais há 
a apreciar e o recurso não merece provimento».

Vem agora a Recorrente arguir a nulidade do acórdão por omissão de pronúncia.
Se bem interpretamos o requerimento, invoca aquela nulidade imputando ao aresto uma dupla falta 

de apreciação: (i) a da nulidade processual decorrente da violação do princípio do contraditório por não 
ter sido notificada do parecer do Ministério Público em que foi invocado o vício de falta de fundamen-
tação do despacho de reversão e (ii) a da anulação do despacho de reversão implicar a «anulação de 
toda a execução revertida contra o oponente, ou seja, de todas as dívidas consideradas reverter nesse 
mesmo despacho, incluindo o imposto de selo e o IRS, quando os fundamentos aduzidos pelo oposição 
respeitavam tão só às coimas fiscais».

Cumpre, pois, apreciar a arguida nulidade sob aquela dupla vertente.
2.2.2 DA NULIDADE POR OMISSÃO DE PRONÚNCIA
Como é sabido, a omissão de pronúncia verifica -se quando o juiz deixa por conhecer alguma 

questão que as partes tenham submetido à sua apreciação e cuja apreciação não tenha ficado prejudicada 
(cfr. art. 125.º, n.º 1, do CPPT, e arts. 660.º, n.º 2, e 668, n.º 1, alínea d), do CPC).

A propósito dessa nulidade, diz JORGE LOPES DE SOUSA:
«A nulidade por omissão de pronúncia só ocorre quando existe uma violação dos deveres de 

pronúncia do tribunal sobre questões que deva apreciar.
Na falta de norma do CPPT sobre os deveres de cognição do tribunal, há que recorrer à norma 

do art. 660.º, n.º 2, do CPC, em conformidade com o disposto no art. 2.º, alínea e), do CPPT.
Nesta disposição impõe -se ao juiz o dever de conhecer de todas as questões que as partes tenham sub-

metido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras.
Se o tribunal entende que o conhecimento de uma questão está prejudicado e o declara expres-

samente, poderá haver erro de julgamento, se for errado o entendimento em que se baseia esse não 
conhecimento, mas não nulidade por omissão de pronúncia.

Esta só ocorrerá nos casos em que o tribunal, pura e simplesmente, não tome posição sobre 
qualquer questão sobre a qual devesse tomar posição, inclusivamente não decidindo explicitamente 
que não pode dela tomar conhecimento.

No entanto, mesmo que entenda não dever conhecer de determinada questão, o tribunal deve in-
dicar as razões por que não conhece dela, pois, tratando -se de uma questão suscitada, haverá omissão 
de pronúncia se nada disser sobre ela» (1).

Relativamente ao que deve entender -se por questão para este efeito, o mesmo Autor esclarece:
«O conceito de «questões» abrange tudo quanto diga respeito à concludência ou inconcludência 

das excepções e da causa de pedir e às controvérsias que as partes sobre elas suscitem.
[…]
Para se estar perante uma questão é necessário que haja a formulação do pedido de decisão 

relativo a matéria de facto ou de direito sobre uma concreta situação de facto ou jurídica sobre que 
existem divergências, formulado com base em alegadas razões de facto ou de direito» (2).

Salienta ainda JORGE LOPES DE SOUSA:
«A dispensa de tomar posição sobre as questões cuja decisão esteja prejudicada pela solução 

dada a outras conduz a o tribunal não ter de apreciar toda a matéria controvertida quando a decisão 
apenas de uma parte dela impõe necessariamente a decisão da causa, incidente ou recurso» (3).
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2.2.2.1 A ANULAÇÃO DO DESPACHO DE REVERSÃO
Considera a Recorrente, ora requerente, que este Supremo Tribunal se deveria ter pronunciado 

sobre a questão por ela invocada no recurso, de que a anulação do despacho de reversão implica a 
«anulação de toda a execução revertida contra o oponente, ou seja, de todas as dívidas consideradas 
reverter nesse mesmo despacho, incluindo o imposto de selo e o IRS, quando os fundamentos aduzidos 
pelo oponente respeitavam tão só às coimas fiscais».

Desde logo, convém precisar que a anulação do despacho de reversão não tem como consequência 
senão a absolvição do executado da instância, sem prejuízo de, atento o fundamento que determinou tal 
anulação – vício de forma por falta de fundamentação – o órgão de execução fiscal poder renovar o acto, 
desde que o expurgue daquele vício. Na verdade, nesse caso, porque o tribunal não conhece do mérito 
da causa, não há lugar à extinção da execução quanto ao oponente (4). Salvo o devido respeito, não faz, 
pois, sentido a alegação de que a decisão de anular o despacho de reversão tem como consequência a 
“anulação de toda a execução” e, muito menos, a “anulação das dívidas exequendas”.

Seja como for, a Recorrente labora em erro quanto ao alcance do vício invocado pelo Ministério 
Público e quanto à consequência da procedência desse vício. Vejamos:

No entendimento subscrito pelo aresto a que a Recorrente, ora Requerente, vem imputar a nuli-
dade por omissão de pronúncia, o Ministério Público pode arguir vícios do despacho de reversão que 
não tenham sido arguidos pelo oponente. O que significa, manifestamente, que o alcance dos vícios 
invocados pelo Ministério Público não fica, de modo algum, limitado pelo teor da alegação aduzida 
pelo oponente.

Assim, não será a circunstância de a alegação do Oponente se ater às dívidas provenientes de 
coima que impedirá o Ministério Público de invocar vício que determine a anulação do despacho de 
reversão e, consequentemente, a absolvição do Oponente da instância relativamente a todas as dívidas 
exequendas.

Poderá, eventualmente, tal não ter ficado dito de forma suficientemente explícita no aresto, mas 
considerou -se que a evidência de tal conclusão não suscitava maior desenvolvimento do que aquele 
que aí lhe foi concedido quando se apreciou a invocada nulidade da sentença por excesso de pronúncia 
e que ficou expresso do seguinte modo: «[…] consequentemente, que não enferma de nulidade por 
excesso de pronúncia a sentença judicial que julgou procedente a oposição à execução fiscal com 
base na falta de fundamentação do despacho de reversão invocado unicamente pelo Representante do 
Ministério Público».

A existir deficiência na fundamentação do julgamento quanto à inexistência de excesso de pro-
núncia imputado pela Fazenda Pública à sentença recorrida – o que não concedemos –, essa deficiência 
não permite que se considere que o acórdão omitiu pronúncia quanto à questão do alcance da anulação 
do despacho de reversão.

Improcede, pois, a nulidade por omissão de pronúncia reportada àquela pretensa falta de conhe-
cimento.

2.2.2.2 A FALTA DE POSSIBILIDADE PARA EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO
A Recorrente, ora Requerente, considera ainda que o acórdão enferma de omissão de pronúncia 

por não ter conhecido da questão da violação do princípio do contraditório.
Isto, porque, a sua ver, «nas suas alegações de recurso, a Fazenda Pública invocou, não só que 

o Ministério Público não podia arguir vícios do despacho de reversão que não foram arguidos pelo 
oposição, mas também que o Mm.º Juiz [do Tribunal] “a quo” tinha conhecido da questão levantada 
pelo Ministério Público sem ter dado o direito ao contraditório à Fazenda Pública, cfr. artigo 21 das 
alegações e conclusão O) das mesmas a fls. 286 e 288 dos autos».

Ou seja, alega a Requerente que suscitou a questão da violação do princípio do contraditório por 
não lhe ter sido notificado o parecer emitido pelo Representante do Ministério Público junto do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Penafiel, e que a mesma questão – que constitui uma nulidade processual 
– não foi apreciada pelo Supremo Tribunal Administrativo no acórdão por que conheceu do recurso, 
incorrendo assim aquele aresto em nulidade por omissão de pronúncia.

Antes do mais, cumpre averiguar se a Fazenda Pública, como alega, suscitou a questão da violação 
do princípio do contraditório em sede de recurso. Só na afirmativa poderemos concluir pela verificação 
da invocada nulidade do acórdão por omissão de pronúncia (5). Vejamos:

Os recursos jurisdicionais estão sujeitos a uma disciplina legal bem definida, designadamente no 
que se refere ao modo como deve apresentada a alegação de recurso e respectivas conclusões.

No caso, porque os recursos para o Supremo Tribunal Administrativo das sentenças proferidas 
pelos tribunais tributários de 1.ª instância estão limitados à matéria de direito (6), há, desde logo, que 
atentar nas regras que regulam o recurso que versa matéria de direito.

Assim, nos dois primeiros números do art. 685.º -A do CPC, diz -se:
«1. O recorrente deve apresentar a sua alegação, na qual conclui, de forma sintética, pela indi-

cação dos fundamentos por que pede a alteração ou anulação da decisão.
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2. Versando o recurso sobre matéria de direito, as conclusões devem indicar:
a) As normas jurídicas violadas;
b) O sentido com que, no entender do recorrente, as normas que constituem fundamento jurídico 

da decisão deviam ter sido interpretadas e aplicadas;
c) Invocando -se erro na determinação da norma aplicável, a norma jurídica que, no entendimento 

do recorrente, devia ter sido aplicada».
Ou seja, a motivação do recurso deve terminar com a formulação de conclusões, devendo estas 

constituir uma súmula dos fundamentos por que o recorrente pretende a alteração ou a anulação da 
decisão recorrida. As conclusões têm ainda a função de delimitar o âmbito do recurso, como decorre 
do art. 684.º, n.º 3, do CPC.

A regulamentação legal dos recursos exige, pois, que o recorrente identifique as questões que 
pretende submeter à apreciação do tribunal ad quem, constituindo as conclusões o repositório dessas 
questões.

É inquestionável que a Recorrente invocou a nulidade da sentença recorrida por excesso de pro-
núncia, como decorre inequivocamente das conclusões E) e F), onde deixou escrito, respectivamente: 
«incorrendo [a sentença recorrida], salvo o respeito por diversa opinião, em nulidade, nos termos do 
art. 125.º, n.º 1 do CPPT e art. 668.º, n.º 1, alínea d) do Código de Processo Civil, aplicável ex vi 
art. 2.º, alínea e) do CPPT» e «a douta sentença recorrida pronuncia -se em excesso em relação ao 
objecto da oposição, infringindo a delimitação imposta pelo princípio do dispositivo (art. 660.º, n.º 2 
do CPC) à actividade jurisdicional».

A indicação das normas violadas, efectuada em obediência ao disposto na alínea a) do n.º 2 do 
art. 685.º -A do CPC, confirma a invocação da nulidade da sentença por excesso de pronúncia, dizendo 
a Recorrente expressamente, na conclusão S): «incorrendo [a sentença recorrida] em nulidade, por 
violação do disposto nos arts. 121.º do CPP e art. 660.º, n.º 2 do CPPT, nos termos do art. 125.º do 
CPPT e 668.º, n.º 1, alínea d), do CPC, aplicável ex vi art. 20.º, alínea e) do CPPT».

No entanto, compulsadas as alegações e respectivas conclusões, não descortinamos a invocação 
da violação do princípio do contraditório em que a Recorrente ora suporta a invocação da nulidade do 
acórdão por omissão de pronúncia.

É certo que no item 21.º das conclusões e na conclusão O), cujo teor é o mesmo, a Recorrente 
deixou dito: «Tendo o Meritíssimo Juiz [do Tribunal] a quo conhecido dessa questão sem ter dado o 
devido contraditório à Fazenda Pública, e decidido dar provimento à mesma, incorreu em vício de 
excesso de pronúncia, uma vez que a mesma não é sequer de conhecimento oficioso, o que implica a 
nulidade da sentença recorrida».

Mas, a nosso ver e salvo o devido respeito pela opinião em contrário da Fazenda Pública, essa 
alegação, pela qual se considerou suscitada em sede de recurso jurisdicional a questão da nulidade da 
sentença por excesso de pronúncia (questão que foi apreciada e decidida pelo acórdão que conheceu 
o recurso), não basta para que se considere ter sido suscitada a questão da violação do princípio do 
contraditório.

Note -se que para o efeito de suscitar uma questão em sede de recurso não basta a referência, 
efectuada de passagem, nas alegações de recurso e respectivas conclusões, a uma qualquer violação de 
norma legal ou princípio jurídico. Para esse efeito, é necessário que o recorrente individualize e con-
cretize, de forma inequívoca, em que consiste a sua divergência com a decisão recorrida, exigindo -se, 
designadamente, para que se possa considerar existir uma questão a apreciar e decidir, a formulação 
de um pedido de decisão relativamente a uma concreta situação de facto ou de direito e com base em 
alegadas razões de facto ou de direito.

Ora, manifestamente, não foi isso que sucedeu nas alegações de recurso e respectivas conclusões 
relativamente à pretensa questão da violação do princípio do contraditório.

A Recorrente limitou -se a incluir o inciso «sem ter dado o devido contraditório à Fazenda Pú-
blica» no âmbito da alegação em que suscitava a questão do excesso de pronúncia e nunca o referindo 
como alegação destinada a invocar qualquer outra questão, designadamente a da violação do princípio 
do contraditório.

Aliás, também nunca indicou como norma violada o art. 3.º do CPC ou como princípio jurídico 
violado o do contraditório, como lho impunha a já referida alínea a) do n.º 1 do art. 658.º -A, do CPC (7).

Ou seja, a nosso ver não é sustentável a tese ora defendida pela Fazenda Pública, de que no recurso 
suscitou como questão a apreciar e decidir a da violação do contraditório por não lhe ter sido notificado 
o parecer emitido pelo Representante do Ministério Público junto do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Penafiel. Consequentemente, não se verifica a invocada nulidade por omissão de pronúncia.

Finalmente, não podemos deixar de registar que o respeito pelos princípios processuais, designada-
mente os da boa -fé e da cooperação, não são compatíveis com qualquer prática que possa reconduzir -se 
à dissimulação de questões ao longo da alegação aduzida pelas partes. Estas têm o dever, e o ónus, de 
enunciar de modo claro e inequívoco as questões que pretendem ver dirimidas pelo tribunal.
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2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Os recursos jurisdicionais estão sujeitos a uma disciplina legal bem definida, designadamente 

no que se refere ao modo como deve apresentada a alegação de recurso e respectivas conclusões.
II  - No caso dos recursos para o Supremo Tribunal Administrativo das sentenças proferidas pelos 

tribunais tributários de 1.ª instância, porque estão limitados à matéria de direito, há, desde logo, que 
atentar no disposto no art. 685.º -A, n.º 2, alínea a), do CPC, que impõe que nas conclusões do recurso 
se indiquem as normas jurídicas violadas, sendo que, na ausência destas, se devem indicar os princípios 
jurídicos violados.

III  - No mesmo caso, para que se considere suscitada uma questão em sede de recurso, não basta 
a referência, efectuada de passagem, nas alegações de recurso e respectivas conclusões, à violação de 
um princípio jurídico, exigindo -se que o recorrente individualize e concretize, de forma inequívoca, 
em que consiste a sua divergência com a decisão recorrida, concretizando as suas razões e formulando 
um pedido de decisão relativamente a uma concreta situação.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, desatender a arguida nulidade do acórdão.
Custas pela Requerente.

Lisboa, 3 de Abril de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Código de Procedimento e Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume II, anota-
ção 10 a) ao artigo 125.º, pág. 363.

(2) Ob. e vol. cit., anotação 10 b) ao artigo 125.º, págs. 363/364.
(3) Ibidem.
(4) A este propósito, vide o acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 10 de 

Outubro de 2012, proferido no processo com o n.º 726/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/71405870f7b247b980257ac50051a1d0?OpenDocument.

(5) Ainda que a violação do princípio do contraditório possa ser conhecida oficiosamente, é inquestionável que só a falta 
de conhecimento pelo tribunal das questões que lhe tenham sido expressamente suscitadas pelas partes pode gerar vício por 
omissão de pronúncia, e já não a falta de conhecimento das questões que, sendo do seu conhecimento oficioso, não tenham 
sido suscitadas. Esta falta de conhecimento apenas poderá constituir erro de julgamento, mas nunca omissão de pronúncia. 
Neste sentido e para maior desenvolvimento, vide JORGE LOPES DE SOUSA, ob. e vol. cit., anotação 11 ao artigo 125.º, 
pág. 365.

(6) Cfr. o disposto no artigo 26.º, n.º 1, alínea b), do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, que diz: «Compete 
à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo conhecer: […] b) Dos recursos interpostos de decisões 
dos tribunais tributários com exclusivo fundamento em matéria de direito; […]».

(7) Nos casos em que não é possível fazer indicação de qualquer norma jurídica por a violação da legalidade pela decisão 
recorrida consistir no não acatamento de um princípio jurídico, o cumprimento da obrigação imposta pelo referido artigo 685.º -A, 
n.º 2, alínea a), do CPC, faz -se pela indicação deste princípio, em substituição da norma jurídica. Neste sentido, JORGE LOPES 
DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume IV, 
anotação 19 ao artigo 282.º, pág. 250. 

 Acórdão de 3 de Abril de 2013.

Assunto:

IRC. 3.º Grau de Jurisdição. Proveitos. Subsídios. Custos. Reintegrações do activo 
imobilizado.

Sumário:

 I — O Decreto-Lei n.º 229/96, de 29 de Novembro, além de ter criado o Tribunal Cen-
tral Administrativo e de ter introduzido alterações profundas nas competências 
dos vários tribunais em sede tributária, alterou o artigo 32.º do ETAF, reduzindo 
a apenas dois os graus jurisdição nesta matéria, e alterou também o artigo 120.º 
do ETAF, consagrando que «A extinção do anterior 3.º grau de jurisdição no 
contencioso tributário operada pelo presente diploma apenas produz efeitos re-
lativamente aos processos instaurados após a sua entrada em vigor.».
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 II — Tendo esse Decreto-Lei n.º 229/96 entrado em vigor em 15 de Setembro de 1997, 
com a instalação e entrada em funcionamento do Tribunal Central Administrativo 
(cfr. Portaria n.º 398/97, de 18 de Junho), conclui -se que relativamente a uma 
impugnação judicial instaurada em 6 de Março de 1997 é ainda admissível o 
terceiro grau de jurisdição.

 III — Por força do princípio da especialização dos exercícios ou princípio do acrés-
cimo, ínsito no artigo 18.º do CIRC, os rendimentos e os gastos, assim como as 
outras componentes positivas ou negativas do lucro tributável, são imputáveis ao 
período de tributação em que sejam obtidos ou suportados, independentemente 
do seu recebimento ou pagamento.

 IV — Todavia, como também explicita o n.º 2 desse artigo 18.º, as componentes positivas 
ou negativas consideradas como respeitando a períodos anteriores só são impu-
táveis a esse período de tributação quando na data de encerramento das contas 
desse exercício a que deviam ser imputadas eram imprevisíveis ou manifestamente 
desconhecidas.

 V — Antes da aprovação de uma candidatura a subsídios pelas entidades oficiais 
competentes não pode haver uma certeza ou segura previsibilidade de que eles 
serão concedidos, imperando a imprevisibilidade quanto à sua aprovação e ao 
crédito que será concedido, o que obsta à sua imputação no exercício económico 
da candidatura. Tal imputação impõe -se no exercício em que ocorre a aprovação 
da candidatura, independentemente do recebimento do subsídio neste exercício.

 VI — Nos termos do disposto nos artigos 29.º do CIRC (redacção vigente à data do 
facto tributário) e 7.º do Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de Janeiro, no 
ano de transmissão dos elementos do imobilizado são aceites como custo fiscal as 
reintegrações e as amortizações, embora apenas as correspondentes ao número 
de meses decorridos até ao mês anterior ao da transmissão.

 VII — Sendo o acto de liquidação anulado por força de uma ilegalidade que implicou 
uma errada definição da situação tributária, e que foi determinante do pagamento 
de uma quantia superior à devida, é indubitável que, nos termos do artigo 43.º da 
LGT, impende sobre a Administração Tributária a obrigação de pagamento de 
juros indemnizatórios.

Processo n.º 963/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA interpõe o presente recurso jurisdicional do acórdão proferido pelo 
Tribunal Central Administrativo Sul que revogou a sentença prolatada pelo Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Castelo Branco na parte que julgara improcedente a impugnação judicial deduzida por 
A……….. contra o acto de liquidação de IRS referente ao ano de 1991 e juros compensatórios, julgando, 
em substituição, totalmente procedente a impugnação judicial e condenando a Administração Tributária 
ao pagamento de juros indemnizatórios calculados sobre o montante de imposto pago, desde a data 
em que foi efectuado esse pagamento até à data em que vier a ser emitida a respectiva nota de crédito.

Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
A) O Acórdão, a fls..., que deliberou conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida 

na parte impugnada e, em substituição, julgar a impugnação procedente, nessa parte, condenando a AT 
ao pagamento de juros indemnizatórios calculados sobre o montante de imposto pago, desde a data 
em que foi efectuado esse pagamento até à data em que vier a ser emitida a respectiva nota de crédito, 
fez uma incorrecta interpretação e aplicação do art.º 18º do CIRC e art. 7.º do Decreto Regulamentar 
n.º 2/90, de 12 de Janeiro e art. 29º do CIRC, aos factos, pelo que não deve ser mantido.

B) Na verdade, quanto à primeira questão, pela qual o recurso foi julgado procedente, isto é, o 
acrescento aos proveitos dos subsídios das vacas aleitantes e os prémios aos novilhos de engorda, que 
foram considerados proveitos fiscais no ano de 1992, julga -se que o Tribunal recorrido violou o art. 18º 
do CIRC e o princípio da especialização de exercícios.

C) Se quem se candidatou à atribuição dos subsídios foi a herança indivisa e se a quem foram 
atribuídos foi à herança, não podem ser contabilizados a favor de outra sociedade, à qual inclusivamente 
não foram concedidos.

D) Parece -nos, igualmente, que sendo os mesmos requeridos em 1991 era de todo previsível 
face à natureza dos subsídios em causa, que eles fossem efectivamente concedidos pelo que, em nosso 



1335

entender, não colhe a argumentação defendida pelo Acórdão recorrido de que o elemento decisivo é o 
do deferimento da candidatura.

E) O facto subjectivo, da entidade que faz o pedido, tem, contrariamente ao deliberado no Acór-
dão recorrido, que relevar para efeitos de atribuição e contabilização desse subsídio, dado que o que é 
imprevisível é o facto de o subsídio ainda vir a ser concedido a uma outra entidade que não aquela que 
o requereu e que não era a titular do direito subjectivo à sua atribuição.

F) Pelo que, uma vez que o recebimento do subsídio não era imprevisível ou manifestamente des-
conhecido o mesmo tem, por força do art. 18º do CIRC e do princípio da especialização de exercícios, 
que ser contabilizado em 1991.

G) Quanto aos custos em matéria de reintegrações e amortizações, contabilizados e declarados 
pela herança indivisa no ano de 1991, julga -se que o Tribunal recorrido violou o art. 7.º do Decreto 
Regulamentar n.º 2/90, de 12 de Janeiro e art. 29º do CIRC.

H) Na verdade, quer o art. 7.º do referido Decreto -Regulamentar quer os nºs 6 e 7 do art. 29º do 
CIRC, só permitiam que as reintegrações e amortizações, no ano em que se verificar a transmissão, a 
inutilização ou o termo de vida útil dos mesmos elementos, fossem feitas segundo o número de meses 
decorridos até ao mês anterior ao da verificação desses eventos, caso os contribuintes optassem no ano 
de início de utilização dos elementos por uma taxa de reintegração ou amortização deduzida da taxa 
anual e correspondente ao número de meses contados desde o mês de entrada em funcionamento dos 
elementos.

I) Finalmente e, quanto ao pagamento de juros indemnizatórios, uma vez que a interpretação e 
aplicação da lei que a Administração Tributária fez não enferma de qualquer erro, de facto ou de direito, 
não são devidos quaisquer juros indemnizatórios.

J) Pelo que, no que toca a esta condenação da AT, ao pagamento de juros indemnizatórios, também 
o Acórdão recorrido faz uma incorrecta interpretação e aplicação, aos factos, do art. 43º da LGT.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser concedido provimento ao 
presente recurso e ser revogado o Acórdão ora recorrido, com todas as legais consequências.

1.2. O Recorrido apresentou contra -alegações para sustentar a manutenção do julgado, tendo 
rematado a sua alegação com as seguintes conclusões:

1 - O dito recurso não pode proceder por duas grandes ordens de razões, que são fundamentais, 
como abaixo se demonstra: uma de natureza processual e outra de natureza substantiva.

Razões de natureza processual
2 - Desde logo, porque o acórdão recorrido, proferido em 2.º grau de jurisdição pelo Tribunal 

Central Administrativo (TCA), revogatório e em substituição de sentença de Tribunal Tributário de 
1ª instância, só seria recorrível para o STA, face à lei processual vigente à data da apresentação desse 
recurso, em duas situações expressamente previstas na lei, as quais, inequivocamente, como decorre 
dos autos, não se verificam no caso em concreto e que de resto não vêm também sequer alegadas pela 
recorrente:

a) por oposição de acórdãos (n.º 2 do art.º 280º do CPPT e ainda o art.º 152º do CPTA);
b) ou, excepcionalmente, mediante recurso de revista, se estiver “em causa a apreciação de uma 

questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental” ou ainda se 
a admissão do recurso for “claramente necessário para uma melhor apreciação do direito” (art.º 150º, 
n.º 1 do CPTA).

3 - Os normativos legais antes citados — de resto na linha de idênticas soluções em processo cível 
— artº 721º -A n.º 1, alínea a), b), e c) — dão -nos assim, com segurança, a indicação de que o Supremo 
Tribunal Administrativo, nomeadamente na sua secção de contencioso tributário, não tem competência, 
em razão da matéria, para conhecer do presente recurso, relativo como é a um acórdão, que se configura 
como uma decisão em 2º grau de jurisdição, e nesse condicionamento, não ter cabimento na sua esfera 
normal de competência definida no art.º 26º do ETAF actualmente em vigor desde 2004.

4 - Em tal contexto, o presente recurso, como parece, não poderá ser conhecido pelo Tribunal de Re-
curso, por absoluta falta de pressupostos legais, como se espera venha a ser decidido (art.º 288º do CPPT).

5 - Não obsta a este destino a circunstância invocada pela DRFP no seu requerimento de recurso 
(todavia não plasmada nas suas alegações), de o presente processo ter sido instaurado em 6 Março 
de 1997, numa altura em que, segundo refere, seria possível um 3º recurso para o Supremo Tribunal 
Administrativo.

6 - A esta posição se opõe o princípio, expressamente estipulado no n.º 3 do art.º 12º da Lei Geral 
Tributária, em vigor desde 1999, segundo o qual “as normas sobre procedimento e processo são de 
aplicação imediata...”; princípio que de resto corresponde ao seguido na doutrina conhecida (v. nome-
adamente o insigne mestre  - Manuel Andrade, in Noções Elementares de Processo Civil, fls. 45 a 53) 
e também em jurisprudência (v. acórdão do STA, de 19/02/1996, in recurso nº2654 citado em nota ao 
art.º 12º da LGT, comentada e anotada, de Diogo Leite de Campos e outros).

7 - Neste contexto, há que aplicar a lei processual actualmente em vigor (nºs. 1 a 4 supra), que não 
permite o presente recurso (3.º grau de jurisdição).
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Razões de natureza substantiva
8 - Mas ainda que, eventualmente, procedesse a posição do DRFP — o que de todo não é esperá-

vel — também no plano substantivo das matérias agora questionadas nas suas presentes alegações, tal 
posição é também juridicamente inaceitável.

9 - É que todas essas matérias já antes foram discutidas, tratadas e contraditadas na petição ini-
cial da impugnação pelo impugnante, aqui recorrido, com argumentos de facto e de direito, de forma 
exaustiva e adequada — argumentos estes, subsequentemente, repetidos, aclarados e complementados 
nas alegações apresentadas em 26/06/2012, juntas aos autos e relativas ao recurso interposto pelo ora 
recorrido, da sentença da 1ª instância para o TCA Sul, que conduziu à prolação do seu acórdão aqui 
objecto de recurso pela DRFP.

10 - Dessas peças processuais, na fase em que ocorreram, o DRFP, podendo fazê -lo, não apresentou 
alegações, eventualmente, mostrando os seus motivos de discordância; em relação aos argumentos de 
facto e de direito que traduzem, nas ditas peças processuais, a posição do A. da acção judicial  - aqui 
recorrido  - argumentos esses perfeitamente acolhidos no douto acórdão recorrido; razão pela qual, por 
óbvias razões de simplificação, economia processual e de evitar actos inúteis, aqui damos por repro-
duzidos, conjuntamente com as ditas peças processuais (petição inicial e alegações no recurso para o 
TCA) que se confirmam e reafirmam como resposta às alegações da DRFP.

11 - Em síntese e concluindo diremos o seguinte:
a) que o presente recurso deve ser decidido no sentido do seu não conhecimento pelo Tribunal de 

Recurso, por manifesta falta de pressupostos processuais (art.º 288º n.º 2 CPPT);
b) em alternativa e subsidiariamente impor -se -á também a improcedência total do mesmo recurso, 

pelas ilegalidades várias expressas nas alegações que o sustentam.
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto emitiu fundamentado parecer no sentido de que o recurso 

era admissível, por se tratar de processo instaurado antes da extinção do 3º grau de jurisdição, mas que 
não devia obter provimento, porquanto, relativamente à contabilização dos subsídios, embora se possa 
considerar que eles deveriam ter sido imputados ao exercício de 1991 e não ao de 1992, o certo é que 
a Administração Tributária não deveria ter procedido à correcção técnica em causa, dado que «Por um 
lado, uma vez que os subsídios foram contabilizados no exercício de 1992, pela entidade que continuou, 
exactamente, o mesmo ramo de negócio, impunha -se que se procedesse à correcção simétrica, o que 
não veio a acontecer. Mesmo que tal não fosse possível e uma vez que não estão alegados/provados 
factos através dos quais se demonstre que houve a intenção deliberada de proceder à transferência 
de resultados de exercício ou de fuga à tributação, deveria a Administração Tributária abster -se de 
proceder à correcção, a fim de evitar a violação do princípio da legalidade dos impostos.

Por outro lado, quanto à correcção dos custos  - reintegrações do activo imobilizado da herança – de-
veria também manter -se o decidido, pois «Nos termos do disposto nos artigos 29º do CIRC (redacção 
vigente à data do facto tributário) e 7.º do DR 2/90, de 12 de Janeiro, no ano de transmissão dos 
elementos do imobilizado, são aceites como custo, reintegrações e amortizações, embora apenas as 
correspondentes ao número de meses decorridos até ao mês anterior ao da transmissão, como muito 
bem acentua o acórdão recorrido. Assim, a fundamentação invocada para esta correcção e constante 
do ponto C), d) do probatório e que consiste, tão somente, no facto da herança ter cessado a actividade 
1991.12.31 e haver -se operado a transmissão para a B………., Ldª não tem apoio legal.

De facto, como sustenta a sentença recorrida, no ano da transmissão do bens do activo imobilizado, 
também, se podem fazer reintegrações, embora sem já certo que no caso de se ter optado pelo regime 
do artigo 29º/6 do CIRC (redacção então vigente) por força do n.º 7 do mesmo artigo, só são aceites 
reintegrações correspondentes ao número de meses decorridos até ao mês anterior ao da transmissão. 
Ora, a recorrente não alega/demonstra a violação dos referidos limites.»

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. No acórdão recorrido julgou -se como provada a seguinte matéria de facto:
A) Com o falecimento de C……….., em 1988, prosseguiu até ao ano de 1991 a herança indivisa 

do mesmo a actividade até aí desenvolvida na área da agro -pecuária;
B) Foi a mesma submetida a inspecção tributária a este exercício de 1991 na sequência do que 

foram efectuadas correcções que apuraram um resultado positivo de 11.509.082$00, sendo imputado 
ao aqui autor um quinto desse valor, 2.301.817$00, na qualidade que detinha de herdeiro da herança.

C) As correcções técnicas que redundaram em tal valor consubstanciaram -se na redução dos custos 
de 39.474.680$00 para 29.652.723$00 com os seguintes fundamentos:

a) “contabilizou como custo a quantia de 111.300$00, constante do registo n.º 61 cujo encargo 
não se encontra devidamente documentado;

b) contabilizou indevidamente como custo a quantia de 1.000$00 constante do registo n.º 145 
referente a multas, coimas e demais encargos pela prática de infracções;

c) contabilizou indevidamente como custos a quantia de 6.574$00 constante do registo n.º 5 e 
referente a telefone cujos encargos foram suportados;
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d) contabilizou indevidamente como custos a quantia de 9.700.083$00 que constituem o soma-
tório das reintegrações do exercício (7.406.107$00), mais as dos exercícios anteriores (2.293.976$00), 
valores evidenciados em cada um dos mapas de reintegrações e amortizações de elementos do activo 
imobilizado corpóreo juntos ao anexo B1 da declaração mod. 2 de 91 e que o s.p. levou ao quadro 11 
do referido anexo na rubrica “indemnizações resultantes de eventos cujo risco não seja segurável”. 
Tal procedimento não devia ser feito uma vez dada a cessação em 31/12/1991 e tendo -se operado a 
transmissão para a B………., Lda”.

D) Do mesmo modo foram corrigidos os proveitos declarados pelo sujeito passivo de 60.282.940$00 
para 63.037.813$00 com os seguintes fundamentos:

a) não acresceu aos proveitos a mais valia fiscal de 1.165.853$00 resultante da venda do tractor 
………. pelo valor de 1.350.000$00 que tinha sido adquirido em 1987 por 400.000$00 que foi calcu-
lada tendo em conta as reintegrações efectuadas de 266.560$00 e o coeficiente de desvalorização da 
moeda de 1,38 (…).

b) não acresceu aos proveitos a mais valia fiscal de 135.000$00 resultante da venda do Jeep Land 
Rover, incluído no imobilizado em 1987, já completamente reintegrado e vendido por 135.000$00;

c) ao total dos proveitos e pelo princípio da especialização dos exercícios consignado no art. 18º 
do CIRC, acresce -se ainda o valor dos subsídios das vacas aleitantes no total de 853.051$00 e o prémio 
aos novilhos de engorda no montante de 600.987$00 que foram recebidos depois da cessação mas que 
se referem ao ano de 1991.

E) A actividade da herança inspeccionada cessou em 31/12/1991 e em 01/01/1992 tal actividade 
passou a ser exercida pela “B………., Lda”, constituída pelos respectivos herdeiros.

F) A transferência de todo o activo e passivo da herança ocorreu para esta nova pessoa colectiva 
criada em 28/12/1992.

G) A liquidação adicional considerando tais valores apurados foi emitida em 27/11/1996, sendo o 
prazo limite de pagamento do tributo e juros compensatórios apurados, de 454.373$00, em 15/01/1997.

H) O autor efectuou o pagamento da liquidação na data limite e em 06/03/1997 deu entrada à 
petição inicial que originou os presentes autos.

I) Os subsídios relacionados com as vacas aleitantes foram determinados e fixados em 2002 
(fls. 39 e 40 dos presentes autos);

J) Tais valores foram escriturados como proveitos do exercício de 1992 da B………, Lda (fls. 41 
dos presentes autos).

3. Importa começar por conhecer a questão prévia da inadmissibilidade do presente recurso, sus-
citada pelo Recorrido e que é também do conhecimento oficioso, porquanto a sua eventual procedência 
prejudicará o conhecimento de qualquer outra questão.

O artigo 32º, n.º 1, alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF), apro-
vado pelo Dec. Lei n.º 129/84, de 27 de Abril, admitia expressamente recurso para o Supremo Tribunal 
Administrativo dos acórdãos proferidos pelo Tribunal Tributário de 2ª instância, ou seja, um terceiro 
grau de jurisdição em matéria tributária.

Todavia, a par da criação do Tribunal Central Administrativo, o Dec.Lei n.º 229/96, de 29 de 
Novembro, introduziu alterações profundas nas competências dos vários tribunais em sede tributária 
e modificou, entre outros preceitos do ETAF, o referido art. 32º, reduzindo a dois os graus jurisdição 
nesta matéria. E como se deixou explicado no preâmbulo desse diploma legal, «Foi pela Lei n.º 49/96, 
de 4 de Setembro, concedida autorização legislativa ao Governo para criar e definir a organização e 
a competência de um novo tribunal superior da jurisdição administrativa e fiscal, designado Tribunal 
Central Administrativo. A tal objectivo nuclear se dedica o presente diploma. (…).

Associadas à criação deste novo órgão jurisdicional, introduzem -se algumas alterações na juris-
dição administrativa e fiscal, cujo fito é o de, desde já, conseguir melhorias de eficácia e de eficiência 
no seu funcionamento.

Realça -se, desde logo: o reforço das competências do Supremo Tribunal Administrativo no campo 
da uniformização da jurisprudência, passando a admitir -se, para esse efeito, recurso das decisões 
dos plenos das secções ou que as tenham como decisão fundamento, bem como recurso das decisões 
do Tribunal Central Administrativo; a atribuição às secções do Supremo Tribunal Administrativo do 
conhecimento dos recursos de acórdãos do Tribunal Central Administrativo proferidos em 1.º grau 
de jurisdição; a admissibilidade de recurso per saltum para o Supremo Tribunal Administrativo das 
decisões dos tribunais administrativos e fiscais consideradas qualitativamente mais importantes; a 
manutenção de apenas dois graus de recurso na jurisdição administrativa; por paralelismo com ela, 
a admissibilidade de apenas dois graus de recurso na jurisdição tributária (…)» (nosso sublinhado).

Tal diploma legislativo alterou também o art. 120º do ETAF, consagrando, na nova redacção, que 
«A extinção do anterior 3.º grau de jurisdição no contencioso tributário operada pelo presente diploma 
apenas produz efeitos relativamente aos processos instaurados após a sua entrada em vigor». Diploma 
que entrou em vigor em 15 de Setembro de 1997, com a instalação e entrada em funcionamento do 
Tribunal Central Administrativo, determinadas pela Portaria n.º 398/97, de 18 de Junho  - cfr. art. 5º do 
citado Dec.Lei n.º 229/96.
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Ora, no caso vertente, conforme esclarece a alínea H) do probatório, a impugnação judicial foi 
instaurada em 06/03/1997, e, por conseguinte, em data anterior à entrada em vigor do Dec.Lei n.º 229/96, 
de 29/11, e assim, pelos motivos expostos, haverá de se concluir que o presente recurso é admissível.

Termos em que improcede a suscitada questão.
3.1. O presente recurso vem interposto do acórdão proferido pelo TCAS que revogou a sentença 

proferida pelo TAF de Castelo Branco na parte em que esta julgara parcialmente improcedente a im-
pugnação judicial deduzida pelo ora Recorrido contra a liquidação adicional de IRS referente ao ano 
de 1991 e juros compensatórios, julgando, em substituição, totalmente procedente a impugnação e 
condenando a Administração Tributária ao pagamento dos peticionados juros indemnizatórios.

Esse recurso interposto para o TCAS fundamentara -se na ilegalidade da referida liquidação, que 
teve por suporte fundamentador o facto de a Administração Tributária ter excluído, no âmbito de uma 
exploração agro -pecuária pertencente a herança indivisa de que o impugnante era co -herdeiro, o valor de 
reintegrações e amortizações realizadas no ano de 1991, e de ter acrescido o montante dos subsídios que 
nesse ano foram requeridos (subsídios a vacas aleitantes e prémios a novilhos de engorda), embora só 
reconhecidos e pagos em 1992 à sociedade comercial que entretanto se constituíra entre todos os herdeiros 
e que prosseguiu, a partir de 1/1/1992 e em lugar da herança, a actividade desta e que, por isso, declarou 
nesse ano de 1992 o proveito decorrente do reconhecimento e obtenção nesse ano dos referidos subsídios.

As questões colocadas no acórdão recorrido foram, pois, as de saber se: (i) o valor das reintegra-
ções e amortizações realizadas em 1991 pela herança indivisa no desenvolvimento da sua actividade 
agro -pecuária podia ter sido contabilizado, como foi, como custo fiscal desse ano; (ii) se o montante 
dos subsídios devia ter sido contabilizado como proveito da herança no ano da candidatura (1991) ou 
contabilizado no ano em que o direito foi reconhecido e o respectivo montante pago à sociedade que 
sucedeu àquela herança no desenvolvimento da aludida actividade agro -pecuária.

Nesse acórdão entendeu -se que as reintegrações e amortizações deviam ser, como foram, con-
tabilizadas como custos fiscais da herança, atento o estipulado no artigo 7º do Decreto Regulamentar 
n.º 2/90, de 12 de Janeiro e nos artigos 23º, n.º 1, 29º, nºs. 6 e 7, e 32º todos do CIRC em vigor à data 
dos factos, e que os subsídios deviam ser – como foram  - contabilizados como proveitos da sociedade 
que os auferiu e que deles beneficiou. Pelo que anulou o acto de liquidação impugnado e condenou 
a Administração Tributária ao pagamento dos peticionados juros indemnizatórios, em conformidade 
com o disposto no art.º 43º do CIRC.

É contra o assim decidido que se insurge a Fazenda Pública, ora Recorrente, advogando que 
o acórdão recorrido viola o disposto no art. 18º do CIRC no que se refere aos proveitos (subsídios), 
bem como o disposto no art.º 7º do Decreto Regulamentar n.º 2/90 e no art.º 29º do CIRC quanto aos 
custos fiscais (reintegrações e amortizações) e, ainda, o disposto no art. 43º do CIRC no que se refere 
aos juros indemnizatórios.

As questões que se colocam neste recurso são, por conseguinte, as de saber se o acórdão recorrido 
padece de erro de julgamento por incorrecta aplicação do art. 18º do CIRC (ao julgar que os proveitos 
decorrentes do direito aos subsídios devem ser contabilizados no ano em que esse direito foi reconhecido 
e contabilizado pela sociedade beneficiária), por incorrecta aplicação do art. 7º do Decreto Regulamen-
tar n.º 2/90 e do art.º 29º do CIRC (ao julgar que as reintegrações e amortizações realizadas no ano de 
1991 podem e devem ser consideradas como custos fiscais desse ano) e, ainda, se padece de erro de 
julgamento por incorrecta aplicação do art. 43º do CIRC ao condenar a Administração Tributária ao 
pagamento de juros indemnizatórios.

Importa, pois, apreciar as mencionadas questões, tendo em conta que nos termos do que dispõe o 
art. 21º, n.º 4, do ETAF, com a redacção do Dec.Lei n.º 129/84, de 27 de Abril, este Supremo Tribunal 
apenas pode conhecer de matéria de direito, sendo -lhe vedado dirimir questões de facto.

3.2. DA QUESTÃO DOS PROVEITOS (SUBSÍDIOS).
Como se viu, a Administração Tributária, na correcção técnica que levou a cabo, corrigiu os pro-

veitos declarados no exercício de 1991 pela herança indivisa aberta por óbito de C……….. no âmbito 
da sua actividade agro -pecuária, fazendo acrescer o valor proveniente dos subsídios a vacas aleitantes, 
no montante de 853.051$00, e a novilhos de engorda, no montante de 600.987$00, que haviam sido 
solicitados nesse ano e concedidos apenas no ano seguinte (ano em que foram, efectivamente, contabi-
lizados como proveitos), por ter entendido que tais proveitos deviam ter sido contabilizado no ano em 
que foram solicitados (1991) e não, como foram, no ano em que foram concedidos (1992).

Segundo o acórdão recorrido, tal correcção é ilegal em face do princípio da especialização dos 
exercícios consagrado no artigo 18º do CIRC, uma vez que os subsídios cujo montante foi acrescido à 
matéria colectável da herança no ano de 1991, embora requeridos nesse ano, só foram reconhecidos, 
quantificados e pagos em 1992, altura em que a herança já cessara actividade e à qual sucedera, a partir 
de 01/01/92, a B……….., Ld.ª, a qual foi, por isso, a beneficiária efectiva desses subsídios, que os 
contabilizou e declarou, e que por eles foi tributada em 1992.

Como aí se deixou explicado, «(…) considerando o disposto no art. 18º do CIRC, entende -se que 
a imputação daquele proveito apenas teria de ser feita no âmbito do exercício 1992, na medida em que 
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o elemento relacionado com o ano de 1991  - a apresentação da respectiva candidatura  - é insuficiente 
para legitimar a posição assumida pela AF, dado que a existência de um requerimento não significa 
que a pretensão formulada tenha de ser atendida e nos termos em que é formulada.

Isto significa que, na situação em apreço, não está apenas em causa, como pretende a AF, o facto 
de os montantes terem sido pagos em 1992, o que está em causa, em termos essenciais, é o facto de só 
em 1992 a candidatura ter sido apreciada em termos positivos no que diz respeito aos valores definidos, 
sendo que este elemento é decisivo neste domínio, dado que o momento da constituição do direito em 
apreço relaciona -se com a decisão de deferimento da candidatura. (…)

Diga -se ainda que a candidatura em apreço e a sua apreciação positiva está relacionada com 
uma determinada actividade e não com a qualidade do titular dessa actividade, (…) a partir do mo-
mento em que a aludida Sociedade assume o controlo da aludida actividade comercial é como se a 
referida candidatura tivesse sido apresentada pela mesma Sociedade, o que significa que a pretensão 
da Recorrente tem de ser atendida neste âmbito.».

Dissente a Fazenda Pública do assim decidido, por entender, em suma, que o recebimento dos 
subsídios era previsível, pelo que deveriam ter sido contabilizados como proveitos no ano da apresen-
tação da candidatura, ou seja, no ano de 1991, e pela herança, que não pela sociedade comercial que 
os recebeu em 1992 [conclusões D), E) e F)].

Todavia, não lhe assiste razão, mostrando -se correcto o raciocínio efectuado pelos Exmºs Juízes 
Desembargadores que, por unanimidade, subscreveram o acórdão recorrido.

É inquestionável que do princípio da especialização dos exercícios ou princípio do acréscimo, que 
constitui a trave mestra de toda a estrutura contabilística, ínsito no art. 18º do Código do IRC, resulta uma 
segmentação da vida das empresas em períodos de certo modo independentes entre si – os exercícios 
económicos – com vista a tributar a riqueza gerada em cada um desses exercícios, independentemente 
do seu efectivo recebimento. Razão por que os proveitos e os custos devem ser reconhecidos contabi-
listicamente quando obtidos ou incorridos, tendo de ser apresentados nas demonstrações financeiras 
dos exercícios a que dizem respeito. Ou, como expressamente preceitua o referido art. 18º, os rendi-
mentos e os gastos, assim como as outras componentes positivas e negativas do lucro tributável, são 
imputáveis ao período de tributação em que sejam obtidos ou suportados, independentemente do seu 
recebimento ou pagamento, devendo os mesmos incluir -se nas demonstrações financeiras dos períodos 
a que respeitam, de acordo com o regime de periodização económica.

O que significa, como a doutrina e a jurisprudência têm esclarecido, que a imputação de um 
proveito ou de um custo a um determinado exercício obedece a um critério económico e não a um 
critério financeiro, pelo que devem ser considerados e contabilizados num determinado exercício todos 
os créditos e débitos respeitantes a esse exercício, e não somente os recebimentos e pagamentos que 
nele ocorreram  - Cfr., entre outros, Saldanha Sanches, in “A Quantificação da Obrigação Tributária, 
Deveres de Cooperação, Auto -avaliação e Avaliação Administrativa”, 2ª. Edição, pág.224 e seg., e 
António Moura Portugal, “A Dedutibilidade dos Custos na Jurisprudência Fiscal Portuguesa”, Coimbra 
Editora, 2004, pág. 172 e segs..

Todavia, e como também explicita o n.º 2 desse art. 18º, as componentes positivas ou negativas 
consideradas como respeitando a períodos anteriores só são imputáveis a esse período de tributação 
quando na data de encerramento das contas desse exercício a que deviam ser imputadas eram impre-
visíveis ou manifestamente desconhecidas.

Ora, tal como sentenciado, entendemos que enquanto a candidatura aos subsídios não for aprovada 
e não forem conhecidos os montantes autorizados, esta componente positiva do lucro tributável não 
pode ser reconhecida contabilisticamente como um direito, um crédito ou um rendimento da herança 
obtido no desenvolvimento da sua actividade agro -pecuária (que desenvolveu até 31/12/1991).

Antes da aprovação da candidatura pelas entidades oficiais competentes, não há certeza ou 
segurança de que os subsídios serão concedidos, imperando a imprevisibilidade quanto à aprovação 
e montante do crédito que será concedido, o que obsta à sua imputação no exercício económico da 
candidatura. Tal imputação impõe -se, isso sim, no exercício em que ocorre a aprovação da candidatura, 
independentemente do seu recebimento neste exercício.

Neste contexto, e visto que a candidatura foi apresentada em 1991 mas somente aprovada em 
1992, ano em que os subsídios foram obtidos pela sociedade que sucedeu àquela herança no desenvol-
vimento da actividade agro -pecuária [a partir de 1/01/1992 esta actividade passou a ser exercida pela 
“B……….., Ldª”, constituída pelos respectivos herdeiros, com transferência de todo o activo e passivo 
da herança para esta sociedade], sociedade que os contabilizou e declarou como proveitos desse exercício 
de 1992, mostra -se ilegal a correcção levada a cabo pela Administração, sendo insuficiente para legiti-
mar essa correcção a existência de um mero requerimento ou candidatura ao subsídio no ano de 1991.

Por outro lado, quanto à entidade beneficiária desse rendimento, sujeito passivo do imposto, os 
subsídios foram determinados e fixados no ano de 1992, altura em que a actividade da herança requerente 
já estava a ser exercida pela B……….., LDA, constituída pelos respectivos herdeiros desde 1.01.1992, e 
como se deixou explicitado no acórdão recorrido, «a candidatura em apreço e a sua apreciação positiva 
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está relacionada com uma determinada actividade e não com a qualidade do titular dessa actividade, 
de modo que, não se compreende a incompreensão que emerge da alegação da FP relacionada com o 
facto de serem atribuídos subsídios a uma entidade que não existia à data do pedido, na medida em que 
o subsídio foi pago à entidade que desenvolve a mesma actividade, embora com outro enquadramento 
jurídico, ou seja, a partir do momento em que a aludida Sociedade assume o controlo da aludida ac-
tividade, é como se que a referida candidatura tivesse sido apresentada pela mesma Sociedade, o que 
significa que a pretensão da Recorrente tem de ser atendida neste âmbito.

Termos em que, sem necessidade de outras considerações, se julga que o acórdão recorrido não 
incorreu em erro de julgamento na interpretação do art. 18º do CIRC.

3.3. DA QUESTÃO DOS CUSTOS (REINTEGRAÇÕES E AMORTIZAÇÕES).
No que se refere à questão das reintegrações e amortizações, chamando à colação o disposto no 

art. 7º do Decreto Regulamentar n.º 2/90, de 12 de Janeiro, e os arts. 23º, n.º 1, 29º, nºs. 6 e 7, e 32º, 
todos do CIRC em vigor à data dos factos, conclui -se no acórdão recorrido que «(…) o art. 23º n.º 1 do 
CIRC, na redacção aqui aplicável, prevê como custos ou perdas as reintegrações, sendo que, nos termos 
do n.º 6 do art. 29º do mesmo diploma “os contribuintes poderão optar no ano de início de utilização 
dos elementos por uma taxa de reintegração ou amortização deduzida da taxa anual, em conformidade 
com os números anteriores, e correspondente ao número de meses contados desde o mês de entrada 
em funcionamento dos elementos, referindo o seu n.º 7 que “no caso referido no número anterior, no 
ano em que se verificar a transmissão, a inutilização ou o termo de vida útil dos mesmos elementos, 
só serão aceites reintegrações e amortizações correspondentes ao número de meses decorrido até ao 
mês anterior ao da verificação desses eventos.”.

Em função das normas agora descritas, entende -se que assiste razão ao Recorrente, pois que, 
tal como se refere na decisão a que alude o Recorrente, a única conclusão que é possível extrair é a 
de que, no ano de transmissão dos elementos do imobilizado, são aceites, como custo, reintegrações e 
amortizações, embora apenas as correspondentes ao número de meses decorrido até ao mês anterior 
ao da transmissão, o que significa que o discurso da AF não tem suporte legal com referência ao 
facto de, no ano da transmissão dos elementos do imobilizado, não haver lugar, pura e simplesmente, 
a amortizações ou reintegrações.

Diga -se ainda, tal como se aponta na decisão a que o Recorrente alude nos autos, que as rein-
tegrações e amortizações que não são aceites como custo são apenas aquelas que estão previstas no 
art. 32º do CIRC e no seu elenco não consta a situação aqui, além de que a alínea c) do n.º 1 do citado 
art. 32º refere que não são aceites como custos as reintegrações que excedam os limites estabelecidos 
nos artigos anteriores.

Por outro lado, seria manifestamente injusto e colidiria até com o princípio constitucional da 
tributação pelo lucro real a não consideração das amortizações e reintegrações pela única razão da 
ocorrência da transmissão dos bens, sobretudo em situações, como a dos autos, em que essa transmis-
são ocorreu no último dia do exercício, o que significa que também aqui tem de proceder a pretensão 
do Recorrente.».

É contra o assim decidido que se insurge a ora Recorrente, por entender que o tribunal recorrido 
violou o art. 7º do Dec. Regulamentar 2/90, de 12 de Janeiro e art. 29º, nºs. 6 e 7 do CIRC, já que, como 
esclarece na alínea H) das conclusões, estas normas «só permitiam que as reintegrações e amortizações, 
no ano em que se verificar a transmissão, a inutilização ou o termo de vida útil dos mesmos elemen-
tos, fossem feitas segundo o número de meses decorridos até ao mês anterior ao da verificação desses 
eventos, caso os contribuintes optassem no ano de início de utilização dos elementos por uma taxa de 
reintegração ou amortização deduzida da taxa anual e correspondente ao número de meses contados 
desde o mês de entrada em funcionamento dos elementos.».

Também aqui não lhe assiste razão.
Nos termos do disposto nos artigos 29º do CIRC (redacção vigente à data do facto tributário) e 7.º 

do DR 2/90, de 12 de Janeiro, no ano de transmissão dos elementos do imobilizado, são aceites como 
custo, reintegrações e amortizações, embora apenas as correspondentes ao número de meses decorri-
dos até ao mês anterior ao da transmissão, como muito bem acentua o acórdão recorrido. Pelo que a 
fundamentação invocada para esta correcção pela Administração Tributária [constante do ponto C), 
D) do probatório e que consiste, tão somente, no facto da herança ter cessado a actividade 1991.12.31 
e haver -se operado a transmissão para a B………., Ldª] não tem apoio legal.

Com efeito, tal como o Exmº Procurador Geral Adjunto deixou explicado no seu douto parecer, e 
é sustentado no acórdão recorrido, «no ano da transmissão do bens do activo imobilizado, também, se 
podem fazer reintegrações, embora seja certo que no caso de se ter optado pelo regime do artigo 29º/6 
do CIRC (redacção então vigente) por força do n.º 7 do mesmo artigo, só são aceites reintegrações 
correspondentes ao número de meses decorridos até ao mês anterior ao da transmissão. Ora, a recor-
rente não alega/demonstra a violação dos referidos limites.».

Termos em que, sem necessidade de mais vastas considerações, não merece censura o acórdão 
recorrido.
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4.3. DA QUESTÃO DOS JUROS INDEMNIZATÓRIOS
Resta conhecer da questão da condenação da Administração Tributária no pagamento dos juros 

indemnizatórios reclamados pelo impugnante.
Segundo o entendimento vertido no acórdão recorrido, «(…) o direito a juros indemnizatórios de-

pende da existência de um erro, de facto ou de direito, imputável aos serviços, de que tenha resultado o 
pagamento da dívida tributária em montante superior ao legalmente devido, ou seja, a lei quis somente 
relevar, para efeito de pagamento de juros indemnizatórios, o erro que tenha levado a Administração 
Tributária a uma ilegal definição da relação jurídica tributária do contribuinte, não relevando, assim, 
os vícios que, ferindo, embora, de ilegalidade o acto, não impliquem uma errónea definição daquela 
relação, não impliquem a existência de uma liquidação superior à legalmente devida (como acontece 
com os vícios formais ou procedimentais).(…).

Assim sendo, e na medida em houve erro imputável aos serviços para efeitos no disposto no art. 43º 
n.º 1 da Lei Geral Tributária, que levam ao pagamento de juros indemnizatórios sobre os montantes 
de imposto pagos, calculados desde a data em que o Impugnante efectuou o respectivo pagamento 
do imposto até à data em que vier a ser emitida a respectiva nota de crédito, em conformidade com o 
disposto no artigo 61º n.º 3 do CPPT.».

Entende, todavia, a Recorrente que tais juros não são devidos advogando, em suma, conforme 
consta das alíneas I) e J) das conclusões das alegações de recurso, que a Administração fez correcta 
interpretação e aplicação da lei, não enfermando, por isso, de qualquer erro de facto ou de direito, pelo 
que o acórdão recorrido fez incorrecta interpretação e aplicação do art. 43º da LGT.

Vejamos.
Dispõe o artigo 43º, n.º 1, da LGT que «São devidos juros indemnizatórios quando se determine, 

em reclamação graciosa ou impugnação judicial, que houve erro imputável aos serviços de que resulte 
pagamento da dívida tributária em montante superior ao legalmente devido». Isto significa que o di-
reito a juros indemnizatórios depende da existência de um erro, de facto ou de direito, imputável aos 
serviços, de que tenha resultado o pagamento da dívida tributária em montante superior ao legalmente 
devido. Ou seja, a lei quis somente relevar, para efeito de pagamento de juros indemnizatórios, o erro 
que tenha levado a Administração a uma ilegal definição da relação jurídica tributária do contribuinte, 
não relevando, assim, os vícios que, ferindo, embora, de ilegalidade o acto, não impliquem uma errónea 
definição daquela relação, não impliquem a existência de uma liquidação superior à legalmente devida 
(como acontece com os vícios formais ou procedimentais).

Sobre esta questão, o Ilustre Conselheiro Jorge Lopes de Sousa (Na anotação 5ª ao artigo 61.º do 
“Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado” a fls. 472.) pronuncia -se 
em termos impressivos e que, por isso, não resistimos a citar: «A utilização da expressão “erro” e não 
“vício” ou “ilegalidade” para aludir aos factos que podem servir de base à atribuição de juros, revela 
que se teve em mente apenas os vícios do acto anulado a que é adequada essa designação, que são o 
erro sobre os pressupostos de facto e o erro sobre os pressupostos de direito. (…)

Ora, é inquestionável que, quando se detecta um vício respeitante à relação jurídica tributária, 
se impõe a atribuição de uma indemnização ao contribuinte, pois a existência de esse vício implica a 
lesão de uma situação jurídica subjectiva, consubstanciada na imposição ao contribuinte da efectivação 
de uma prestação patrimonial contrária ao direito.

Por isso, justifica -se que, nestas situações, não havendo dúvidas em que a exigência patrimonial 
feita ao contribuinte implica para ele um prejuízo não admitido pelas normas fiscais substantivas, se 
dê como assente a sua existência e se presuma o montante desse prejuízo, fazendo -se a sua avaliação 
antecipada através da fixação de juros indemnizatórios a favor daquele.».

Como resulta das alíneas G) e H), do probatório, o impugnante procedeu ao pagamento das li-
quidações em causa nestes autos em 15/01/1997, e, neste enquadramento, sendo o acto de liquidação 
anulado por força de uma ilegalidade que implicou uma errada definição da situação tributária, e que 
foi determinante do pagamento de uma quantia superior à devida, é indubitável que, nos termos do 
art. 43º da LGT, impende sobre a Administração Tributária a obrigação de pagamento de juros indem-
nizatórios.

Destarte, ao condenar a Administração Tributária no pagamento de juros indemnizatórios ao im-
pugnante, o acórdão recorrido julgou de harmonia com a lei, pelo que nenhuma censura merece.

Nesta conformidade, improcedem todas as conclusões do recurso.
4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em negar provimento ao recurso.
Sem custas, dado que a Fazenda Pública delas se encontrava isenta nos processos instaurados 

até 1/01/2004.

Lisboa, 3 de Abril de 2013. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Casimiro Gonçalves — Pedro 
Delgado. 
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 Acórdão de 3 de Abril de 2013.

Assunto:

Despacho. Nulidades da decisão. Falta de fundamentação. Taxa de Justiça.

Sumário:

 I — As nulidades da sentença previstas no n.º 1 do artigo 668.º do CPC são igualmente 
aplicáveis a quaisquer outras decisões judiciais por força do estipulado no n.º 3 
do seu artigo 666.º [subsidiariamente aplicáveis no domínio tributário, ex vi do 
disposto no artigo 2.º, alínea e) do CPPT].

 II — Só a absoluta falta de fundamentação, e não também a fundamentação medíocre, 
constitui causa de nulidade da sentença.

 III — Por força da norma que, sob o n.º 2, foi aditada ao artigo 15.º do Regulamento 
das Custas Processuais pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, as partes que be-
neficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa de justiça, independentemente 
de condenação a final, devem ser notificadas com a decisão que decida a causa 
principal, ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no 
prazo de 10 dias.

 IV — Essa regra aplica -se não só aos processos iniciados após a entrada em vigor da 
Lei n.º 7/2012 (em 29 de Março de 2012) como a todos os processos pendentes 
nessa data (n.º 1 do artigo 8.º).

 V — Não obsta à aplicação da referida regra aos processos pendentes o n.º 9 do ar-
tigo 8.º da Lei n.º 7/2012, norma que apenas se destina a obviar a que aqueles 
que haviam beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de justiça e que, 
por força do novo regime introduzido no Regulamento das Custas Processuais 
pela Lei n.º 7/2012 deixaram de beneficiar, fossem compelidos, após a entrada 
em vigor desta Lei e por força da sua aplicabilidade aos processos pendentes, ao 
pagamento de imediato da taxa de justiça.

Processo n.º 1223/12 -30.
Recorrente: Subdirector Geral dos Impostos.
Recorrida: A…, L.da

Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – O Subdirector -Geral dos Impostos recorre para este Supremo Tribunal do despacho profe-

rido pela Meritíssima Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra em 10 de Julho de 2012 
(a fls. 171 dos autos) que, aderindo ao parecer do MP em 1.ª instância, determinou ser devida a final 
a taxa de justiça inicial de cujo pré -pagamento estava dispensado, apresentando para tal as seguintes 
conclusões:

I. No caso dos autos, a vexatia quaestio resume -se a:
 - apurar se o despacho reclamado é nulo por inobservância do disposto na alínea b) e d) do 

art. 668.º do CPC
 - saber se nas situações em que se verifica dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça, (nos 

termos da alínea a) do artigo 15º do RCP, redacção à data), e obtendo vencimento total na lide, está 
a recorrente obrigada a pagar essa taxa de justiça a final.

II. O despacho em causa não explicita quais os fundamentos de facto e de direito em que se 
escora para conduzirem à decisão de manutenção da notificação para pagamento pela Recorrente, 
da taxa de justiça.

III. E muito menos o Parecer, para o qual remete o despacho, aponta qualquer fundamento 
para a aplicabilidade do disposto no n.º 2 do art. 15.º da Lei n.º 7/2012 de 13 de Fevereiro, e con-
comitantemente, para o pagamento da taxa de justiça por parte do recorrente.

IV. Nos termos do art. 668º, n.º 1, alínea b), do C.P.C., aplicável “ex vi” do art. 1.º e art. 35.º, 
n.º 2, ambos do CPTA, determina que é nula a sentença (ou despacho), quando esta não especifique 
os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão.

V. Os presentes autos tiveram início em Maio de 2008, sendo -lhes, por tal, aplicável o regime 
de custas processuais aprovado pelo Decreto -Lei n.º 34/2008, de 26 de Fevereiro e consubstan-
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ciado no RCP. (cfr. artigo 26º do decreto -Lei citado), e com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 3 -B/2010 de 28 de Abril.

VI. O recorrente foi notificado (por carta registada em 16/04/2012) para pagar taxa de justiça 
inicial “a final”, da qual se encontrava dispensado do pagamento prévio de taxa de justiça.

VII. A dispensa de pagamento prévio da taxa de justiça permite que a parte que dela bene-
ficie pratique os actos processuais devidos sem necessidade de pagamento (prévio) dos montantes 
que, nos termos do regulamento de custas, se mostram devidos pelo impulso, isto sem prejuízo, 
obviamente, de a parte dispensada poder vir a ser condenada, a final, ao pagamento das custas 
processuais (onde a taxa de justiça se inclui – cf. artigo 447º n.º 1 do CPC e artigo 3.º n.º 1 do 
RCP) que sejam da sua responsabilidade.

VIII. A introdução do n.º 2 do art. 15º do RCP pela Lei 7/2012, de 13 de Janeiro, veio a proceder 
à alteração no pagamento da taxa de justiça para as entidades que dela se encontravam dispensadas, 
independentemente da condenação a final e ainda que susceptíveis de recurso.

IX. A necessidade do legislador proceder a esta alteração legislativa demonstra que o regime 
anterior não obrigada ao pagamento “a final” da taxa de justiça quanto às entidades que dela estavam 
dispensadas nos termos da alínea a) do artigo 15.º do RCP.

X. O que sai ainda mais reforçado quando a Lei 7/2012 de 13 de Fevereiro consagra uma cláusula 
de salvaguarda (no n.º 9 do respectivo art.º 8.º), segundo a qual o regime anterior mantém -se aplicável 
aos processos que se encontrem pendentes.

XI. Ou seja, a Lei 7/2012 de 13 de Fevereiro, estabeleceu uma salvaguarda para as entidades que 
se encontram dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça, mantendo a solução preconizada no 
âmbito das alterações legislativas anteriores, que prevêem o pagamento dessas entidades a final.

XII. Assim, o douto despacho dos autos que determina ao ora recorrente o pagamento de taxa 
de justiça, é violador das aludidas normas e como tal, deve ser revogado e substituído por outro que 
determine não haver lugar, no caso dos autos, ao pagamento da taxa de justiça.

Nestes termos e com o douto suprimento de V. Exas., deve o presente recurso ser julgado proce-
dente e, em consequência:

 - ser o douto despacho nulo por violação do disposto na alínea b) e d) do n.º 1 do art. 668.º do 
CPC; ou

 - ser o despacho recorrido substituído por outro que determine inexistir, no caso dos autos, lugar 
ao pagamento de taxa de justiça, assim se fazendo JUSTIÇA.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 211 

a 214, no qual se pronuncia pelo provimento do recurso, por nulidade da decisão recorrida por falta de 
fundamentação ou, assim não se entendendo, por adesão à doutrina emitida pelo Parecer n.º 40/2011 
do Conselho Consultivo da Procuradoria -Geral da República, em detrimento da posição que tem vindo 
a ser adoptada, de forma reiterada, pelo Supremo Tribunal Administrativo e vertida, designadamente, 
nos acórdãos proferidos em 23.05.2012 e em 10.10.2012, nos processos nºs 246/12 e 906/12, respec-
tivamente.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se o despacho recorrido é nulo por falta de especificação dos fundamentos de facto 

e de direito da decisão bem como se cometeu erro de julgamento ao determinar a manutenção da noti-
ficação da entidade recorrida para pagamento a final da taxa de justiça inicial.

5 – Apreciando
5.1 Da alegada nulidade do despacho recorrido
É do seguinte teor o despacho recorrido (fls. 171 dos autos):
«Requerimento fls. 158 e 159:
Por estar inteiramente de acordo com os considerandos de facto e de direito explanados pela Digna 

Magistrada do Ministério Público subscrevo na íntegra aquele despacho.
Notifique a recorrente.
Sem custas, atenta a simplicidade do incidente.»
Alega a recorrente (cfr. conclusões I a IV das suas alegações de recurso) que o despacho recorrido 

enferma da nulidade prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC, porque não explicita quais 
os fundamentos de facto e de direito em que se escora para conduzirem à decisão de manutenção da 
notificação para pagamento pela Recorrente, da taxa de justiça e muito menos o Parecer, para o qual 
remete o despacho, aponta qualquer fundamento para a aplicabilidade do disposto no n.º 2 do art. 15.º 
da Lei n.º 7/2012 de 13 de Fevereiro, e concomitantemente, para o pagamento da taxa de justiça por 
parte do recorrente.

De facto, o despacho recorrido, em si mesmo, limita -se a remeter, subscrevendo -o na íntegra, 
o parecer do MP em 1.ª instância (a fls. 170, frente e verso, dos autos), o qual, lido conjugadamente 
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com a informação da contadora aposta a fls. 170 e com o requerimento de fls. 158/159, permite ao seu 
destinatário compreender a razão pela qual se entende dever haver lugar à notificação com a sentença 
para pagamento da taxa de justiça inicial de entidade dispensada do seu pagamento prévio: o disposto 
no n.º 2 do art. 15.º do R.C.P. aditado pela Lei n.º 7/2012, de 13.2, cuja aplicabilidade ao caso dos 
autos se defende e que não ficou condicionada ao trânsito em julgado (da decisão proferida na acção 
administrativa especial).

Assim, embora por forma meramente remissiva  - que não parece estar legalmente vedada a menos 
que se consubstancie na simples adesão aos fundamentos alegados no requerimento ou na oposição 
(cfr. o n.º 2 do artigo 158.º do CPC) – encontra -se o despacho recorrido minimamente fundamentado, 
pois que permite dar a conhecer ao seu destinatário que a razão do indeferimento do requerido é a de 
ter -se julgado aplicável ao caso  - ao contrário do sustentado pelo recorrente que pugnava no seu re-
querimento pela não aplicação daquela norma  - o disposto no n.º 2 do artigo 15.º do Regulamento das 
Custas Processuais, aditado pela Lei n.º 7/2012, de 13.2.

Ora, como é sabido, constitui jurisprudência reiterada e constante deste Supremo Tribunal (cfr., 
entre muitos outros os Acórdãos de 12 de Julho de 2000, rec. n.º 25.056; de 21 de Janeiro de 2003, rec. 
n.º 633/02; de 14 de Julho de 2008, rec. n.º 510/08 e de 2 de Dezembro de 2008, rec. n.º 540/08), que 
apenas a “absoluta” falta de fundamentação, e não também a fundamentação medíocre, insuficiente, 
incongruente ou contraditória é geradora de nulidade da decisão, sendo que a fundamentação do despacho 
recorrido cumpre o mínimo exigível nesta matéria, razão pela qual não se mostra ferido de nulidade.

Improcede, deste modo, a arguição de nulidade do despacho recorrido.
Inverificada a nulidade assacada ao despacho recorrido, importa agora verificar se este enferma 

de erro de julgamento.
Ao contrário do propugnado pelo Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo 

Tribunal, entendemos que não, antes acompanhamos a jurisprudência reiterada, constante e pacífica 
que nesta matéria aqui tem sido seguida, no sentido de que por força da norma que, sob o n.º 2, foi 
aditada ao art. 15.º do Regulamento das Custas Processuais pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, 
as partes que beneficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa de justiça, independentemente de 
condenação a final, devem ser notificadas com a decisão que decida a causa principal, ainda que 
susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias, sendo esta regra aplicável 
não só aos processos iniciados após a entrada em vigor da Lei n.º 7/2012 (em 29 de Março de 2012) 
como a todos os processos pendentes nessa data (n.º 1 do art. 8.º), e não obstando à aplicação da 
referida regra aos processos pendentes o n.º 9 do art. 8.º da Lei n.º 7/2012, pois que essa norma que 
apenas se destina a obviar a que aqueles que haviam beneficiado do diferimento do pagamento da 
taxa de justiça e que, por força do novo regime introduzido no Regulamento das Custas Processuais 
pela Lei n.º 7/2012 deixaram de beneficiar, fossem compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e 
por força da sua aplicabilidade aos processos pendentes, ao pagamento de imediato da taxa de justiça 
(neste sentido, os Acórdãos deste Supremo Tribunal de 17 de Outubro de 2012, rec. n.º 905/12, de 10 
de Outubro de 2012, rec. n.º 906/12, de 17 de Outubro de 2012, recursos n.º 759/12 e 919/12, de 23 de 
Janeiro de 2013, rec. n.º 1233/12 e de 27 de Fevereiro de 2013, rec. n.º 1379/12).

A fundamentação deste entendimento encontra -se bem explicitada em qualquer dos arestos supra 
referidos, pelo que nos limitaremos a seguir e transcrever a constante do primeiro dos Acórdãos supra 
mencionados (rec. 905/12).

Aí se consignou o seguinte:
«(…) A dita norma (nº 9 do art. 8º da Lei n.º 7/2012, de 13/2) inserida nas disposições quanto à 

aplicação no tempo, prescreve que: “Nos processos em que, em virtude da legislação aplicável, houve 
lugar à dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça, essa dispensa mantém -se, sendo o pagamento 
dos montantes que a parte teria de ter pago caso não estivesse dispensada devidos apenas a final, ainda 
que a aplicação da redacção que é dada ao Regulamento das Custas Processuais pela presente lei de-
terminasse solução diferente.”

A ratio legis desta norma é evitar toda e irrestrita consequência que decorreria do princípio geral 
enunciado no n.º l do art. 8º: a aplicação do RCP na redacção conferida pela lei de alteração a todos 
os processos pendentes. Se, sem a ressalva feita no dito n.º 8, fosse feita aplicação do princípio geral, 
então, as entidades antes dispensadas de pagamento prévio de taxa de justiça, que segundo a actual 
redacção já deixassem de o ser (... “a aplicação da redacção que é dada ao Regulamento das Custas 
Processuais pela presente lei determinasse solução diferente”), ficariam imediatamente em falta, logo 
podendo/devendo ser reivindicado que a suprissem (com possíveis consequências processuais que antes 
até não ocorreriam, mas que agora, sem tal ressalva, poderiam emergir).

A regra do n.º 8 pretende afastar esse efeito, dando por adquirida e mantida a dispensa.
Até aqui cabe, aliás, o discurso argumentativo do reclamante.
Onde a nossa divergência interpretativa ocorre é quanto ao que deve ser considerado como, 

mantendo -se a dispensa (de pagamento prévio), ser o pagamento devido “apenas a final”.
Na óptica do reclamante, se bem interpretamos a sua posição, só após elaboração da conta.
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Entendemos que não.
A notificação feita ocorreu em aplicação do art. 15º, n.º 2, do RCP, na nova redacção dada pela Lei 

n.º 7/2012, de 13/02. Normativo que reza: «As partes dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça, 
independentemente de condenação a final, devem ser notificadas, com a decisão que decida a causa 
principal, ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias».

Ora este normativo em nada contraria (e nem sequer interfere) a norma do art. 8.º, n.º 9  - que tem 
finalidade específica quanto às consequências da nova lei para as partes que tinham um estatuto de 
benefício e que o deixaram de ter (Serão os casos anteriormente previstos nas alíneas b) e c) do art. 15º 
do RCP, que foram revogadas pelo art. 6º da Lei n.º 7/2012).

Respeita às partes dispensadas, dispondo sobre o pagamento do que antes estavam dispensadas 
de efectuar previamente; obrigação de pagamento (de partes dispensadas mas não isentas) deferido no 
tempo, mas não mais que até ao momento referido no enunciado art. 15º, n.º 2.

Nenhuma razão há para distinguir a sua aplicação entre partes antes dispensadas de pagamento 
prévio de taxa de justiça segundo a anterior redacção do RCP, e partes (que continuam) dispensadas 
segundo a nova redacção do RCP.

Aliás, nem sequer teria lógica que às partes dispensadas, segundo o actual regime, fosse exigível 
ainda antes da conta o pagamento da taxa de justiça, e que para os casos previstos no referido art. 8.º 
n.º 9 [relativamente às partes antes dispensadas e que agora, decorrente do princípio geral de aplicação 
da nova redacção a todos os processos (supra referido art. 8.º, n.º 1), não fosse a regra de ressalva, até 
já não teriam essa dispensa] já não se verificasse essa exigibilidade.

Menos ainda, e contrariamente ao princípio geral de aplicação da nova redacção a todos os pro-
cessos (supra referido art. 8.º, n.º l), naqueles casos em que antes existia essa dispensa, e que face à 
nova redacção também dela gozam.

Portanto, sem que demandem necessidade de aplicação da tutela do aludido n.º 9 do art. 8º, como 
é o caso.

6.4. Conforme o disposto no art. 8.º, nºs. 1 e 2, da Lei n.º 7/2012, de 13 /02 (alteração ao RCP), a 
nova redacção do RCP aplica -se também aos processos pendentes naquilo que sejam actos praticados 
a partir da sua entrada em vigor.

Ou seja, sempre sendo a taxa de justiça devida a final (pois não se está perante hipótese de isen-
ção), então, relativamente à questão de saber se o pagamento daquela taxa é exigível só com a conta do 
processo, ou se o é aquando da notificação aqui questionada, o legislador optou, agora, e abrangendo 
também os processos pendentes, por não diferir no tempo o pagamento, em mais do que os termos 
agora previstos. (Neste sentido, Joel Timóteo Ramos Pereira, Regulamento das Custas Processuais e 
Legislação Complementar, Quid Juris, 2012, anotação 7 ao art. 8º da Lei n.º 7/2012, pág. 30.)

E dado que o acto aqui em questão foi praticado já na vigência da nova redacção da lei, aplica -se 
essa nova redacção.

No caso, o falado n.º 2 do art. 15º, assim se respeitando os termos desta norma.»
(Fim de citação)
Pelo exposto, tem de concluir -se que o recurso não merece provimento.
 - Decisão  -
6  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando o despacho recorrido.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 3 de Abril de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pedro Delgado — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 3 de Abril de 2013.

Assunto:

Coima estradal. Oposição. Competência material do tribunal tributário.

Sumário:

 I — O processo de execução fiscal está na dependência do juiz do tribunal tributário 
mesmo na fase em que corre perante o órgão de execução fiscal, e é nesse contexto 
que se pode afirmar que as execuções fiscais instauradas no serviço de finanças 
são da competência do tribunal tributário.
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 II — Quando o Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias — I.P. instaura no serviço 
de finanças um processo de execução fiscal para cobrança de taxa de portagem, 
coima e custos administrativos que liquidou ao contribuinte/executado, não há 
como afirmar que o tribunal tributário não é competente para a apreciação do 
processo de oposição deduzido contra essa execução fiscal.

Processo n.º 1262/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…………………………….
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da decisão liminar 
proferida pelo TAF de Leiria que, no âmbito de processo de oposição que A….. deduziu à execução 
fiscal contra si instaurada no Serviço de Finanças para cobrança de taxa de portagem, coima e custos 
administrativos liquidada pelo Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias – I.P. (INIR), julgou o tribunal 
incompetente, em razão da matéria, para conhecimento do processo de oposição onde o executado 
invocara a prescrição do procedimento contraordenacional e a prescrição da coima.

Terminou a alegação de recurso com as seguintes conclusões:
A - O Tribunal a quo julgou -se incompetente, em razão da matéria, para conhecer a oposição à 

execução, por contra -ordenação de 2008 e respetiva coima aplicada pelo INIR, a que os autos respeitam.
B - Sucede que a Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 

2011), procedeu no seu artigo 175º a aditamento à Lei n.º 25/2006, de 30 de junho, tendo introduzido 
o artigo 17º -A:

«1. Compete ao Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, I.P., adoptar as medidas necessárias para 
que, quando não ocorra o não pagamento em conformidade com o disposto no artigo 16º, haja lugar 
à execução do crédito composto pela taxa de portagem, coima e custos administrativos, a qual segue, 
com as necessárias adaptações, os termos dos artigos 148.º e seguintes do Código do Procedimento e 
de Processo Tributário.

2. As entidades referidas no n.º 1 do artigo 11.º da presente lei preparam e remetem, para emissão, 
o título executivo ao Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, I.P., que exerce as funções de órgão de 
execução, a quem compete promover a cobrança coerciva dos créditos referidos no número anterior.» 
(sublinhados nossos).

C - Estabelece também o n.º 3 do artigo 175º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, que tal 
regime aplica -se a todos os processos executivos que se iniciem após 1 de janeiro de 2011, independente-
mente do momento em que foi praticado o facto que motivou a aplicação de sanção contraordenacional.

D - A Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, previu uma autorização legislativa para a aprova-
ção de um regime especial de execução dos créditos de que o INIR seja titular, o qual, não tendo sido 
aprovado, leva à aplicação do estabelecido no artigo 17º -A da Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho, no que 
respeita ao recurso ao regime processual do CPPT, designadamente os artigos 148º e seguintes.

E - O processo executivo em causa tem como base um título executivo  - certidão de dívida  - emitido 
pelo INIR, I.P., enquanto órgão de execução, tendo, por carta precatória, solicitado à AT, nos termos dos 
artigos 185º e 186º do CPPT, a realização de actos executórios subsequentes à emissão do título executivo.

F - Os Tribunais Judiciais são os tribunais comuns em matéria cível e criminal e exercem jurisdição 
em todas as áreas não atribuídas a outras ordens judiciais, de acordo com o disposto nos artigos 211º, 
n.º 1, e 213º da Constituição da República Portuguesa, o que não é o caso dos autos.

G - Acresce que, ao contrário do que resulta da decisão a quo, o artigo 148º do CPPT estabelece 
que poderão ser cobradas mediante processo de execução fiscal outras dívidas ao Estado e a outras 
pessoas colectivas de direito público que devam ser pagas por força de ato administrativo, desde que 
exista previsão legal expressa, o que claramente se verifica com a introdução do artigo 17º -A à Lei 
n.º 25/2006, de 30 de Junho.

H - Os Tribunais Judiciais têm -se vindo a declarar materialmente incompetentes nos processos de 
cobrança coerciva do crédito composto pelas taxas de portagem, coima e custos administrativos.

I - Destarte, tomando em conta o invocado, impunha -se que o Tribunal a quo tivesse feito prosse-
guir o processo de oposição, julgando -se materialmente competente para o conhecimento do mérito da 
causa. Termos em que, e nos mais de Direito aplicável, deverá ser dado integral provimento ao presente 
recurso, julgando -o procedente, por provado e, em consequência, revogada a sentença de que se recorre, 
assim fazendo, V. Exas., Venerandos Conselheiros, a costumada JUSTIÇA!

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
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1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto emitiu douto parecer no sentido de que devia ser conce-
dido provimento ao recurso, com a seguinte argumentação:

(…)
A quantia em fase de cobrança coerciva é composta por três componentes (taxa de portagem, 

coima e custos administrativos) resultando da prática de contra -ordenação tributária, por falta de 
pagamento de taxa de portagem em infra -estruturas rodoviárias (cf. certidão de dívida fls. 11)

Compete ao Instituto das Infra -Estruturas Rodoviárias promover a instauração da respectiva exe-
cução a qual segue, com as necessárias adaptações, os termos do processo de execução fiscal (art.17º -A 
Lei n.º 25/2006, 30 junho aditado pelo art.175º Lei n.º 55 -A/2010, 31 dezembro  - Lei OGE 2011).

Este regime aplica -se a todos os processos iniciados após 1 janeiro 2011, independentemente do 
momento em que foi praticado o facto que motivou a aplicação da sanção contraordenacional (art. 175º 
n.º 3 Lei n.º 55 -A/2010, 31 dezembro)

O processo de execução fiscal visa a cobrança coerciva de coimas aplicadas em processo de 
contra -ordenação tributária (art.65º n.º 1 RGIT; art.148º n.º 1 alínea b) CPPT).

Nos casos e termos expressamente previstos na lei poderão ser cobradas mediante processo de 
execução fiscal dívidas a pessoas colectivas de direito público (caso do Instituto de Infra -Estruturas 
Rodoviárias, I.P.) que devam ser pagas por força de acto administrativo (art.148º n.º 2 alínea a) CPPT).

A cobrança coerciva da quantia exequenda mediante processo de execução fiscal não é incom-
patível com a futura vigência de um regime especial de execução de créditos de que seja titular o Ins-
tituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, I.P. obedecendo aos parâmetros estabelecidos na autorização 
legislativa conferida ao Governo (art. 176º Lei nº55 -A /2010, 31 dezembro).

3. Embora a questão não seja de solução líquida, propendemos ao entendimento de que a incom-
petência do tribunal tributário pode constituir fundamento de oposição à execução fiscal, na medida 
em que a declaração de incompetência põe termo ao processo no tribunal onde corre a execução (cf. 
neste sentido Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e co-
mentado 5ª edição Volume II 2007 anotação 44. ao art.204º p.370).».

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. A decisão recorrida refere, como provados, os seguintes factos:
− A “B…….., SA”, NIPC …….., com sede em …….., Cascais, lavrou os autos de noticia de fls. 12, 

contra o oponente, por passagem na via verde de Alfeizerão, Alcobaça, do automóvel de matricula 
…….., FIAT, no ano de 2008  - (artigo 5.º da Lei n.º 25/2006, de 30/06).

− Embora dos autos não conste a decisão de condenação em coima, como devia, o “Instituto de 
Infra -Estruturas Rodoviárias, IP” (INIR), emitiu a certidão “de dívida” de fls. 11, que, com a carta 
precatória de fls. 10, remeteu ao Serviço de Finanças de Caldas da Rainha para execução (da coima 
e acrescidos), o que pressupões que aquele INIR proferiu decisão de condenação em coima, e o seu 
trânsito em julgado/ definitividade.

− O arguido, ora oponente, deduziu a presente oposição à execução da coima.
3. A questão colocada no presente recurso consiste em saber se decisão recorrida incorreu em erro 

ao julgar que o Tribunal Administrativo e Fiscal é materialmente incompetente para o conhecimento da 
oposição que o executado deduziu à execução fiscal contra si instaurada no Serviço de Finanças para 
cobrança de dívida proveniente de taxa de portagem, coima e custos administrativos, liquidada pelo 
Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias – I.P. (INIR), oposição que se mostra alicerçada, em termos 
de causa de pedir, na prescrição do procedimento contraordenacional e na prescrição da coima.

Para assim decidir, o Mmº Juiz argumentou, em suma, que são os tribunais comuns os competentes 
para apreciar a matéria em questão, não havendo “suporte legal para o presente processo de execução 
de coima seguir o PEF do artigo 65º do RGIT e 148º, n.º 1, alínea b), do CPPT, nem de onde resulte a 
competência material do TAF para o conhecimento do presente processo de oposição, pelo que, este 
tribunal é incompetente em razão da matéria”.

É contra esta decisão que se insurge a Fazenda Pública, ora Recorrente, advogando que o Tribunal 
“a quo” é competente em razão da matéria para a apreciação do processo de oposição à execução fiscal, 
por força da aplicação da Lei n.º 55 -A/2010, de 31.12 (Lei do Orçamento do Estado para 2011), que 
procedeu, no seu art.º 175º, ao aditamento do art. 17º -A à Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho.

No que lhe assiste toda a razão, pois embora esteja em causa a cobrança de dívida que emerge 
da aplicação de taxa e coima de natureza não tributária, a verdade é que existe fundamento legal para 
atribuir a competência material ao Tribunal Administrativo e Fiscal para apreciar e decidir a oposição 
que contra a respectiva execução fiscal foi deduzida pelo executado com fundamento na prescrição.

Como se deixou já explicado no acórdão proferido por este Supremo Tribunal no acórdão proferido 
em 27/02/2013, no recurso n.º 1242/12, cuja fundamentação sufragamos sem reservas de convicção, 
«a Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2011), procedeu, no seu 
artigo 175º, ao aditamento do art. 17º -A, à Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho, que dispõe como se segue:

“1.Compete ao Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, I.P., adoptar as medidas necessárias para 
que, quando não ocorra o não pagamento em conformidade com o disposto no artigo 16.º, haja lugar 
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à execução do crédito composto pela taxa de portagem, coima e custos administrativos, a qual segue, 
com as necessárias adaptações, os termos dos artigos 148º e seguintes do Código do Procedimento e 
de Processo Tributário.

2. As entidades referidas no n.º 1 do artigo 11º da presente lei preparam e remetem, para emissão, 
o título executivo ao Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, I. P., que exerce as funções de órgão de 
execução a quem compete promover a cobrança coerciva dos créditos referidos no número anterior.”

Por sua vez, estabelece o n.º 3 do art. 175º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, que tal regime 
se aplica “a todos os processos executivos que se iniciem após 1 de Janeiro de 2011, independentemente 
do momento em que foi praticado o facto que motivou a aplicação de sanção contraordenacional”.

Em conformidade com o exposto, o Instituto das Infra -Estruturas Rodoviárias, IP., (INIR) ao abrigo 
do disposto no art. 162º, alínea b), e 163º do CPPT, emitiu a certidão “de dívida” de fls… dirigida ao 
Serviço de Finanças de (...) para instauração de processo de “execução para cobrança coerciva de dívida 
certa, líquida e exigível, e do seu acrescido, de acordo com o disposto no art. 17º -A da Lei n.º 25/2006, 
de 30 de Junho”, em que é executado (...)

(...)
Ora, emitida e remetida ao órgão de execução fiscal a referida certidão de dívida a mesma cons-

titui título executivo, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 162º, alínea a), do CPPT, tendo 
o INIR, IP., por carta precatória solicitado à Administração Tributária a realização de todos os actos 
executórios subsequentes à emissão do título executivo.

Como refere a recorrente, na ausência de criação de procedimento específico para o efeito, a 
execução há -de regular -se nos termos gerais, com base no consagrado no art. 148º do CPPT.

Com efeito, dispõe o referido preceito que o processo de execução é aplicável, entre o mais, a 
“Outras dívidas ao Estado e a outras pessoas colectivas de direito público que devam ser pagas por 
força de acto administrativo.”

Em anotação a este preceito, JORGE LOPES DE SOUSA(1) pondera que “A cobrança de créditos 
de natureza não tributária”, como é o caso, “através do processo de execução fiscal depende sempre da 
existência de lei expressa que preveja tal forma de cobrança, como resulta do corpo do n.º 2 deste artigo.

Relativamente às dívidas que devam ser pagas por força de acto administrativo, existe norma 
de carácter geral que autoriza a utilização do processo de execução fiscal, que é o art. 155º, n.º 1, do 
CPA, em que se estabelece que «quando por força de um acto administrativo devam ser pagas a uma 
pessoa colectiva pública, ou por ordem desta, prestações pecuniárias, seguir -se -á, na falta de pagamento 
voluntário no prazo fixado, o processo de execução fiscal regulado no Código de Processo Tributário».

Aplicando o exposto ao caso em apreço, temos, em primeiro lugar, que existe o fundamento legal exi-
gido no corpo do n.º 2 do art. 48º do CPPT, e que é, como vimos, a Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro.

Para além deste fundamento legal especialmente plasmado, a execução coerciva da dívida em 
causa sempre estaria legitimada, por força da aplicação da regra geral do art. 155º do CPA, uma vez 
que o processo de execução em causa tem em vista o pagamento de prestação pecuniária, que deve ser 
paga a “uma pessoa colectiva pública, ou por ordem desta”, caindo, desta forma, na previsão do n.º 1 
daquele preceito do CPA.

Finalmente, como alega a recorrente, o regime instituído pela Lei n.º 55 -A/2010 aplica -se a todos 
os processos iniciados após 1 Janeiro 2011, independentemente do momento em que foi praticado o 
facto que motivou a aplicação da sanção contraordenacional, nos termos do disposto no art. 175º, n.º 3, 
daquele diploma.

Em suma, por tudo o que vai exposto, assiste razão à recorrente quando afirma a competência dos 
Tribunais Administrativos e Fiscais para conhecer os litígios derivados da execução coactiva das dívidas 
que devam ser pagas ao INIR, IP., por força da aplicação do regime resultante do art. 17º -A, preceito 
aditado pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, à Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho.».

A tudo isto acresce que, sendo a execução fiscal um processo judicial (art.º 103º da LGT), deve 
entender -se que fica na dependência do juiz do Tribunal Tributário logo que é instaurada no serviço 
de finanças (embora a intervenção do juiz fique reservada para as situações em que exista um conflito 
ou em que a relevância da questão o determine, como acontece nas situações previstas no n.º 2 do 
artigo 151º do CPPT, ou seja, quando se torne necessário apreciar e decidir os incidentes, os embargos, 
a oposição à execução e as reclamações dos actos praticados pelo órgão da execução). É neste sentido 
que pode e deve afirmar -se a competência dos tribunais tributários para os processos de execução fiscal.

Nesta medida, considerando que a execução fiscal está na dependência do juiz do tribunal tribu-
tário mesmo na fase que corre termos perante as autoridades administrativas, e considerando que, no 
caso vertente, a exequente (INIR) instaurou processo de execução fiscal no serviço de finanças para 
cobrança dos seus créditos, não há como afirmar que o tribunal tributário não é competente para a 
apreciação da oposição que o executado dirigiu contra essa execução, tendo em conta o disposto no 
artigo 151º do CPPT.

Nem poderia ser de outro modo, pois que a decisão de julgar materialmente incompetente o 
tribunal tributário para o conhecimento de oposição dirigida contra uma execução fiscal teria como 
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efeito prático a continuação da cobrança do crédito através da execução fiscal que corre no serviço de 
finanças (sabido que todas as execuções que correm nesses serviços estão sujeitas ao regime processual 
da execução fiscal) e que o executado teria de ir aos tribunais comuns deduzir a respectiva oposição, 
quando tal não é permitido face ao disposto nos artigos 151º e 152º do CPPT, dos quais decorre que 
quando a execução fiscal corre nos serviços de finanças a respectiva oposição tem de ser deduzida 
perante o tribunal tributário, só sendo admissível a dedução de oposição nos tribunais comuns quando 
a execução fiscal também corre nos tribunais comuns.

Pelo que o executada ficaria, na verdade, sem meio judicial ao seu dispor para defesa dos seus 
interesses, o que contraria, de forma flagrante, a consagração legal ordinária dos meios de protecção 
de direitos e dos princípios da protecção da confiança, ínsito na ideia de estado de direito democrático, 
e da tutela jurisdicional efectiva, previstos, respectivamente, nos artigos 2º e 20º da CRP.

Nesta conformidade, impõe -se revogar a decisão recorrida e julgar o tribunal tributário mate-
rialmente competente para o conhecimento da oposição deduzida contra execução fiscal, impondo -se, 
nesta sequência, que os autos baixem à 1ª instância a fim de aí prosseguirem os seus termos se a tal 
nada mais obstar.

4. Face ao exposto, acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e ordenar que os autos 
regressem à 1ª instância para que a decisão seja substituída por outra que não seja de indeferimento 
liminar pelo enunciado motivo.

Sem custas.

Lisboa, 3 de Abril de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Pedro Del-
gado.

(1) Cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., Áreas Editora, 2011, Lisboa, vol. III, p. 32. 

 Acórdão de 3 de Abril de 2013.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Rejeição liminar. Causa suspensiva da execução. Inexi-
gibilidade. Recurso jurisdicional. Alçada.

Sumário:

 I — Nos termos do disposto no artigo 234.º -A, n.º 2, do CPC, aplicável subsidiariamente 
ex vi dos artigos 2.º, alínea e), e 281.º, do CPPT, admite -se a possibilidade de 
recorrer do despacho de indeferimento liminar proferido em processo de oposição 
à execução fiscal, ainda que o processo tenha valor inferior à alçada.

 II — Na oposição à execução fiscal pode ser formulado pedido de suspensão da exe-
cução fiscal, em face de uma causa que afecte temporariamente a exigibilidade 
da dívida, constituindo fundamento subsumível à alínea i) do artigo 204.º, n.º 1, 
do CPPT.

 III — A pendência de impugnação judicial da liquidação que deu origem à dívida exe-
quenda, desde que a dívida exequenda se encontre garantida ou o executado tenha 
sido dispensado da prestação da garantia, constitui causa suspensiva do processo 
executivo, dando origem à inexigibilidade da dívida até que a impugnação judicial 
esteja decidida.

 IV — Não se justifica, pois, a rejeição liminar da oposição ao abrigo do disposto na 
alínea b) do n.º 1 do artigo 209.º do CPPT se o executado invoca a pendência de 
uma impugnação judicial com efeito suspensivo da execução fiscal.

Processo n.º 1308/12 -30.
Recorrente: A……………………………….
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.



1350

Recurso jurisdicional do despacho de rejeição liminar proferido no processo de oposição à exe-
cução fiscal com o n.º 2329/11.3BEPRT

1. RELATÓRIO
1.1 A……… (a seguir Executada, Oponente ou Recorrente), deduziu oposição à execução fiscal 

que foi instaurada contra ela para cobrança de dívida de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).
1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto rejeitou liminarmente a oposição com 

o fundamento de que a Oponente pretende discutir a legalidade em concreto da liquidação que deu 
origem à dívida exequenda, o que lhe está vedado nesta sede. Deixou ainda registado, por certo para 
afastar a possibilidade da convolação para forma processual onde tal discussão seria admissível (1), que 
a própria Oponente alegou ter já interposto impugnação judicial contra aquela liquidação.

1.3 A Oponente não se conformou com essa decisão e dela interpôs recurso para este Supremo 
Tribunal Administrativo, recurso que foi admitido, para subir de imediato, nos próprios autos e com 
efeito meramente devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«1. A oponente tem pendente oposição a liquidação oficiosa de IMT que proveio de avaliação 

oficiosa de um imóvel que resultou numa avaliação patrimonial manifestamente exagerada.
2. Avaliação essa que determinou o valor de IMI e a sua liquidação que deu origem a um processo 

de execução a que se opôs.
3. Apontou, entre outros, como fundamento a pendência desses autos de oposição.
4. Entende que a oposição que deduziu não viola o preceituado no art. 204.º n.º 1 alínea h) por-

quanto não só não é a liquidação do IMI, estritamente considerada, que está em causa mas também – et 
pour cause – o facto de no caso concreto a impugnação não revestir utilidade nem eficácia face aos 
fundamentos.

5. Entende ainda que o elenco do art. 204.º n.º 1 do CPPT se bem que taxativo deve entender -se 
do ponto de vista da utilidade e eficácia material dos fundamentos da oposição e dos instrumentos 
alternativos a que refere, nomeadamente a impugnação.

6. Que sempre que a utilidade e eficácia material da alínea h) se encontre comprometida sempre 
será legitima a apresentação de oposição.

7. Que, não só mas também, essa razão se consubstancia no vertido na alínea i).
8. Dada a natureza subordinada do imposto municipal de imóveis (IMI) face à avaliação patrimonial 

do imóvel concretamente considerado, o facto de estar esta em apreciação afecta de forma decisiva a 
exigibilidade e exequibilidade da quantia exequenda enquanto for pendente a questão prévia.

9. Entende que existiu por parte da douta sentença recorrida uma errónea interpretação da funda-
mentação aduzida e do seu enquadramento no elenco do art. 204.º n.º 1 do CPPT, mormente a alínea h).

10. Sem prejuízo, entende que não só a alínea h) como também a alínea i) do art. 204.º CPPT 
conferem guarida quanto à legitimidade da oposição.

11. Não se justificando, por isso, o indeferimento liminar.
Pelos termos que vem de expor, e nos mais de Direito, e com o sempre mui douto suprimento De 

V. Exas. deve a decisão de 1.ª instância ser Revogada e a presente oposição ser julgada procedente, 
com o que se fará JUSTIÇA» (2).

1.4 O recurso foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito devolutivo.
1.5 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo e dada vista ao Ministério Público, 

o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que o recurso não deve ser admitido e a Re-
corrente deve ser condenadas nas custas do incidente a que deu causa, com a seguinte fundamentação:

«1. Não cabe recurso das decisões dos tribunais tributários proferidas em processo de execução 
fiscal [(3)] quando o valor da causa não ultrapassar um quarto da alçada fixada para os tribunais 
judiciais de 1.ª instância (art. 280.º n.º 4 CPPT).

A alçada dos tribunais tributários corresponde, actualmente, a € 935,25 (processos iniciados até 
31 Dezembro 2007) e a € 1.250,00 (processos iniciados a partir de 1 Janeiro 2008), em consequência 
da fixação da alçada dos tribunais judiciais de 1.ª instância em € 3.740,98 (art. 24.º n.º 1 LOFTJ apro-
vada pela Lei n.º 3/99, 13 Janeiro, na redacção do DL n.º 323/2001, 17 Dezembro) e da sua posterior 
elevação para € 5.000,00 (art. 24.º n.º 1 LOFTJ, na redacção do DL n.º 303/2007, 24 Agosto aplicável 
aos processos iniciados a partir de 1 Janeiro 2008).

A toda a causa deve ser atribuído um valor certo, que exprime a utilidade económica imediata do 
pedido; a esse valor se atenderá para determinar, designadamente, a relação da causa com a alçada do 
tribunal; se pela acção se pretende obter qualquer quantia certa em dinheiro é esse o valor da causa, 
ao qual se atende para estabelecimento da relação da causa com a alçada do tribunal (arts. 305.º 
n.ºs 1 e 2 e 306.º n.º 1 CPC).

A quantia exequenda no processo de execução fiscal onde foi deduzida oposição é no montante 
de € 589,50 (doc. fls. 4).

O autor atribuiu à causa o valor de € 611,00 (conclusões das alegações fls. 41).
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2. A decisão de admissão do recurso proferida no tribunal recorrido não vincula o tribunal su-
perior (art.685.º -C n.º 5 CPC redacção DL n.º 303/2007, 24 Agosto; despacho fls. 178)».

1.6 Notificada do parecer do Ministério Público, a Recorrente nada disse.
1.7 Dispensaram -se os vistos dos Juízes adjuntos, atenta a simplicidade da questão.
1.8 A questão suscitada pela Recorrente é a de saber se o despacho recorrido fez correcto julga-

mento quando considerou que a Oponente pretendia discutir a legalidade concreta da liquidação que 
deu origem à dívida exequenda e, por isso e porque entendeu que essa discussão não podia ter lugar 
em sede de oposição, não integrando a alegação aduzida na petição inicial qualquer dos fundamentos 
admissíveis em face do n.º 1 do art. 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), 
rejeitou liminarmente a oposição nos termos da alínea b) do art. 209.º do mesmo Código.

Previamente, há que apreciar a questão suscitada pelo Procurador -Geral Adjunto, representante 
do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal Administrativo, da admissibilidade do recurso em 
razão do valor da causa.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Do despacho recorrido consta que:
«A oponente foi citada por via postal em 11.06.2011, para proceder ao pagamento da dívida 

exequenda de IMI do ano de 2010 no valor de 589,50, cfr. fls. 4 dos autos […]
O termo do prazo para pagamento voluntário da liquidação de IMI em causa ocorreu em 

30.04.2011».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
A ora Recorrente veio deduzir no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto oposição à execução 

fiscal que contra ela foi instaurada para cobrança de IMI do ano de 2010 alegando, em síntese, que a 
dívida exequenda «advém de uma avaliação patrimonial e subsequente liquidação oficiosa de IMI, cuja 
justeza está precisamente em apreciação» naquele mesmo Tribunal, que a referida avaliação enferma 
de erro nos pressupostos de facto, que se repercute na liquidação que deu origem à dívida exequenda, e 
que o processo de execução fiscal deveria manter -se suspenso até à decisão final a proferir no processo 
em que discute a legalidade da liquidação (a Oponente refere -se a esse processo como oposição, numa 
imprecisão terminológica causadora de dificuldades na interpretação da petição inicial).

A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto rejeitou liminarmente a oposição por ter 
considerado que a Oponente pretendia discutir a legalidade em concreto da liquidação, o que não 
constituía fundamento admissível de oposição à execução fiscal.

A Oponente insurgiu -se contra essa decisão, mediante recurso para este Supremo Tribunal Admi-
nistrativo. Se bem interpretamos as alegações de recurso, na motivação do recurso sustenta que o que 
pretende com a oposição é a suspensão da cobrança executiva até que esteja decidida a impugnação 
que diz ter deduzido contra a liquidação de IMI que deu origem à dívida exequenda, sendo que a pen-
dência desta impugnação constitui fundamento de oposição à execução fiscal, previsto na alínea i) do 
art. 204.º, n.º 1, do CPPT.

Dada vista ao Ministério Público, o Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal 
Administrativo emitiu parecer no sentido de que o recurso não é admissível por o valor da causa não 
atingir o valor da alçada do tribunal tributário de 1.ª instância.

Cumpre, pois, apreciar previamente a questão se saber se o recurso é ou não admissível.
Só na afirmativa cumprirá sindicar a decisão de rejeição liminar da oposição, o que passa por 

indagar se a pendência de processo judicial em que se discute a legalidade da liquidação que deu origem 
à dívida exequenda pode ou não constituir fundamento admissível de oposição à execução fiscal.

2.2.2 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O Ministério Público suscitou, como questão prévia, a inadmissibilidade do recurso por o valor 

da causa ser inferior ao da alçada dos tribunais tributários de 1.ª instância.
No caso, o valor da causa é de € 589,50, valor da quantia exequenda, equivalente ao benefício 

que a Oponente pretende obter [cfr. arts. 31.º, n.º 2, alínea c), e 32.º, n.º 2, do Código de Processo dos 
Tribunais Administrativos].

O art. 280.º, n.º 4, do CPPT estabeleceu a alçada dos tribunais tributários, fixando -a em um quarto 
da alçada fixada para os tribunais judiciais de 1.ª instância. Ulteriormente, esta alçada, prevista apenas 
para os processos de impugnação judicial e de execução fiscal, foi fixada no mesmo montante para a 
generalidade dos processos da competência dos tribunais tributários, pelo art. 6.º, n.º 2, do Estatuto dos 
Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF) de 2002.

Como bem salienta o Procurador -Geral Adjunto, a alçada dos tribunais de judiciais de 1.ª instân-
cia em processo civil foi fixada em € 5.000,00 pelo n.º 1 do art. 24.º da Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro 
[Lei da Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais (LOFTJ)], na redacção do Decreto -Lei 
n.º 303/2007, de 24 de Agosto, a que corresponde o art. 31.º, n.º 1, da Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto 
(LOFTJ de 2008), mas só se aplica a processos iniciados após a sua entrada em vigor, em 1 de Janeiro 
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de 2008 (arts. 11.º e 12.º deste Decreto -Lei). Para os processos iniciados até 31 de Dezembro de 2007, 
continua a vigorar a alçada de € 3.740,98, fixada pelo n.º 1 do art. 24.º da Lei n.º 3/99, na redacção 
dada pelo Decreto -Lei n.º 323/2001, de 17 de Dezembro. Assim, a alçada dos tribunais tributários de 
1.ª instância é de € 935,25 para os processos iniciados até 31 de Dezembro de 2007 e de € 1.250,00 
para processos iniciados a partir de 1 de Janeiro de 2008 (4).

No caso, o valor da causa, é inferior à alçada do tribunal tributário de 1.ª instância.
Como também bem salienta o Procurador -Geral Adjunto, o facto de a Juíza do Tribunal Admi-

nistrativo e Fiscal do Porto o ter admitido não vincula este Supremo Tribunal Administrativo, atento o 
preceituado no art. 685.º -C, n.º 5, do CPC (5), aplicável ex vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT.

No entanto, no caso é admissível o recurso jurisdicional, apesar do valor do processo ser inferior 
ao valor da alçada, pois a decisão recorrida é um despacho liminar, motivo por que há que aplicar sub-
sidiariamente ao caso o disposto no art. 234.º -A, n.º 2, do CPC (6), ex vi dos arts. 2.º, alínea e), e 281.º, 
do CPPT (7). Isto, «por valerem no contencioso tributário as razões, ligadas à garantia do acesso à 
tutela judicial, que determinaram no processo civil o regime nelas previsto» (8).

É certo que o art. 234.º -A, n.º 2, do CPC, se refere a «recurso até à Relação», mas, «deverá 
entender -se, no contencioso tributário, que o recurso deverá ser interposto para o STA ou para o 
tribunal central administrativo territorialmente competente, conforme o seu fundamento seja ou não 
exclusivamente matéria de direito, pois é isso que determinam as regras de repartição de competência 
entre estes tribunais, definidas nos arts. 32.º, n.º 1, alínea b), 33.º, n.º 1, alínea b), 41.º, n.º 1, alínea a), 
e 42.º, n.º 1, alínea a), do ETAF de 1984 e arts. 26.º, alínea b), e 38.º, alínea a), do ETAF de 2002; 
com efeito, para além de estas regras de competência serem especiais para o contencioso tributário, 
o uso daquela expressão «até à Relação», e não da expressão «para a Relação» revela que o que se 
pretendeu foi limitar a um grau a possibilidade de recurso e não propriamente alterar as competências 
dos tribunais que resultem das suas normas estatutárias; por isso, ao aplicar analogicamente aquele 
[art. 234.º -A, n.º 2, do CPC] ao contencioso tributário, deverão fazer -se as adaptações que resultam 
do estatuto dos tribunais tributários» (9).

A questão prévia suscitada pelo Ministério Público não pode, pois, proceder.
2.2.3 DA REJEIÇÃO LIMINAR
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto rejeitou liminarmente a oposição à execução 

fiscal ao abrigo do disposto no art. 209.º, n.º 1, alínea b), do CPPT, ou seja, por considerar que nesta 
não foi alegado fundamento admitido no n.º 1 do art. 204.º do mesmo Código.

Cumpre, pois, verificar se a matéria de facto alegada pela Oponente integra ou não fundamento 
do rol do n.º 1 do art. 204.º do CPPT, designadamente o da alínea i): «Quaisquer fundamentos não re-
feridos nas alíneas anteriores, a provar apenas por documento, desde que não envolvam apreciação da 
legalidade da liquidação da dívida exequenda, nem representem interferência em matéria de exclusiva 
competência da entidade que houver extraído o título».

Como ensina JORGE LOPES DE SOUSA, «trata -se de uma disposição com carácter residual em 
que serão enquadráveis todas as situações não abrangidas pelas outras alíneas do mesmo número, em 
que existir um facto extintivo ou modificativo da dívida exequenda ou que afecta a sua exigibilidade» (10).

No caso, a ora Recorrente alegou na petição inicial que tinha deduzido impugnação judicial 
contra a liquidação de IMI que deu origem à dívida exequenda, pondo em causa a avaliação que lhe 
está subjacente. É o que resulta da afirmação que aí fez, de que a quantia exequenda «advêm de uma 
avaliação patrimonial e subsequente liquidação oficiosa de IMI [(11)] cuja justeza está precisamente 
em apreciação deste mesmo Tribunal Administrativo e Fiscal». E formulou o pedido de que o processo 
de execução fiscal ficasse suspenso até que aquela impugnação judicial fosse decidida. É o que resulta 
do item 7 daquela peça processual, em que deixou escrito: «[…] até que este douto Tribunal Tributário 
decida da questão prévia – a oposição à avaliação do imóvel – deve o processo de cobrança coerciva 
manter -se suspenso».

Ou seja, contrariamente ao que considerou a Juíza do Tribunal a quo (porventura sugestionada 
pela redacção do articulado inicial, salvo o devido respeito, algo obscura, uma vez que a impugnação 
judicial é aí repetidamente denominada oposição), a pretensão da Oponente não é discutir a legalidade 
da liquidação que deu origem à dívida exequenda, mas suspender a execução fiscal até que esteja de-
cidida a impugnação judicial onde está a ser discutida essa legalidade.

Em regra, a oposição visa a extinção da execução fiscal. Mas, desde há muito a jurisprudência 
vem admitindo que prossiga outro fim, qual seja a suspensão da execução, designadamente em face da 
existência de causa que afecte, ainda que temporariamente, a exigibilidade da dívida (12).

Ora, como resulta do disposto no art. 169.º do CPPT e no art. 52.º da LGT, a impugnação judicial 
da liquidação, desde que tenha sido prestada garantia (13), esteja por decidir o pedido de prestação de 
garantia ou haja dispensa da sua prestação, obsta à instauração da execução fiscal; caso a execução fiscal 
tenha sido já instaurada, a instauração da impugnação judicial, desde que tenha sido prestada garantia, 
esteja por decidir o pedido de prestação de garantia ou haja dispensa da sua prestação, determina a 
suspensão da execução até que esteja decidida a impugnação.
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Nesses casos, a instauração ou a prossecução da execução será ilegal, podendo o executado reagir 
contra essa ilegalidade mediante oposição, que será enquadrável na alínea i) do artigo 204.º do CPPT.

Voltando ao caso sub judice, se, como afirma a Oponente, foi instaurada e se encontra pendente 
impugnação judicial contra a liquidação de IMI que deu origem à dívida exequenda, cumpre indagar 
se estão ou não verificados os pressupostos que obstam à instauração da execução fiscal ou, caso esta 
estivesse já instaurada, determinam a sua suspensão. Na afirmativa, verificar -se -á fundamento de opo-
sição à execução fiscal – inexigibilidade – subsumível à alínea i) do art. 204.º, n.º 1, do CPPT.

O que não parece possível, em fase liminar, é desconsiderar a alegação da pendência de processo 
contencioso com efeitos suspensivos.

É certo que a Oponente não alegou na petição inicial ter prestado garantia ou estar dispensada da 
sua prestação, mas não foi com esse fundamento [que apenas poderia integrar a previsão da alínea c) 
do n.º 1 do art. 209.º do CPPT (14)] que a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto rejeitou 
liminarmente a oposição; a rejeição foi alicerçada na alínea b) daquele artigo – «Não ter sido alegado 
algum dos fundamentos admitidos no n.º 1 do artigo 204.º» – e, como resulta do que deixámos já dito, 
não podemos subscrever esse entendimento.

Recorde -se que o despacho de rejeição liminar só é admissível quando a improcedência da 
pretensão do autor for tão evidente e, razoavelmente, indiscutível, que torne dispensável assegurar o 
contraditório (art. 3.º, n.º 3, do CPC) e inútil qualquer instrução e discussão posterior, isto é, «quando 
o seguimento do processo não tenha razão alguma de ser, seja desperdício manifesto de actividade 
judicial» (15). Daí que a jurisprudência tenha vindo a afirmar que o despacho de indeferimento liminar, 
dada a sua natureza “radical”, na medida em que coarcta à partida toda e qualquer expectativa de o 
autor ver a sua pretensão apreciada e julgada, encontrando a sua justificação em motivos de economia 
processual, deve ser cautelosamente decretado (16).

Por tudo o que ficou dito, o despacho sob recurso será revogado, para que a oposição à execução 
fiscal, se nada mais obstar, prossiga os seus termos.

2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
V  - Nos termos do disposto no art. 234.º -A, n.º 2, do CPC, aplicável subsidiariamente ex vi dos 

arts. 2.º, alínea e), e 281.º, do CPPT, admite -se a possibilidade de recorrer do despacho de indeferi-
mento liminar proferido em processo de oposição à execução fiscal, ainda que o processo tenha valor 
inferior à alçada.

VI  - Na oposição à execução fiscal pode ser formulado pedido de suspensão da execução fiscal, 
em face de uma causa que afecte temporariamente a exigibilidade da dívida, constituindo fundamento 
subsumível à alínea i) do art. 204.º, n.º 1, do CPPT.

VII  - A pendência de impugnação judicial da liquidação que deu origem à dívida exequenda, desde 
que a dívida exequenda se encontre garantida ou o executado tenha sido dispensado da prestação da 
garantia, constitui causa suspensiva do processo executivo, dando origem à inexigibilidade da dívida 
até que a impugnação judicial esteja decidida.

VIII  - Não se justifica, pois, a rejeição liminar da oposição ao abrigo do disposto na alínea b) do 
n.º 1 do art. 209.º do CPPT se o executado invoca a pendência de uma impugnação judicial com efeito 
suspensivo da execução fiscal.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar o despacho recorrido e 
ordenar que os autos regressem à 1.ª instância para aí prosseguirem, se a tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 3 de Abril de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Embora a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto o não tenha deixado dito expressamente, só a essa luz, 
e tendo em conta a jurisprudência, designadamente a desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo, se compreende a referência ao facto de ter já sido interposta impugnação judicial contra a liquidação que deu origem 
à dívida exequenda.

(2) Porque usamos o itálico na transcrição, as partes que no original estavam em itálico surgem aqui em tipo normal, a 
fim de se respeitar o destaque que lhes foi concedido pela Recorrente.

(3) Permitimo -nos corrigir aqui o manifesto lapso de escrita: onde ficou escrito impugnação judicial queria dizer -se 
execução fiscal.

(4) Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume I, anotação 4 ao art. 6.º, pág. 88 e volume IV, anotação 9 
ao art. 280.º, págs. 418/419.

(5) Diz o n.º 5 do art. 685.º -C do CPC: «A decisão que admita o recurso, fixe a sua espécie e determine o efeito que 
lhe compete não vincula o tribunal superior nem pode ser impugnada pelas partes, salvo na situação prevista no n.º 3 do ar-
tigo 315.º».
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(6) Diz o art. 234.º -A, do CPC: «É sempre admitido recurso até à Relação, com subida nos próprios autos, do despacho 
que haja indeferido liminarmente a petição de acção ou o requerimento de providência cautelar».

(7) Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 6 ao art. 209.º, pág. 556.
(8) Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume IV, anotação 13 ao art. 280.º, pág. 423/424.
(9) Ibidem.
(10) Ob. cit., volume III, nota 38 a) ao art. 204.º, pág. 498.
(11) Permitimo -nos corrigir o manifesto lapso de escrita: na petição inicial escreveu -se IMT onde queria dizer -se IMI.
(12) Neste sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo:
– de 30 de Abril de 1997, proferido no processo n.º 21.471, publicado no Apêndice ao Diário da República de 9 de 

Outubro de 2000 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/1997/32220.pdf), págs. 1240 a 1242; com sumário disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a26a21f4d318487a802568fc0039ca52?OpenDocument;
– de 27 de Maio de 1998, proferido no processo n.º 21.808, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de 

Novembro de 2001 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/1998/32220.pdf), págs. 1939 a 1942, com sumário disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/

99919c1adbf5c498802568fc0039b3d6?OpenDocument;
– de 31 de Maio de 2000, proferido no processo com o 24.929, publicado no Apêndice ao Diário da República de 10 de 

Julho de 2001 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2000/32320.pdf), págs. 126 a 131, com sumário disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/e56961df4ed6937480256991005486b1?OpenDocument;
– de 24 de Abril de 2002, proferido no processo n.º 25.687, publicado no Apêndice ao Diário da República de 8 de Março 

de 2004 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2002/32220.pdf), págs. 1218 a 1221, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/eafedc2b538525fb80256bad00506e45?OpenDocument;

– de 13 de Outubro de 2004, proferido no processo n.º 217/04, publicado no Apêndice ao Diário da República de 6 de 
Julho de 2005 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2004/32240.pdf), págs. 1380 a 1383, também disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/45e30e5c8bf597d280256f3800331c45?OpenDocument.
(13) Após a redacção dada ao n.º 4 do art. 103.º do CPPT pela Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, e em conjugação com o 

n.º 1 do art. 183.º, a prestação de garantia pode ser efectuada no próprio processo de impugnação.
(14) E, a nosso ver, sempre deverá o tribunal dele indagar ao abrigo dos poderes de inquisitório que a lei lhe confere 

(art. 13.º, n.º 1, do CPPT), uma vez que a Oponente invocou expressamente o efeito suspensivo derivado da pendência da 
impugnação judicial.

(15) Cfr. ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil anotado, Coimbra Editora, 3.ª edição – reimpressão, vol. II, pág. 373.
(16) Neste sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo:
– de 9 de Outubro de 2002, proferido no processo com o n.º 26482, publicado no Apêndice ao Diário da República de 

12 de Março de 2004 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2002/32240.pdf), págs. 2252 a 2255, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/b38d7c8b3ceaa30880256c55004c2e5c?OpenDocument;
– de 4 de Março de 2009, proferido no processo com o n.º 786/07, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 

de Abril de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32210.pdf), págs. 344 a 348, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/dc17d39856877bcd80257576004b9488?OpenDocument.);
– de 24 de Fevereiro de 2011, proferido no processo com o n.º 765/10, publicado no Apêndice ao Diário da República 

de 11 de Agosto de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32210.pdf), págs. 278 a 280, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d034d9b7a45de4a780257847005945e7?OpenDocument. 

 Acórdão de 3 de abril de 2013.

Assunto:

Taxa. artigo 15.º, n.º 1, alínea j) do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de janeiro. Confor-
midade constitucional.

Sumário:

O tributo previsto no artigo 15.º, n.º 1, alínea j) do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de 
janeiro, constitui uma taxa e não sofre nem de inconstitucionalidade orgânica, nem 
de inconstitucionalidade por violação do princípio da proporção entre a taxa e o 
benefício auferido pelo interessado que a paga.

Processo n.º 1316/12 -30.
Recorrente: A…………….., L.da

Recorrido: EP — Estradas de Portugal, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I.“A……………., Ldª”, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz 
do TAF de Braga que julgou totalmente procedente a oposição por si deduzida contra a execução fis-



1355

cal contra si instaurada para cobrança de taxa devida a EP -Estradas de Portugal, SA, no montante de 
1.590,12 euros, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª)  - Sem olvidar que o objeto do recurso é a decisão recorrida, que se vai ver se foi aquela que 
devia ter sido proferida, deve entender -se  - como entende a doutrina e a jurisprudência  - que são arguí-
veis, em sede de recurso, e devem ser apreciadas “ex novo” em recurso, as questões de conhecimento 
oficioso, entre as quais as exceções dilatórias;

2ª) - Independentemente de erro na forma de processo, as questões de conhecimento oficioso de-
vem ser apreciadas e decididas, tanto mais que nos termos do artigo 98º, n.º 4, do CPPT se estabelece 
que em caso de erro na forma do processo, este será convolado na forma do processo adequada, nos 
termos da lei;

3ª) - É certo que tal convolação depende da tempestividade da petição para a forma processual 
adequada. Porém, se se tratar de apreciar a nulidade de uma decisão  - no caso em apreço a decisão 
exequenda  - tal apreciação, e consequente decisão, pode ser efetuada a qualquer momento, sendo in-
vocável a todo o tempo;

4ª) - Não dispõe a “JEP” de poderes para conceder autorizações ou licenças pela implantação de 
tabuletas e objetos de publicidade e para liquidar e cobrar a taxa prevista no DL n.º 13/71;

5ª) - Depois de terem sido modificados os poderes da ‘EP em favor do Instituto de Infraestruturas 
Rodoviárias (InIR), desde 2008, cabe a este Instituto pronunciar -se sobre as licenças de publicidade 
e não à ‘EP;

6ª) - A prática de ato administrativo alheio às atribuições da pessoa coletiva é sancionada com 
a nulidade (artº 133º, n.º 2 do CPA), sendo que “o ato nulo não produz quaisquer efeitos jurídicos, 
independentemente da declaração de nulidade” (artº 134 do CPA);

7ª) - Deste modo, a nulidade do ato pode ser apreciada e decidida em sede de oposição à execução 
(a requerimento do interessado ou oficiosamente) ou, então, a oposição à execução pode ser convolada 
na forma de processo adequada nos termos da lei para aí ser apreciada e decidida;

8ª) - Não tendo sido apreciada e decidida pelo Tribunal ‘a quo” pode e deve ser apreciada e deci-
dida pelo Tribunal de recurso;

9ª) - Por outro lado, a norma constante da alínea j) só artigo 15º do DL 13/71, de 23 de janeiro, 
atualizada pelo DL 25/2004, de 17 de janeiro, que constitui o suporte jurídico da taxa cuja cobrança 
coerciva a “EP” pretende, quando interpretada no sentido de que a taxa há de ser calculada, como foi, 
tendo em conta a área total da tabuleta ou objeto de publicidade, independentemente da dimensão de 
tais tabuletas ou objetos, viola o princípio constitucional da proporcionalidade, ínsito no artigo 266º 
da Constituição da República Portuguesa;

10ª) - A taxa (em contraposição ao imposto ou à contribuição financeira) não pode ultrapassar o 
custo ocasionado com a atividade pública desencadeada para emissão do ato de licenciamento ou para 
a prestação do serviço individualizado (o custo é um elemento -travão);

11ª) - Permitindo a lei, como permite, que a entidade pública cobre uma taxa que vai muito para 
além do custo ocasionado com a atividade pública desencadeada para a emissão do ato, deixamos de 
estar perante uma taxa para passarmos a estar perante um imposto;

12ª) - O regime jurídico que prevê a obrigatoriedade de emissão de parecer e cobrança da respe-
tiva taxa  - tudo sem que este tenha sido solicitado e, quiçá emitido!  - há de ser perspetivado como um 
obstáculo jurídico arbitrário, como uma intervenção abusiva limitadora do “jus utendi” de um bem 
privado, com o fim único de obter receitas, pois é certo e sabido que o bem jurídico tutelado está já 
tutelado pelos órgãos do Município que licenciam a publicidade em causa.

13ª) - Deste modo a taxa aplicada pela ‘EF, fundamentada na alínea j) do artigo 15º do DL n.º 13/71, 
atualizado pelo DL 25/2004, inexiste na ordem jurídica portuguesa por tal norma violar o disposto nos 
artigos 103º, n.º 2 e 165º, n.º 1, alínea i) da CRP.

TERMOS EM QUE, deverá ser concedido provimento ao recurso e revogada a douta sentença 
recorrida, como é de inteira e sã JUSTIÇA!

II. Em contra -alegações, a recorrida veio concluir:
Iª) - A Recorrida subscreve os argumentos vertidos na sentença e que determinaram a improce-

dência da Oposição.
IIª)  - Acrescenta, ainda, que de acordo com o atual regime normativa da administração rodoviária:
• Nas estradas objeto dos Contratos de Concessão do Estado (cfr: definição prevista na alínea m), 

do n.º 1, da Base 1, do Capitulo 1, do Anexo 1 ao DL 380/2007), quem aplica e faz aplicar as normas de 
proteção às estradas nacionais previstas no Estatuto das Estradas Nacionais (Lei n.º 2037 de 19 -08 -1949 
e no Decreto -Lei n.º 13/71 de 23 de janeiro) é o InIR, hoje IMT, e

• Nas estradas nacionais que não integram aqueles contratos, tal como sucede com a EN 105, 
quem aplica e faz aplicar as normas de proteção às estradas nacionais previstas no Estatuto das Estradas 
Nacionais (Lei n.º 2037 de 19 -08 -1949 e no Decreto -Lei n.º 13/71 de 23 de janeiro) é a Recorrida por 
força da sucessão legal consagrada no artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 374/2007 de 7 de novembro.
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IIIª)  - Além disso, sobre o terreno da zona da estrada, o qual íntegra o domínio público rodoviário 
do Estado sob administração da Recorrida, é proibida a afixação de publicidade, nos termos da alínea a), 
do artigo 4.º do DL 13/71 e à contrário do constante no n.º 3, do artigo 6.º do DL 13/71.

IVª)  - Portanto, neste caso, nunca se colocaria a questão, por impossibilidade legal, da taxa cor-
responder a uma contrapartida pela utilização de um bem (estrada) do domínio público.

Vª)  - Como à Recorrida cabe a tarefa, enquanto administradora do serviço rodoviário, de averiguar 
se a citada publicidade não causa perturbação ao trânsito ou prejudica ou põe em perigo os utentes da 
estrada (cfr: alínea o), do artigo 4.º do DL 13/71), não afetando, ainda, a perfeita visibilidade do trânsito 
(cfr: n.º 1, do artigo 12.º do DL 13/71), então, aquela tarefa também integra o universo da prestação do 
serviço rodoviário contratualizado com o Estado (contrato de concessão).

VIª)  - Sendo a afixação da publicidade à margem das estradas nacionais, por regra, proibida, o 
Estado desenvolveu mecanismos legais de desincentivo à sua colocação, daí a taxa agora em discussão.

VIIª)  - Tendo em conta que quanto maior for a dimensão da publicidade, maiores serão os male-
fícios causados na paisagem, assim, consequentemente, maior será o obstáculo (valor da taxa) jurídico 
ao comportamento dos particulares.

VIIIª)  - Assim sendo, não só a Recorrida continua a deter os poderes para permitir, dentro da faixa 
de respeito da estrada nacional, a afixação de publicidade nos terrenos limitrofres àquela, como a taxa 
liquidada em virtude da permissão constitui uma prestação concreta de um serviço público, bem como 
um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares.

IX  - Deste modo, ao julgar totalmente improcedente a Oposição, o Tribunal a quo fez uma correta 
interpretação e aplicação das normas aplicáveis ao caso em apreço.

Nestes termos e nos mais de direito que V. Ex.as mui doutamente suprirão, deverá ser negado 
provimento ao recurso, mantendo -se a decisão recorrida, por ser de

JUSTIÇA.
III. O MºPº emitiu o parecer constante de fls. 181/183 no qual se pronuncia pela improcedência 

do recurso.
IV. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A) A 12.07.2010, os serviços de fiscalização da EP  - Estradas de Portugal constataram que, na 

EN 105, KM ….+….E, a ora oponente, “A…………….., Ldª”, tinha afixado publicidade visível, sem 
que tivesse obtido prévia autorização daquela entidade, cfr. fls. 37 do pef. apenso;

B) A 20.07.2010, foi a oponente notificada para, além, do mais, proceder, no prazo de 20 dias, ao 
pagamento da taxa no valor € 1.590,12, cfr. fls. 37 a 39 do pef.;

C) A 2.08.2010, o oponente exerceu o direito de audição, cujo teor se dá aqui por integralmente 
reproduzido para todos os feitos legais, cfr. fls. 35 e 36 do pef;

D) Em resposta ao exercício do direito de audição, a EP. manteve a decisão de cobrança do valor 
referido em B), concedendo, para além do mais, o prazo de 20 dias para o seu pagamento, cfr. fls. 29 do 
pef., cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para os devidos efeitos legais; E) A 30.08.2010, 
a oponente foi notificada da decisão referida em D), cfr. fls. 32 e 33 do pef.;

F) A 28.09.2010, a oponente apresentou recurso hierárquico, cfr. fls. 24 a 28 do pef., cujo teor se 
dá aqui por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;

G) A 15.06.2011, foi indeferido o recurso hierárquico apresentado, cfr. fls. 19 a 23 do pef.;
H) A 24.06.2011, foi a oponente notificada da decisão referida em G) e para, nessa conformidade, 

proceder ao pagamento da taxa liquidada até ao dia 15 de junho, cfr. fls. 17 e 18 do pef., cujo teor se 
dá aqui integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;

I) Por requerimento apresentado a 6.10.2011, a oponente solicitou a fixação de novo prazo para 
pagamento da taxa liquidada, cfr. fls. 11 do pef., cujo teor se dá por integralmente reproduzido;

J) A 11.10.2011, foi a oponente notificada para proceder ao pagamento da taxa referida em A), no 
valor de € 1.590,12, com prazo limite de pagamento até ao dia 25.10.2011, cfr. fls. 7 a 9 do pef.;

K) A 3.02.2012, pelo Serviço de Finanças de Vila Nova de Famalicão, foi instaurado o processo de 
execução fiscal n.º 3590201201006215, para cobrança coerciva do valor de € 1.590,12, acrescido de juros 
de mora, referente ao não pagamento de Taxa de publicidade devida à EP  - Estradas de Portugal, S.A., 
cfr. fls. 1 a 4 do pef. Apenso.

V. Cumpre decidir.
São duas as questões suscitadas nas conclusões das alegações da recorrente que cumpre decidir:
a) A da convolação da oposição para impugnação judicial (conclusões 1ª a 8ª);
b) A da inconstitucionalidade da taxa por violação do princípio da proporcionalidade e a sua 

inconstitucionalidade orgânica. (conclusões 9ª a 13ª)
Comecemos pela 1ª questão.
V.1. A decisão recorrida entendeu que a invocada falta de competência do diretor da delegação 

regional do Porto da EP para liquidar e cobrar a taxa em causa nos autos, contendia com a ilegalidade 
em concreto pelo que deveria ter sido deduzida impugnação judicial. E, assim, julgou a oposição im-
procedente nessa parte.
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Pretende agora a recorrente que, oficiosamente, se proceda a convolação da oposição para im-
pugnação judicial. E refere que a tal não obsta o decurso do prazo de impugnação pois que, estando 
em causa um ato nulo, por praticado por entidade fora do âmbito das suas atribuições, a impugnação 
pode ser interposta a todo o tempo.

Será então que a impugnação poderá ser deduzida a todo o tempo?
De acordo com o disposto no artº 133º, n.º 1 do CPA, são nulos os atos a que falte qualquer dos 

elementos essenciais ou para os quais a lei comine expressamente essa forma de invalidade. O n.º 2, 
dando depois a entender que se trata de enumeração meramente exemplificativa, indica uma lista de 
atos que devem considerar -se nulos.

Ora, o ato em causa nos autos,  - liquidação da taxa efetuada por entidade eventuamente incom-
petente  - porque não consta do artigo citado, constitui ato anulável por força do artº 135º do mesmo 
CPA e não nulo, pelo que o prazo para deduzir impugnação judicial é o previsto no artº 102º, n.º 1, 
alínea a) do CPPT.

Tendo a recorrente sido notificada em 20.07.2012 para efetuar o pagamento da taxa no prazo 
de 20 dias, o prazo previsto naquele artº 102º decorreu há muito, pelo que não é viável a requerida 
convolação.

Improcedem, pelo exposto, as conclusões 1ª a 8ª.
V.2.Apreciemos agora a questão da inconstitucionalidade.
V.2.1. Refere a recorrente que a norma constante da alínea j) do artigo 15º do DL 13/71, de 23 de 

janeiro, atualizada pelo DL 25/2004, de 17 de janeiro, quando interpretada no sentido de que a taxa há 
de ser calculada, como foi, tendo em conta a área total da tabuleta ou objeto de publicidade, independen-
temente da dimensão de tais tabuletas ou objetos, viola o princípio constitucional da proporcionalidade, 
ínsito no artigo 266º da Constituição da República Portuguesa;

Isto porque a taxa não pode ultrapassar o custo ocasionado com a atividade pública desencadeada 
para emissão do ato de licenciamento ou para a prestação do serviço individualizado, pelo que a enti-
dade pública não pode cobrar uma taxa que vai muito para além do custo ocasionado com a atividade 
pública desencadeada para a emissão do ato, pois deste modo deixamos de estar perante uma taxa para 
passarmos a estar perante um imposto;

O regime jurídico que prevê a obrigatoriedade de emissão de parecer e cobrança da respetiva taxa 
há de ser perspetivado como um obstáculo jurídico arbitrário, como uma intervenção abusiva limitadora 
do “jus utendi” de um bem privado, com o fim único de obter receitas, pois é certo e sabido que o bem 
jurídico tutelado está já tutelado pelos órgãos do Município que licenciam a publicidade em causa.

Deste modo a taxa aplicada pela “EP” fundamentada na alínea j) do artigo 15º do DL n.º 13/71, 
atualizado pelo DL 25/2004, inexiste na ordem jurídica portuguesa por tal norma violar o disposto nos 
artigos 103º, n.º 2 e 165º, n.º 1, alínea i) da CRP.

V.2.2. Conforme bem refere o MºPº no seu parecer acima citado, sobre a constitucionalidade do 
artigo 15.º, n.º 1, alínea j) do Decreto -Lei n.º 13/71 em causa nos autos, já o Tribunal Constitucional 
se pronunciou, concluindo pela sua conformidade constitucional bem como pela ausência de montante 
manifestamente excessivo da mesma.

Com efeito, no Acórdão n.º 288/2010  - Processo n.º 839/09  -, de 3 de julho de 2010, ficou escrito 
o seguinte:

“Face ao teor da decisão recorrida, fica, contudo, em aberto a questão de saber se há despropor-
cionalidade entre a taxa prevista na alínea j) do n.º 1 do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 13/71, na redação 
dada pelo Decreto -Lei n.º 25/2004, e o custo do serviço prestado pela entidade autorizadora, a ponto 
de ser posto em causa o que, verdadeiramente, distingue este tributo do imposto – o caráter bilateral ou 
sinalagmático da primeira por contraposição ao caráter unilateral do segundo.

Este Tribunal tem rejeitado o entendimento de que uma taxa cujo montante exceda o custo do 
serviço prestado se deve qualificar como imposto, acentuando que “o caráter sinalagmático do nexo 
entre o pagamento desse tributo e a prestação da atividade pelo ente público não é descaracterizado 
se não existir equivalência económica, bastando, essencialmente, a correspondência jurídica” (Acór-
dão n.º410/00 e, entre muitos outros, Acórdãos n.ºs 1140/96, 115/02, 269/02 e 258/08, disponíveis em 
www.tribunalconstitucional.pt).

Ora, é esta correspondência jurídica que não pode ser negada nos presentes autos, sendo irrele-
vante, porque está em causa este tipo de correspondência e não uma qualquer equivalência económica, 
a argumentação da sentença recorrida no que se refere à não distinção entre taxa de autorização e taxa 
de licença e ao cálculo da taxa em função do metro quadrado dos objetos publicitários (artigo 15.º, 
n.º 1, alínea j), do Decreto -Lei n.º 13/71).

Por não ser condição da qualificação de um tributo como taxa a correspondência económica entre 
este e o custo do serviço prestado, “as opções feitas pelo legislador (ou pela Administração) na fixação 
do montante das taxas são, em princípio, insindicáveis por este Tribunal, que, quando muito, poderá 
cassar as decisões legislativas (ou regulamentares), se, entre o montante do tributo e o custo do bem 



1358

ou serviço prestado, houver uma desproporção intolerável – se a taxa for de montante manifestamente 
excessivo” (Acórdão n.º 1140/96).

Nos presentes autos, nada permite concluir que a taxa prevista no artigo 15.º, n.º1, alínea j), do 
Decreto -Lei n.º 13/71, atualizada pelo Decreto -Lei n.º 25/2004, seja de montante manifestamente 
excessivo. Lê -se até na exposição de motivos deste diploma que as taxas em questão encontram -se 
“atualmente muito desajustadas”, tornando -se “necessário adotar um critério de atualização do valor 
das receitas que estes serviços possibilitam, utilizando para o efeito o coeficiente de desvalorização da 
moeda relativo ao ano de 1982, o que determina uma atualização com o coeficiente de 5,69”.

Em suma, o artigo 15.º, n.º 1, alínea j) do Decreto -Lei n.º 13/71, na redação vigente, prevê uma 
taxa e não um imposto, o que afasta o vício de inconstitucionalidade orgânica que lhe é apontado pela 
decisão recorrida.”

(Também o Acórdão deste STA, de 12.01.2011 – Processo n.º 0752/10 aflorou esta questão, con-
cluindo que o tributo previsto no artº 15º citado constitui uma taxa).

Na parte referente à inconstitucionalidade orgânica da mesma norma, o citado acórdão decidiu o 
seguinte: “Está em causa tributo pago à Estradas de Portugal, E.P.E. pela afixação de objeto publicitário 
em prédio de propriedade particular (edifício …, de acordo com os factos dados como provados, fl. 76 
dos presentes autos), visível da estrada nacional e a uma distância que torna a mensagem publicitária 
percetível por quem ali circule, na sequência de autorização dada no âmbito de processo de licencia-
mento da competência da câmara municipal (artigos 1.º e 2.º da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, e 10.º, 
n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 13/71).

A autorização que dá origem ao pagamento do tributo previsto na alínea j) do n.º 1 do artigo 15.º 
do Decreto -Lei n.º 13/71, supõe a verificação de que a estrada ou a perfeita visibilidade do trânsito 
não são afetadas ou de que não é necessário impor quaisquer outras condições que, por circunstân-
cias especiais, se torne necessário estabelecer (artigo 12.º, n.ºs 1 e 2, do Decreto -Lei n.º 13/71). O que 
permite concluir que se trata do levantamento de um obstáculo jurídico real, ditado por um genuíno 
interesse administrativo. Há aqui a remoção de uma proibição (relativa) da atividade publicitária para 
salvaguarda das condições de segurança rodoviária, com a consequência de se dever qualificar a receita 
em causa como taxa.

Esta qualificação afasta a alegação do recorrente no sentido da inconstitucionalidade orgânica 
do artigo 15.º, n.º 1, alínea j) do Decreto -Lei n.º 13/71, na redação que lhe foi dada pelo artigo 1.º do 
Decreto -Lei n.º 25/2004. Tratando -se de uma taxa e não de um imposto, o Governo não necessitava 
de autorização parlamentar para efetuar a atualização do montante previsto nesta alínea. Em matéria 
de taxas, a reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República abrange apenas o 
regime geral das mesmas (artigo 165.º, n.º 1, alínea i), da CRP).”

V.2.3. Não temos, por ora, razões para seguir entendimento diverso do que vem sendo seguido 
pelo Tribunal Constitucional, pois é hoje entendimento jurisprudencial corrente que a taxa não visa 
uma equivalência económica perfeita entre benefício auferido e serviço prestado, pelo que não se pode 
dizer que a taxa é excessiva.

VI. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a decisão 
recorrida.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 3 de abril de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 3 de Abril de 2013.

Assunto:

Comunicações electrónicas. Taxas municipais de ocupação da via pública. Dupla 
tributação.

Sumário:

 I — Para além da Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista no artigo 106.º 
da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro (Lei das Comunicações Electrónicas) não 
podem ser cobradas às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público quaisquer outras taxas pela instalação de siste-
mas e equipamentos em espaço do domínio público municipal e que tenham como 
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contrapartida a utilização desse espaço, sob pena de se estar a tributar duplamente 
a mesma realidade e esta dupla tributação ser inadmissível em matéria de taxas, 
na medida em que estas constituem, por natureza, a contrapartida pela obtenção 
de um determinado benefício e não se poder justificar um duplo pagamento pelo 
mesmo benefício.

 II — Neste contexto, apenas é facultado aos Municípios a possibilidade de criar ou 
cobrar Taxa Municipal de Direitos de Passagem.

Processo n.º 1397/12 -30.
Recorrente: A………………………, S.A.
Recorrido: Câmara Municipal de Peso da Régua.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A………, S.A., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença proferida pelo Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Mirandela que julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu 
contra o acto de indeferimento expresso da reclamação graciosa instaurada contra a liquidação de 
Taxa de Ocupação da Via Pública efectuada pela Câmara Municipal de Peso da Régua, no montante 
de € 2.199.630,00.

Terminou a sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:
A) No presente recurso está em causa a liquidação de uma taxa referente a “ocupação da via pú-

blica” (Taxas vulgarmente designadas por “taxas devidas pela ocupação ou utilização do solo, subsolo 
e espaço aéreo do domínio público municipal” ou “TODP”).

B) A ora Recorrente, enquanto empresa prestadora de serviços de comunicações electrónicas, não 
se encontra sujeita, atento o quadro legal em vigor, ao pagamento das TODP, encontrando -se abrangida 
pelas regras especificas, constantes da Lei das Comunicações Electrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro, na sua actual redacção).

C) Ao remeter à Impugnante a liquidação de taxas (TODP), o Município de Peso da Régua não 
considerou a existência de legislação especial acerca dos direitos às taxas, por direitos de passagem de 
condutas e outro tipo de infra -estruturas em domínio público municipal, relativamente a empresas que 
oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas, como é o caso da Recorrente, que decorre da 
Lei das Comunicações Electrónicas.

D) A Lei das Comunicações Electrónicas entrou em vigor no dia 10 de Maio de 2004, pelo que, 
a partir dessa data, a TMDP passou a ser a única taxa susceptível de ser cobrada pelos municípios 
pelos direitos de instalação de recursos em, sobre ou sob a propriedade municipal, pelas empresas que 
oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas, não podendo subsistir, no ordenamento jurí-
dico português, (outras) taxas de ocupação ou utilização do solo, subsolo e espaço aéreo do domínio 
municipal cobradas pela instalação de recursos em, sobre ou sob propriedade municipal.

E) Se existissem dúvidas sobre a temática em apreço, elas foram, em absoluto, dissipadas com a 
publicação do Decreto -Lei n.9 123/2009, de 21 de Maio, nos termos do qual resulta claro, inequívoco, 
a intenção do legislador, nacional e comunitário, no que a taxas diz respeito e quanto às especificidades 
existentes, decorrentes do referido regime de especialidade, relativamente a operadoras de comunicações 
electrónicas, no sentido que a estas apenas poderá ser, eventualmente, aplicada a TMPD.

F) Quanto às operadoras de comunicações electrónicas, nunca lhes poderão ser “cobradas” taxas 
municipais (TODP), constantes de um qualquer Regulamento Municipal.

G) É notória a falta de justificação económico -financeira do tributo exigido pelo Município de 
Peso da Régua, desde logo, pela circunstância de a Recorrente não ter sido notificada da fundamentação 
económico -financeira para o (s) tributo (s).

H) Do mesmo modo, a liquidação de taxas representa uma situação de dupla tributação, e como 
tal inconstitucional.

I) Tanto no caso das TODP, como da TMDP, o encargo económico recairá, afinal, sobre os clientes 
finais, sendo que dúvidas não existem quanto ao facto gerador do tributo (a taxa) ser exactamente o 
mesmo, isto em ambas as situações (TODP e TMDP), está tão só em causa a ocupação da via pública/do 
domínio público e privado municipal.

J) A liquidação da taxa, tendo por base o mesmo pressuposto tributário — isto é, a utilização 
do bem de domínio público — corresponde, assim, a violação dos princípios da legalidade e justiça 
material, previstos no art.º 5.º e 8.º da Lei das Comunicações Electrónicas.

K) O serviço prestado — objecto da liquidação — é um serviço público, de uso público, e de in-
teresse público, o qual é assegurado pela Recorrente, pelo que falece quer a argumentação de estarmos 
perante a prestação concreta de um serviço público local, quer o de estarmos perante utilização privada 
de bens de domínio público.
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L) Resulta de imperativo constitucional (art. 241.º da Constituição da República Portuguesa), 
que as autarquias locais dispõem de poder regulamentar próprio, tendo esse poder regulamentar como 
limites o disposto na Constituição, nas leis e nos regulamentos das autarquias de grau superior ou das 
autoridades com poder tutelar.

M) Relativamente ao regime geral das taxas e demais contribuições financeiras a favor das enti-
dades públicas, estamos perante matéria da reserva relativa de competência legislativa da Assembleia 
da República — cfr. alínea i) do n.º 1 do artigo 165.º da CRP.

N) Pelo que, quer a consagração, quer a isenção, bem como a (re) definição do alcance de taxas 
tem que constar de diploma legal que expressamente a preveja, não sendo lícito as autarquias, por via 
regulamentar, dispor, sobre tais matérias.

O) Assim, o regulamento municipal invocado pelo Município de Peso da Régua, ao contrariar 
e/ou (re)definir, em matéria de taxas, o regime especifico aplicável a empresas que oferecem redes e 
serviços de comunicações electrónicas, traduz uma flagrante ingerência, desconforme e não permitida, 
do poder regulamentar, em face dos mais elementares princípios, do nosso ordenamento jurídico, legais 
e constitucionais.

P) Afigurando -se desconforme com o princípio da legalidade — a “trave mestra” da actividade 
da Administração — na medida em que o regulamento contrarie lei em vigor, não pode também deixar 
de ser considerado ilegal.

Q) Conforme tem vindo a ser entendido pelo Supremo Tribunal Administrativo desde 2010, e, 
mais recentemente, no Proc. 0179/2011, de 01.06.2011.

Nestes termos, e nos mais de Direito que V. Exas. doutamente suprirão,
Deve ser revogada a sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela e, em 

consequência, proceder -se à anulação do acto de liquidação remetido pelo Município de Peso da Régua, 
com todas as suas consequências legais. Assim se fazendo a tão costumada JUSTICA!

1.2. A Recorrida não apresentou contra -alegações.
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer no sentido de que, 

face à jurisprudência consolidada do STA sobre a questão suscitada «(…) parece que o recurso é de 
proceder, com a consequência de se julgar também procedente a impugnação deduzida com fundamento 
na ilegalidade da taxa de ocupação de espaço público que foi liquidada.».

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. A sentença recorrida julgou como provada a seguinte matéria de facto:
1. A Impugnante tem estruturas de telecomunicações, designadamente cabos, postes, armários e 

outros equipamentos (cfr. art.º 19.º da PI não contestado);
2. Em data não alegada, o Município da Régua notificou a impugnante da liquidação de taxas 

municipais, e para pagar o montante de 2.199.630,00, conforme doc. n.º 1 da PI, que aqui se dá por 
reproduzido, com o seguinte destaque: “Serve o presente para notificar V. Exas. que através de despacho 
praticado pelo Presidente da Câmara Municipal do Peso da Régua, Eng. ………, no dia 22 de Dezembro 
de 2010, veio a ser determinada a liquidação do valor referente às taxas devidas pela ocupação do espaço 
aéreo do domínio público municipal com tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes, efectuada 
por V. Exas. durante o ano 2010, numa extensão de 336.850 metros. Pela ocupação do subsolo muni-
cipal com tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes referida supra é devida a taxa Municipal 
prevista no n.º 9, do artigo 5.º do Regulamento e Tabela de Taxas e Licenças do Municio do Peso da 
Régua, publicado na II Serie do Diário da Nº92 de 12 de Maio de 2010. Sendo certo que a cobrança de 
taxas pela ocupação do domínio público municipal tem enquadramento legal na alínea c), do n.º 1, do 
artigo 6.º da Lei no 53 -E/2006, de 29 Dezembro.(...)”.

3. A Impugnante ocupou o espaço aéreo do domínio público municipal (do Município do Peso da 
Régua) com tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes, durante o ano 2010, numa extensão de 
336.850 metros  - Doc. n.º 2. – Neste aspecto é de realçar que a Impugnante se interroga sobre a forma 
como o Município chegou ao número de metros lineares, sobre os quais fez incidir a taxa, mas não 
contesta esse número. Por outro lado, também não apresenta outros números, sobre os quais pudesse 
fazer prova. Se a testemunha que arrolou para responder aos “factos” invocados nos artigos 114º a 117º 
da PI fosse inquirida (os artigos 114 e 117 são alegações argumentativas, e não factos), e se respondesse 
afirmativamente, apenas contrariaria o documento em análise. Ou seja, no limite, teríamos de optar 
entre o meio de prova testemunhal e o meio de prova documental. Ora, como a Impugnante nada alegou 
sobre a impossibilidade do Município poder averiguar a extensão da ocupação “de espaço aéreo do 
domínio público”, nunca poderíamos perceber a razão pela qual é que não poderia saber a verdadeira 
extensão das infra -estruturas de telecomunicações (cfr. art. 116º).

4. A Impugnante não disponibilizou o cadastro das suas infra -estruturas de telecomunicações, nem 
tal foi alguma vez solicitada pela Impugnada  - art. 115º, não contestado;

5. Em data não alegada a Impugnante apresentou reclamação graciosa contra o acto de liquidação 
referido  - doc. n.º 2 da PI.
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6. Em data não alegada o município do Peso da Régua indeferiu a pretensão da Impugnante  - Doc. 
n.º 3 da PI.

3. A questão colocada no presente recurso é a de saber se é ou não ilegal a liquidação de taxa à 
Impugnante, ora Recorrente, pela ocupação ou utilização do solo, subsolo e espaço aéreo do domínio 
público municipal (TODP), efectuada pela Câmara Municipal de Peso da Régua, e que tem como facto 
gerador a instalação de tubos, condutas, cabos condutores e semelhantes durante o ano 2010, numa 
extensão de 336.850 metros no espaço aéreo do domínio público municipal para construção de redes 
de telecomunicações, taxa essa que é bem distinta da taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) 
prevista no art.º 106.º da Lei das Comunicações Electrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro).

A Impugnante sustentara a ilegalidade do acto de tributação não só com base na violação do 
princípio constitucional da legalidade – por ser vedado aos municípios emitir Regulamento contra 
lei em vigor  -, como, também, na violação do direito comunitário e do Regime Jurídico da Lei das 
Comunicações Electrónicas, na medida em, que para além da TMDP, nenhuma outra taxa municipal 
poderia ser liquidada às empresas autorizadas a oferecer redes públicas de comunicações pelo direito 
de instalação dos seus recursos e equipamentos no domínio público e privado municipal. E é perante a 
sentença de improcedência de tal impugnação que vem interposto o presente recurso.

Esta Secção do Supremo Tribunal Administrativo tem -se pronunciado, de forme reiterada e uni-
forme, sobre a questão, conforme se pode ver pela leitura dos acórdãos proferidos em 6/10/2010, em 
30/11/2010, em 12/1/2011, em 1/6/2011 e em 29/6/2011, nos recursos nºs 0363/10, 0513/10, 0751/10, 
0179/11 e 0450/11, respectivamente, cuja doutrina sufragamos face à sua proficiente fundamentação e 
à qual nada se nos oferece acrescentar. Razão por que nos limitaremos a transcrever o que já foi dito, 
tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito, em conformidade com o preceituado 
no artigo 8.º, n.º 3 do Código Civil.

Decidiu -se, no aresto proferido no recurso n.º 0363/10, que «nos termos do n.º 2 do artigo 106.º da 
Lei das Comunicações Electrónicas, na origem da possibilidade do estabelecimento da taxa municipal 
de direitos de passagem (TMDP) estão os direitos e encargos relativos à implementação, passagem e 
atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e servi-
ços de comunicações electrónicas acessíveis ao público em local fixo, dos domínios público e privado 
municipal, ou seja, a contraprestação correspondente ao direito de utilização do domínio público (…) 
para a implementação, passagem ou atravessamento necessários à instalação de sistemas, equipamen-
tos e demais recursos (cfr. a alínea b) do n.º 1 do artigo 24.º da Lei Das Comunicações Electrónicas) 
necessários ao fornecimento ao público de serviços de comunicações electrónicas.

O facto gerador da Taxa Municipal de Direitos de Passagem está, pois, legislativamente definido 
(aliás, em transposição das normas comunitárias sobre a matéria  - cfr. o artigo 1.º da Lei das Comu-
nicações Electrónicas e, em especial, o artigo 11.º da Directiva 2002/21/CE e o artigo 13.º da Direc-
tiva 2002/20/CE), consistindo precisamente na utilização do domínio público para a implementação, 
passagem ou atravessamento necessários à instalação de sistemas, equipamentos e demais recursos 
necessários ao fornecimento ao público de serviços de comunicações electrónicas.

Ora, a Taxa de Ocupação da Via Pública liquidada à ora recorrida e sindicada nos presentes 
autos respeita precisamente à ocupação de parcelas do Domínio Público Municipal com a instalação 
de equipamentos necessários à ampliação da rede de distribuição de televisão por cabo, justificando -se 
a sua cobrança, no caso concreto, como contrapartida do aproveitamento especial de bens do domínio 
público municipal através da respectiva ocupação com infra -estruturas de rede (cfr. SUZANA TAVARES 
DA SILVA, As Taxas e a Coerência do Sistema Tributário, CEJUR, Coimbra, 2008, p. 35).

Assim, o respectivo facto tributário não pode deixar de considerar -se como subsumível no 
conceito de “direitos de passagem”, cuja contrapartida municipal – pois que da nacional e regional 
houve renúncia legal expressa, como decorre do n.º 4 do artigo 106.º da Lei das Comunicações Elec-
trónicas –, é assegurada pela cobrança da Taxa Municipal de Direitos de Passagem, nos municípios 
que, em obediência aos princípios fixados na lei, a decidam criar e cobrar (pois que a sua criação ou 
cobrança constitui uma faculdade dos Municípios, e não um dever jurídico (cfr. o teor do n.º 2 e 3 do 
artigo 106.º da Lei das Comunicações Electrónicas).

Conclui -se, pois, que bem decidiu a sentença recorrida ao considerar “haver sobreposição de 
normas de incidência” entre a taxa liquidada e a Taxa Municipal de Direitos de Passagem, não me-
recendo igualmente censura a decisão tomada no sentido da ilegalidade da liquidação à recorrida da 
Taxa de Ocupação da Via Pública pela instalação de infra -estruturas necessárias ao fornecimento de 
serviços de televisão por cabo.

Na verdade, embora a dupla incidência/dupla tributação não seja, em geral, constitucional e 
legalmente proibida quando estão em causa tributos com natureza de impostos, há que reconhecer 
que conflitua com a natureza bilateral ou sinalagmática da taxa que a mesma utilidade possa consti-
tuir facto gerador de mais do que um tributo dessa natureza, pois que pelo menos a um deles faltará 
a contraprestação específica que o legitimará materialmente (cfr. SÉRGIO VASQUES, «Acórdãos 
do Tribunal Constitucional n.º 652/2005 e n.º 52/2006 (Dupla Tributação por Taxas Locais)», CTF, 
n.º 418, 2006, pp. 449/454).
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Daí que, como diz SÉRGIO VASQUES (op. cit., p. 453) ocorre muitas vezes ser o próprio legis-
lador a tomar as precauções necessárias a evitar a dupla tributação.

Ora, a Lei das Comunicações Electrónicas, relativamente à Taxa Municipal de Direitos de Pas-
sagem, o legislador tomou tal precaução, pois que dispõe o n.º 2 do artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 
10 de Fevereiro, que os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de 
sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público, de local fixo, dos domínios público e privado municipal, podem dar 
origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP), a qual obedece 
aos seguintes princípios: (sublinhados nossos).

A letra da lei permite, desde logo, que se interprete a transcrita disposição legal como disposição 
permissiva do estabelecimento de uma única taxa municipal remuneratória dos direitos de passagem, 
excluindo outras, taxa esta que obedecerá necessariamente ao figurino legal.

Esta interpretação, que a letra da lei permite ou mesmo postula, sai reforçada atendendo a 
que a Lei das Comunicações Electrónicas procede à transposição de directivas comunitárias (cfr. 
o seu artigo 1.º) que procuram a “criação de um quadro jurídico que garanta a liberdade de oferta 
de serviços e rede de comunicações electrónicas, apenas sujeitos às condições previstas na presente 
Directiva e a restrições de acordo com o n.º 1 do artigo 46.º do Tratado (…)” – cfr. o considerando 
(3) da Directiva 2002/20/CE.

Ora, que a interpretação que propugnamos do n.º 2 do artigo 104.º da Lei das Comunicações 
Electrónicas foi a que o legislador teve em vista, confirma -o o próprio legislador através do Decreto-
-Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio, em cujo preâmbulo se lê: «No que respeita às taxas devidas pelos 
direitos de passagem nos bens do domínio público e privado municipal, o presente decreto -lei remete 
para a Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, a qual 
prevê a taxa municipal de direitos de passagem (TMDP). Porém, e em cumprimento dos princípios 
constitucionais aplicáveis, é clarificado que neste âmbito não podem ser exigidas outras taxas, encargos 
ou remunerações pelos direitos de passagem, evitando -se, assim, a duplicação das taxas relativas ao 
mesmo facto» (sublinhados nossos).

Assim, embora o disposto no Decreto -Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio  - que expressa e inequivoca-
mente sanciona o entendimento segundo o qual no domínio das comunicações electrónicas acessíveis ao 
público a utilização do domínio público municipal para instalação e funcionamento de infra -estruturas 
necessárias ao funcionamento de tais serviços apenas pode ser taxada através da Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem, com exclusão de quaisquer outras (cfr. os seus artigos 12.º números 1 e 2, 13.º 
n.º 4 e 34.º)  -, apenas tenha entrado em vigor no dia 22 de Maio de 2009 (cfr. o seu artigo 110.º), há -de 
entender -se, pois que o legislador assim o determina, que tais normas, nesta matéria, vêm clarificar 
(nas palavras do legislador), tornando inequívoco, o entendimento que o n.º 2 do artigo 106.º da Lei 
das Comunicações Electrónicas já comportava e que melhor se adequava, aliás, ao seu espírito (de 
promoção e incentivo ao desenvolvimento de redes de comunicações desta natureza).

Resulta do exposto que a partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, 
aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente aos Municípios taxar as utili-
dades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público municipal com a implementação e 
funcionamento de estruturas necessárias às redes de comunicações daquela natureza acessíveis ao 
público através da Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista naquela lei, deixando de lhes ser 
lícito taxá -las através de tributos ou encargos de outra espécie ou natureza, cuja cobrança se deve, 
pois, ter por ilegal (...)».

Donde se conclui que, para além da TMDP, não podem ser cobradas às empresas que oferecem 
redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público quaisquer outras taxas pela instalação 
de sistemas, equipamentos e demais recursos em espaços do domínio público municipal e que tenham 
como contrapartida a utilização desses espaços, sob pena de se estar a tributar duplamente a mesma 
realidade. Dupla tributação que é inadmissível em matéria de taxas, na medida em que elas constituem, 
por natureza, a contrapartida pela obtenção de um determinado benefício (relação de bilateralidade 
ou de sinalagmaticidade que caracteriza as taxas) e não se poder justificar um duplo pagamento pelo 
mesmo benefício.

Tanto basta para que a liquidação padeça da ilegalidade que lhe é imputada, procedendo, deste 
modo, a pretensão anulatória formulada, impondo -se, por conseguinte, revogar a sentença que assim 
não decidiu.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso e, revogando a sentença recorrida, julgar procedente 
a impugnação judicial, anulando o acto impugnado com todas as consequências legais.

Custas em 1ª instância pela Fazenda Pública, e sem custas no STA dado que a Recorrida não 
contra -alegou.

Lisboa, 3 de Abril de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Pedro Del-
gado. 



1363

 Acórdão de 3 de Abril de 2013.

Processo n.º 1415/12 -30.
Recorrente: A……………………, S.A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. Não se conformando com o teor do acórdão de fls. 189/196 proferido por este STA em 09.01.2013, 
veio a recorrente, ao abrigo do disposto nos artºs 669º, nºs 1, alínea a) 2, alíneas a), b) e c), 716º e 732º, 
todos do CPC, “requerer o esclarecimento das obscuridades e ambiguidades que o mesmo, em seu 
entender, encerra e, também a sua reforma”.

Comecemos por conhecer da reclamação quanto a obscuridades e ambiguidades.
2. A recorrente entende que o acórdão é obscuro e ambíguo pelas seguintes razões:
a) O acórdão pretende que se devia ter recorrido da comunicação proferida pela Chefe do Serviço de 

Finanças de Sintra 2, através do ofício n.º 007307, de 9 de abril de 2012 e recebida em 12 daquele mês.
Ora, é patente e inequívoco que aquela comunicação não tem valor jurídico porque a ora reque-

rente, dirigiu em 1 de março de 2012, o pedido de anulação da venda ao abrigo do artº. 257.º do CPPT, 
ao órgão periférico regional da administração tributária, sendo certo que este não se pronunciou, pelo 
que o indeferimento tácito se consumou.

b) Por outro lado, o acórdão resulta também ambíguo e obscuro quando nele se refere: “No caso 
concreto, tendo havido pronúncia expressa e atempada, ainda que fosse aplicável a nova redação, 
sempre a reclamação careceria de objeto porque a recorrente reclamou do (inexistente) ato de inde-
ferimento tácito e não do ato expresso”

Ora, uma vez que o órgão é incompetente, pois não se pode pronunciar sobre questão que lhe não 
foi suscitada, mas sim o órgão periférico regional, que não se pronunciou, a recorrente não poderia 
reclamar de um ato emanado por entidade incompetente.

Vejamos então.
De acordo com o disposto nos artº 669º, nº1, alínea a) e 732º do Código de Processo Civil qualquer 

das partes pode requerer no tribunal que proferiu a sentença “o esclarecimento de alguma obscuridade 
ou ambiguidade que ela contenha”.

Ora, só pode aclarar -se ou esclarecer -se um acórdão se ele contiver alguma obscuridade ou am-
biguidade, sendo que ele será obscuro se contiver alguma passagem cujo sentido não se compreende e 
ambíguo quando permita interpretações diferentes (vide, por todos, Acs. de 01.07.2009, recurso 866/08, 
de 12/1/00, in rec. n.º 13.491 e de 10/5/00, in rec. n.º 22.648, todos in www.dgsi.pt).

Também na doutrina e como ensina o Prof. Alberto dos Reis  - Código de Processo Civil anotado, 
vol. V, pág. 151 e 153, “a sentença é obscura quando contém algum passo cujo sentido seja ininteligível; 
é ambígua, quando alguma passagem se preste a interpretações diferentes. Num caso, não se sabe o 
que o Juiz quis dizer; no outro, hesita -se entre dois sentidos diferentes e porventura opostos…”

Por outras palavras, o requerimento de aclaração/esclarecimento só pode ser atendido no caso de 
se constatar a existência de um vício que prejudique a compreensão do acórdão.

No caso concreto dos autos não se verifica qualquer ambiguidade ou obscuridade, já que o mesmo 
é claro e a recorrente, por isso mesmo, o compreendeu.

E compreendeu, como qualquer cidadão que ler o acórdão, que nele se disse que por ter havido 
uma decisão expressa não ocorreu indeferimento tácito e, por isso mesmo, ainda que se aplicasse a 
nova redação do artº 257º tal seria irrelevante, pois que não existe ato de indeferimento tácito, o que 
seria essencial para que a referida norma operasse no sentido pretendido pela recorrente.

Portanto, o que a recorrente pretende não é qualquer aclaração, mas que o tribunal tivesse decidido 
de acordo com a tese por si defendida, que, com todo o respeito devido, se revela absurda. Na verdade, 
essa tese conduziria a formação de um ato de indeferimento tácito sem que a entidade competente 
tivesse conhecimento sequer do pedido.

Imagine -se, por exemplo, que o Chefe de Finanças, sem dispor de competência delegada, decidia 
um pedido  - como o dos autos  - sem dar conhecimento ao seu superior hierárquico  - o competente para 
a decisão.

Segundo a tese da recorrente, como o órgão competente não decidiu no prazo legal (e nem o 
podia ter feito porque não recebeu o pedido), formar -se -ia ato de indeferimento tácito, o que vai contra 
a natureza desta figura jurídica e seria perfeitamente absurdo.

Temos então que o pedido de esclarecimento improcede.
3. Apreciemos agora o pedido de reforma ao abrigo do n.º 2 do artº 669º do CPC.
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Este preceito dispõe o seguinte:
“2  - Não cabendo recurso da decisão, é ainda lícito a qualquer das partes requerer a reforma da 

sentença quando, por manifesto lapso do juiz:
a) Tenha ocorrido erro na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos;
b) Constem do processo documentos ou outro meio de prova plena que, só por si, impliquem 

necessariamente decisão diversa da proferida”.
Interpretando esta norma, tem a jurisprudência deste STA entendido que só há lugar a reforma nas 

situações de manifesto erro de julgamento de questões de direito, erro esse que terá de ser evidente, 
patente e virtualmente incontroverso, não sendo o meio adequado se o que se pretende é manifestar 
discordância com a decisão tomada (Neste sentido, entre muitos outros, v. o Acórdão de 23.05.2012, 
proferido no Processo n.º 0213/12)

Sobre esta questão, no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 19/10/2011, Processo n.º 0497/11, ficou 
escrito o seguinte: “Nos termos das disposições combinadas dos artigos 669º, n.º 2, e 716º do Código 
de Processo Civil, é lícito a qualquer das partes requerer a reforma do acórdão quando tenha ocorrido 
manifesto lapso do juiz na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos, cons-
tem do processo documentos ou outro meio de prova plena que, só por si, impliquem necessariamente 
decisão diversa da proferida e que o juiz por lapso manifesto, não haja tomado em consideração. E, como 
tem entendido tanto este Supremo Tribunal Administrativo como o Tribunal Constitucional, prevê -se a 
reforma da decisão nas situações de manifesto erro de julgamento de questões de direito, erro esse que 
terá, portanto, de ser evidente, patente e virtualmente incontroverso  - cfr., respetivamente, os acórdãos 
de 16 de novembro de 2000 - recurso n.º 46.455, de 17 de março de 1999  - recurso n.º 44.495., e de 11 
de julho de 2001 - recurso n.º 46.909, e Lopes do Rego, Comentário ao Código de Processo Civil, 1999, 
p. 444” (acórdão desta Secção do STA de 26/9/07, proferido no recurso n.º 828/06).”

Ora, no caso concreto, invocando embora a recorrente ter ocorrido erro na determinação da norma 
aplicável ou qualificação jurídica dos factos bem como a existência de outros elementos do processo que 
justificavam decisão diversa da proferida, ocorrendo, por isso, lapso manifesto do juiz, acaba por se limi-
tar a repetir a sua tese já invocada no recurso e que não mereceu o acolhimento deste Supremo Tribunal.

Temos então que não se evidencia que tenha ocorrido erro na determinação da norma aplicável ou 
qualificação jurídica dos factos, ou que não tenham sido tomados em consideração factos resultantes 
de documentos juntos aos autos e que imponham decisão diversa.

Na verdade este Supremo Tribunal considerou que inexistindo ato de indeferimento tácito era 
irrelevante saber se era aplicável a redação atual ou a anterior do artº 257º do CPPT, pelo que não tinha 
que apreciar tal questão, independentemente de a mesma ter sido conhecida em 1ª instância. Por outro 
lado, tendo havido decisão sobre o pedido de anulação da venda formulado pela recorrente, não tendo 
esta reagido, a mesma consolidou -se na ordem jurídica.

Ora, o que a recorrente agora pretende é que se decida em sentido contrário. Trata -se, portanto de 
mera discordância da recorrente  - com fundamento em mero erro de julgamento  - com a decisão que 
pretende ver reformada, sendo certo que a reforma é meio inadequado para esse fim.

4. Nestes termos e pelo exposto indeferem -se os pedidos de esclarecimento e reforma do acórdão 
acima identificado.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 3 de abril de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 3 de Abril de 2013.

Assunto:

Incompetência em Razão da Hierarquia. Matéria de Facto. Matéria de Direito.

Sumário:

 I — Se nas conclusões de recurso é contrariado o juízo conclusivo fáctico formulado na 
sentença, segundo o qual não não houve uma transmissão da posição contratual, 
o que determinou o juízo de procedência da impugnação, deve entender -se que o 
recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito.

 II — A questão da competência hierárquica é, uma questão prévia que tem de ser de-
cidida abstraindo da solução de direito que o tribunal ad quem tomaria se fosse 
competente.
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 III — Versando o recurso, também, matéria de facto, e não exclusivamente matéria de 
direito, será competente para dele conhecer o Tribunal Central Administrativo 
Sul – artigos 280.º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário e 
26.º alínea b) e 38.º alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

Processo n.º 1459/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A……………….
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Ascensão Lopes.

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

1 – RELATÓRIO
A………………, identificado nos autos, impugnou liquidação de SISA de que foi notificado por 

ofício 11 de Julho de 2001, por alegada cessão a seu pai, B……………., em 3 de Fevereiro de 1999, 
de posição contratual obtida em contrato -promessa de compra e venda de um imóvel.

Por sentença de 14 de Maio de 2012, o Tribunal Tributário de Lisboa, julgou a impugnação pro-
cedente anulando a liquidação impugnada. Reagiu a Fazenda Pública, interpondo o presente recurso 
cujas alegações integram as seguintes conclusões:

I – Pelo elenco de fundamentos constante dos autos, infere -se que a douta sentença, ora recorrida, 
julgou procedente a impugnação judicial à margem referenciada com as consequências aí sufragadas, 
e consequentemente, determinou a anulação das liquidações impugnadas, com fundamento na ine-
xistência de uma transmissão da posição contratual equivalente a uma venda, pelo que não é devido 
imposto de SISA.

II – No caso “sub Judice”, salvo o devido respeito, somos da opinião que o douto Tribunal a quo 
esteou a sua fundamentação na errónea apreciação das razões de facto e de direito, concomitantemente 
na errónea interpretação e aplicação do disposto no §2 do artigo 2.º do CIMSISSD.

III – Na verdade, e para efeito de resultado probatório, somos de parecer, que ocorre a sujeição 
a imposto de Sisa, no âmbito do CIMSISSD, por transmissão ficcionada de bens, porquanto o 
impugnante promitente -comprador “ajustou” a venda com o terceiro (seu pai) e entre este e o 
primeiro promitente vendedor foi depois outorgada a escritura pública sendo manifestamente irrele-
vante se tal se deveu a corrigir um lapso de ter outorgado tal contrato em nome próprio, quando tinha 
celebrado no interesse e por conta do seu pai.

IV – Face ao exposto, não se impõe à Fazenda Pública a prova desse ajuste de revenda, con-
sagrando o citado artigo e parágrafo uma presunção a seu favor, não tem de provar aquele ajuste de 
revenda, uma vez que beneficia da presunção e quem tem a seu favor a presunção escusa de provar o 
facto que a ela conduz (artigo 350º, n.º 1 do CPT), como recai sobre o contribuinte o ónus da prova da 
inexistência de tal facto (o ajuste de revenda).

V – Somos da opinião que o douto Tribunal a quo esteou a sua fundamentação na errónea apre-
ciação das razões de facto e de direito, e concomitantemente na errónea interpretação e aplicação do 
disposto no § 2.º do art.º 2.º do CIMSISSD, quer por no caso dos autos existir uma transmissão da 
posição contratual, e consequente ajuste de revenda sendo por este facto sujeita a SISA, quer no que 
concerne à natureza da presunção estabelecida na mencionada disposição legal.

Termos em que, concedendo -se provimento ao recurso, deve a decisão ser revogada e substituída 
por acórdão que declare a reclamação de actos do órgão de execução fiscal improcedente.

PORÉM V. EX.a(s) DECIDINDO FARÃO A COSTUMADA JUSTIÇA
Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, exarada 

a fls. 114/119, em 14 de Maio de 2012.
A sentença recorrida julgou procedente impugnação judicial deduzida da liquidação de SISA, ao 

abrigo do estatuído no artigo 2.º/ § 2.º do CIMSISSD, no entendimento de que inexiste uma transmissão 
da posição contratual em termos equivalentes a uma venda.

A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 149/150, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685.º -A/1 do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas.

Não houve contra -alegações.
O STA é competente para conhecer dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos tribu-

nais tributários de 1ª instância se estiver apenas em causa matéria de direito, conforme estatuído nos 
artigos 26.º/b) e 38º/a) do ETAF e 280.º/1 do CPPT.
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Ora, salvo melhor juízo, o presente recurso jurisdicional não se funda, exclusivamente, em matéria 
de direito pelo que se verifica a excepção de incompetência do Tribunal, em razão da hierarquia, que 
merece imediata e prioritária apreciação, nos termos do disposto no artigo 13.º do CPTA e 16.º/2 do CPPT.

Como refere o ilustre Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa ¹ (Código de Procedimento e de 
Processo Tributário, anotado e comentado, 6.ª edição, 2011, I volume, página 224.), “A jurisprudên-
cia tradicional do STA quanto à delimitação da sua competência em relação à dos Tribunais Centrais 
Administrativos vinha sendo no sentido de ser a efectuada com base nos fundamentos do recurso, 
devendo entender -se que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito sempre 
que nas conclusões das respectivas alegações, que fixam o objecto do recurso (art. 684.º, n.º 3, do 
CPC), o recorrente pede a alteração da matéria de fáctica fixada na decisão recorrida ou invoca, como 
fundamento da sua pretensão, factos que não têm suporte na decisão recorrida, independentemente da 
atendabilidade ou relevo desses factos para o julgamento da causa.”

“Mais recentemente o STA, por razões pragmáticas, passou a adoptar o entendimento de que, 
perante as conclusões das alegações de recurso que não estejam suportadas em factos estabelecidos no 
probatório fixado na sentença recorrida, haverá que ponderar se tais conclusões se traduzem efectiva-
mente em novos factos que contrariam os fixados ou em novas ilações de facto deles retiradas (caso 
em que se verifica excepção dilatória de incompetência do STA para conhecimento do recurso) ou se, 
pelo contrário, estão em causa factos, em abstracto, irrelevantes para a decisão da questão decidenda 
ou meras ilações jurídicas retiradas dos factos fixados, caso, em que o STA será ainda competente para 
conhecer do recurso ² (Obra citada página 226)”

Ora, o recorrente, como fundamento da sua pretensão, invoca na conclusão III que «o impugnante 
promitente — comprador “ajustou” a venda com o terceiro (seu pai)».

Diverge, assim, das ilações de facto que a sentença recorrida retirou da factualidade assente, nome-
adamente do ponto H do probatório, ao concluir que não houve uma transmissão da posição contratual.

Este STA é, pois, incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso, sendo 
competente para o efeito o TCAS.

O recorrente poderá requerer a remessa do processo ao Tribunal competente, nos termos do es-
tatuído no artigo 18.º/2 do CPPT.

Termos em que deve ser julgada verificada a excepção de incompetência deste STA, em razão 
da hierarquia, para conhecer do presente recurso, por ser competente para o efeito o TCAS.

2  - FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A. Em 4 de Julho de 1996, o ora Impugnante celebrou, como contratante comprador, um contratos-

-promessa de compra e venda com a sociedade C…………….., SA, como promitente vendedora, para 
aquisição da fracção autónoma correspondente à habitação tipo T1, sita no 9º piso do edifício a construir 
na Rua Eng. ……….., porta ……., em Lisboa — fls. 60;

B. Do contrato -promessa referido em A, consta uma cláusula (Sétima) do seguinte teor:
«O promitente comprados poderá ceder a sua posição contratual neste contrato, excepto se não 

tiver cumprido qualquer obrigação por si assumida»  - fIs. 63;
C. Em 22 de Fevereiro de 1999, foi celebrada escritura de compra e venda do imóvel referido em 

A entre C……………., SA, como vendedora, e o ora Impugnante como comprador, na qualidade de 
procurador de B…………….., contribuinte fiscal n.º ………….— fls. 68;

D. B……………., identificado em C, é pai do ora impugnante — fls. 43;
E. Em 15 de Outubro de 2001, procedeu a Administração Tributária à liquidação de SISA impug-

nada — fls. 63 do PAT;
F. Por ofício com o n.º 708, datado de 1 de Julho de 2011, foi o ora Impugnante notificado para 

proceder ao pagamento da quantia de Esc.: 1 415 500$00, acrescida de Esc.: 91 484$00 de juros com-
pensatórios, relativamente a Imposto Municipal de SISA, lendo -se aí: «Esta Sisa respeita à liquidação 
constante no auto de notícia que deu origem ao processo de contra -ordenação n.º 600012.6/2000, e 
está relacionada com o contrato -promessa de compra e venda efectuado em 4 de Julho de 1996 entre 
V. Exª. e a firma C………………., SA (...) do qual V. Exª. fez cedência contratual em 03/02/99 a favor 
de B………………..»

G. A fls. 58 do PAT, consta cópia do auto de notícia referido em F, com o seguinte teor:
«Aos quatro dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil, pelas dez horas, encontrando -me eu, 

D………………, Inspector Tributário com o cartão profissional n.º ………, no exercício das funções 
que me estão cometidas, na Direcção de Finanças de Faro, verifiquei directa e pessoalmente, face aos 
elementos existentes e decorrentes da Acção de Fiscalização por mim levada a efeito, determinada pela 
Ordem de Serviço n.º 2476, de 11 de Janeiro de 2000, ao contribuinte A…………………, NIF ……….., 
com domicilio fiscal em Urbanização ………….., Lote ……, ………….., o seguinte: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Em 4/07/96 celebrou com C…………….., S.A., Pessoa colectiva n.º ……….., na qualidade de 
promitente vendedora, um Contrato Promessa de Compra e Venda, pelo preço de 24.000.000$00, de 



1367

uma fracção autónoma para habitação e correspondente lugar de estacionamento de um prédio situado 
na Rua Eng.º ………….., em Lisboa a qual se encontra inscrita na matriz predial urbana da Freguesia 
de ………., área da Repartição de Finanças do 4º Bairro Fiscal de Lisboa, sob o artigo 2087, Fracção 
….., ……, …. piso — ….., para habitação, com o estacionamento …… na cave  -…., no qual conven-
cionavam a possibilidade de a venda vir a ser efectuada a pessoa indicada pelo promitente comprador. 
Em 22/02/99, no 16º Cartório Notarial de Lisboa, foi celebrada a Escritura de Compra e Venda do 
imóvel já identificado, entre a promitente vendedora e a pessoa indicada pelo promitente comprador, 
B……………., NIF …………, que pagou sisa n.º 154, em 02/02/99, na Repartição de Finanças do 4ª 
Bairro Fiscal de Lisboa. Porque, nos termos do nº2 do § 1º e § 2º do art. 2º do CIMSSD presume -se 
verificada a tradição caso o promitente comprador ajuste com um terceiro e entre esse e o primitivo 
promitente vendedor se realize a escritura, situação correspondente aos factos verificados, logo há lugar 
a sisa por parte do primitivo promitente comprador, A…………….. Para tanto devia este ter pedido 
liquidação da sisa no prazo referido no nº4 do art. 115º do CIMSSD, o que não fez até a presente data. 
 - Constituindo tais factos contra ordenação fiscal punível pelo art.º 29 do RJIFNA, pelo que, e para 
exigência da respectiva coima se lavrou o presente Auto de Notícia, nos termos do Artº. 116 do CIMSSD, 
que vai por mim ser assinado não o fazendo o contribuinte por não se encontrar presente.  -» - - -

H. O Impugnante celebrou o contrato promessa referido em A como representante de seu pai — de-
poimento da testemunha inquirida.

3 – DO DIREITO
A meritíssima juíza do Tribunal Tributário de Lisboa julgou a impugnação procedente por entender 

que: (reproduzem -se apenas os trechos mais relevantes da decisão que não têm destaque no relatório 
do presente acórdão)

“A………………, identificado nos autos, vem impugnar liquidação de SISA de que foi notificado 
por ofício 11 de Julho de 2001, por alegada cessão a seu pai, B…………….., em 3 de Fevereiro de 
1999, de posição contratual obtida em contrato -promessa de compra e venda de um imóvel.

Alega, em síntese, a ilegalidade da liquidação impugnada por vício de forma resultante de falta 
de fundamentação, por violação de lei, por inexistência da audição prévia prevista no art. 60º da Lei 
Geral Tributária, e por erro nos pressupostos, já que o que se passou foi a outorga, em seu nome, por 
lapso, de contrato -promessa de compra e venda de uma fracção de prédio urbano, cuja escritura veio 
a celebrar como representante de seu pai, e em nome deste, tendo, sempre, sido sua intenção adquirir 
a fracção em causa para o pai e não para si.

O ERFP contestou defendendo a legalidade das liquidações impugnada. A DMMP não emitiu 
Parecer.

O Tribunal é competente (…)
Dos documentos juntos aos autos e da inquirição da testemunha arrolada pelo Impugnante, resul-

tam provados os seguintes factos: (…)
Dos factos alegados, não foi feita prova de que o Impugnante cedeu a B…………… a posição 

contratual obtida no contrato -promessa de compra e venda referido em A.
A convicção do Tribunal baseou -se nos documentos juntos aos autos, referidos em cada alínea do 

probatório, especialmente no auto de notícia referido em G onde não se identifica, apenas se presume, 
a existência de cessão de posição contratual com fundamento na existência, no contrato, de cláusula 
que a permitia e no facto de a escritura de compra e venda ter sido outorgada pelo Impugnante como 
procurador de B…………….

O depoimento da testemunha inquirida contribuiu, igualmente, para a convicção do Tribunal, 
já que, tratando -se de funcionária da promitente vendedora, revelou ter conhecimento da intenção do 
impugnante de celebrar o contrato -promessa como representante de seu pai.

A questão a decidir é a de saber se é, ou não, devido pelo Impugnante o imposto de SISA resultante 
da liquidação impugnada.

Diz -se no § 2 do art. 2º do CIMSISSD:
“Nas promessas de venda entende -se também verificada a tradição se o promitente -comprador 

ajustar a revenda com um terceiro e entre este e o primitivo promitente vendedor for depois outorgada 
a escritura de venda”.

A presunção estabelecida no § 2 do art. 2º do CIMSISSD é juris tantum por imperativo constitu-
cional, pois as presunções juris et de jure em matéria de incidência são atentatórias do princípio consti-
tucional da capacidade contributiva ínsito no principio da legalidade tributária do Estado de Direito.

A revenda a que se alude no § 2 do art. 2º do CIMSISSD tem subjacente um contrato de cessão 
da posição contratual, que se traduz na venda da posição que o promitente comprador tem no contrato 
promessa de compra e venda firmado com o primitivo vendedor relativamente ao mesmo imóvel.

Todavia, nem todos os contratos de cessão da posição contratual de um contrato promessa de 
compra e venda envolvem uma revenda.

Importa, sempre, saber a que título o cedente faz a cessão.
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Se a cessão é feita a título de venda da posição que o cedente tem no contrato -promessa cedido, 
então a cessão corresponde a uma revenda (fiscalmente relevante); se a cessão é feita a outro título, 
como doação ou outro contrato, mesmo que inominado, não haverá revenda.

A Administração Tributária partiu do princípio de que, no caso dos autos, houve cessão e que tal 
cessão constituiu uma transmissão onerosa.

Mas o que resultou provado foi uma realidade diferente.
O interesse do Impugnante não foi, como resultou provado, o de transmitir o direito resultante do 

contratos -promessa em causa, para outrem, a título oneroso, mas, tão só, o de, ao celebrar a escritura, 
corrigir o lapso de ter outorgado tal contrato em nome próprio, quando o tinha celebrado no interesse 
e por conta de seu pai.

Aliás, como se disse, a Administração Tributária não fez, tão pouco, prova da existência de qual-
quer contrato de cessão de posição contratual que, a existir, sempre configuraria a correcção do lapso 
cometido na outorga do contrato -promessa.

Inexistindo uma transmissão da posição contratual em termos equivalentes a uma venda, não é 
devido imposto de SISA pelo impugnante, pelo que deve ser anulada a liquidação impugnada com 
fundamento em erro nos pressupostos de facto. Assim se decidindo, fica prejudicado o conhecimento 
dos restantes vícios.

Não se condena em custas por, sendo as mesmas da responsabilidade da Fazenda Pública, como 
parte vencida (art. 446º, nºs. 1 e 2, do CPC), delas estar isenta por se tratar de processo iniciado antes 
de 2004 — art. 14º, nº1, do Dec -Lei nº324/2003, de 27 de Dezembro.

Termos em que se decide julgar a Impugnação procedente, com a anulação da liquidação impugnada.”
DECIDINDO NESTE STA:
A competência em razão da hierarquia integra pressuposto processual relativo ao Tribunal, cons-

tituindo requisito de interesse e ordem pública devendo, por isso mesmo, o seu conhecimento preceder 
o de qualquer outra matéria – cf. artigos 16º n.º 1 e 2 do CPPT e 13º do CPTA.

Ora, de harmonia com o disposto nos artigos 26º alínea b) e 38º alínea a) do ETAF e 280º n.º 1 
do CPPT -, à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo compete apenas 
conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1ª Instância, com exclusivo 
fundamento em matéria de direito,

Sendo que aos Tribunais Centrais Administrativos compete, por sua vez conhecer dos recursos 
de decisões dos tribunais tributários de 1ª Instância, com excepção dos referidos na alínea b) do n.º 1, 
do citado art. 26.º do referido Estatuto.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender que na delimitação da competência 
do Supremo Tribunal Administrativo em relação à do Tribunal Central Administrativo deve entender -se 
que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito sempre que nas conclusões 
das respectivas alegações o recorrente pede a alteração da matéria fáctica fixada na decisão recorrida 
ou invoca, como fundamento da sua pretensão, factos que não têm suporte na decisão recorrida, ou que 
contrariem o juízo conclusivo fáctico formulado na sentença, desde que estes, em abstracto, não sejam 
indiferentes para serem ponderados no julgamento da causa.

A questão da competência hierárquica é, ainda, uma questão prévia que tem de ser decidida abs-
traindo da solução de direito que o tribunal ad quem tomaria se fosse competente.

Nestas condições, o que há a fazer para decidir a questão da competência hierárquica, é apenas 
verificar se o recorrente pede a alteração da matéria de facto ou invoca factos nos termos acabados de 
referir. Se o faz, o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito.

Ora como bem refere o Exmº Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo, 
nas conclusões das suas alegações a recorrente questiona não só matéria de direito mas também ma-
téria de facto pois, como fundamento da sua pretensão, invoca na conclusão III que «o impugnante 
promitente — comprador “ajustou” a venda com o terceiro (seu pai)».

Diverge, assim, das ilações de facto que a sentença recorrida retirou da factualidade assente, 
nomeadamente do ponto H do probatório, ao concluir que não houve uma transmissão da posição 
contratual, sendo que de tal conclusão pretende tirar óbvias consequências jurídicas.

Ocorre, pois, a incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo já que versando o recurso, 
também, matéria de facto, e não exclusivamente matéria de direito, será competente para dele conhecer 
o Tribunal Central Administrativo Sul – arts. 280º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário e 26º alínea b) e 38º alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

4 – DECISÃO
Termos em que, face ao exposto, se decide julgar a Secção de Contencioso Tributário do STA 

incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso jurisdicional, declarando -se 
competente para o efeito o Tribunal Central Administrativo Sul (Secção do Contencioso Tributário) nos 
termos do artº 18º, n.º 3, do CPPT., para o qual a recorrente já requereu a remessa do processo.

Custas a cargo da recorrente, digo sem custas.

Lisboa, 3 de Abril de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 
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 Acórdão de 10 de Abril de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Requisitos.

Sumário:

 I — O recurso de revista excepcional previsto no artigo 150.º do CPTA não corres-
ponde à introdução generalizada de uma nova instância de recurso, funcionando 
apenas “como uma válvula de segurança do sistema”, pelo que só é admissível 
se estivermos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se 
revista de importância fundamental, ou se a admissão deste recurso for claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito.

 II — Está também excluído do âmbito do recurso de revista excepcional o controlo do 
erro na apreciação das provas e na fixação dos factos, quando a questão colocada 
não se enquadra na ressalva contida na parte final do n.º 4 do artigo 151.º do 
CPTA.

Processo n.º 64/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública e outro.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. A……., com os demais sinais dos autos, interpõe recurso de revista excepcional, ao abrigo do 
disposto no artigo 150.º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul que 
confirmou a decisão que o TAF de Leiria proferiu no âmbito de processo de impugnação judicial, não 
admitindo o recurso jurisdicional que o impugnante interpusera da sentença face à sua apresentação 
para além do prazo de 10 dias previsto no artigo 280º do CPPT e julgada inverificação do invocado 
justo impedimento para a prática do acto dentro do referido prazo legal.

1.1. Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. O mandatário do impugnante alegou, fundamentou e provou suficientemente a sua incapaci-

dade absoluta e total para a prática de todo e qualquer ato relacionado com a sua profissão no período 
compreendido entre 14.10.2011 e 08.11.2011.

2. Alegou e fundamentou nas suas alegações de recurso e provou com a junção da declaração 
médica de 8.11.2011 e o relatório de 16.11.2011 subscrito pelo mesmo médico, Dr. B……..

3. Particularmente o relatório demonstra inequivocamente que a não entrega do recurso da decisão 
da 1ª Instância ficou a dever -se a uma doença de ordem psíquica grave que impediu o mandatário de 
ter consciência da necessidade de praticar todo e qualquer ato relacionado com a sua profissão, por 
mais simples que fosse, bem como sobre a necessidade de contactar o impugnante e até de organizar 
ou deslocar -se ao seu escritório.

4. O mandatário passou por uma fase de alheamento total da sua capacidade de entender e querer 
e o relatório médico demonstra -o inequivocamente.

5. Não houve assim culpa nem negligência por parte do mandatário ao não ter respeitado o prazo 
de interposição do recurso da decisão da 1ª Instância.

6. Mas, se apesar do relatório, dúvidas ainda restassem, o médico demonstrou disponibilidade 
para prestar depoimento para esclarecer a situação e nenhum dos dois Tribunais o chamou.

7. Apesar de no Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul se referir que esse chama-
mento teria sido benéfico.

8. Não pode pois considerar -se insuficiente a alegação do mandatário bem como a prova por ele 
apresentada.

9. O Tribunal Central Administrativo Sul faz uma interpretação totalmente errónea e desfasada 
da realidade no que concerne à alegação do mandatário e das provas por ele apresentadas, não as es-
gotando sequer.

10. Ao indeferir o recurso sobre o justo impedimento o Tribunal Central Administrativo Sul agiu 
contra a Lei, fazendo tábua rasa do artigo 146º do Código de Processo Civil.

11. E ao agir contra a Lei plasmada neste preceito legal, violou também o artigo 20º da Consti-
tuição da República Portuguesa, na medida em que impede o impugnante do acesso aos Tribunais para 
legitima defesa dos seus direitos.
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Nestes termos e com o suprimento de Vossas Excelências, deve ser concedido provimento ao 
presente recurso e, em consequência, revogar -se o Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul 
e substituído por outro que considere valida a verificação do justo impedimento e em consequência 
admita, por tempestivo, o recurso interposto da douta sentença de 1ª instância que recaiu sobre a im-
pugnação, assim se fazendo JUSTIÇA.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto deste Supremo Tribunal emitiu parecer no sentido 

de que devia proceder -se à apreciação preliminar do recurso quanto à sua admissibilidade, nos termos 
e pela formação prevista no n.º 5 do art.º 150º do CPTA, nada mais se lhe oferecendo dizer nesta fase.

1.4. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir em conferência, tendo em conta que constitui 
jurisprudência actualmente pacífica nesta Secção de Contencioso Tributário que o recurso de revista 
excepcional, previsto no artigo 150.º CPTA, é admissível no âmbito do contencioso tributário.

2. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação de Juízes prevista no n.º 5 do 
referido preceito legal

Tal preceito prevê, assim, a possibilidade recurso de revista excepcional para o STA quando esteja 
em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de im-
portância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito. Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excepcionalidade 
deste recurso, referindo que ele só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito, já que não 
se trata de um recurso ordinário de revista, mas, antes, de uma “válvula de segurança do sistema”, que 
só deve ser accionada nos estritos limites do preceito.

Em suma, o recurso de revista só é admissível se estivermos perante uma questão que, pela sua 
relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental, ou em que a admissão do recurso 
seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

E como tem sido repetidamente explicado nos inúmeros acórdãos proferidos sobre a matéria, 
que nos dispensamos de enumerar, a relevância jurídica fundamental verificar -se -á, designadamente, 
quando a questão a apreciar seja de complexidade jurídica superior ao comum em razão da dificuldade 
das operações exegéticas que cumpra efectuar, quando se esteja perante um enquadramento normativo 
particularmente complexo ou quando se verifique a necessidade de compatibilizar diferentes regimes 
potencialmente aplicáveis ou se exija ao intérprete e ao julgador complexas operações de natureza 
lógica e jurídica indispensáveis à resolução das questões suscitadas. E tal relevância jurídica não pode 
ser meramente teórica, medida pelo exercício intelectual que seja possível praticar sobre as normas 
discutidas, mas uma relevância prática, com interesse e utilidade objectiva.

Já a relevância social fundamental verificar -se -á nas situações em que esteja em causa uma ques-
tão que revele especial capacidade de repercussão social ou de controvérsia relativamente a futuros 
casos do mesmo tipo, em que a utilidade da decisão extravasa os limites do caso concreto das partes 
envolvidas no litígio, ou nas situações em que se possa entrever, ainda que reflexamente, a existência 
de interesses comunitários especialmente relevantes ou em que esteja em causa matéria particularmente 
sensível em termos do seu impacto comunitário.

Por outro lado, admissão da revista para uma melhor aplicação do direito terá lugar, designada-
mente, quando, em face das características do caso concreto, se revele seguramente a possibilidade 
de esse caso concreto ser visto como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada passível de 
se repetir em casos futuros, e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente 
insustentável, ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de corren-
tes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, assim 
fazendo antever como objectivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação 
do sistema.

Daí que quem interpõe um recurso de revista deva invocar e explicar a excepcionalidade do mesmo, 
alegando e demonstrar que a questão colocada assume uma relevância jurídica ou social de importância 
fundamental ou, então, que o recurso é claramente necessário para uma melhor aplicação do direito. 
Não basta, pois, invocar a violação de normas de direito por parte do acórdão recorrido, devendo o 
recorrente alegar e demonstrar que se verificam os requisitos de admissibilidade da revista.

Competia, assim, ao Recorrente expor ao Tribunal ad quem as razões pelas quais, no seu entender, 
ocorriam, no caso, os pressupostos da admissão da revista.

Todavia, o Recorrente omitiu por completo qualquer referência aos pressupostos exigidos pelo 
art.º 150º do CPTA para que o Supremo Tribunal pudesse apreciar este recurso extraordinário, limitando-
-se a discordar do acórdão proferido pelo TCAS, imputando -lhe erro no julgamento da questão do justo 
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impedimento (para efeitos de aferição da tempestividade do recurso interposto da sentença), como se de 
um recurso ordinário se tratasse, olvidando que não estamos perante um 3.º grau de jurisdição, extinto 
na jurisdição tributária pelo Dec. Lei n.º 229/96, de 29 de Novembro. Com efeito, nenhuma palavra é 
dita sobre a natureza, relevo jurídico e acuidade da questão colocada.

Assim, e visto que este recurso é de natureza excepcional, não correspondendo à introdução ge-
neralizada de uma nova instância de recurso, encontra -se inevitavelmente afectada a admissibilidade 
do recurso.

De todo o modo, sempre se dirá que nenhuma questão jurídica de relevância fundamental – por 
contender com interesses especialmente importantes da comunidade ou particularmente complexa do 
ponto de vista jurídico – se suscita no caso.

A questão controvertida, respeitante à verificação ou inverificação, no caso vertente, do justo 
impedimento para a prática de acto processual pelo mandatário do impugnante, não só não reveste 
especial complexidade, como tem natureza casuística, estando intimamente conexionada com as par-
ticularidades factuais do caso concreto e com a apreciação e valoração da prova produzida. Ora, por 
força do preceituado nos n.ºs 3 e 4 do art 150º CPTA, está excluído do recurso de revista o controlo do 
erro na apreciação das provas e na fixação dos factos, ficando apenas ressalvado esse controlo quando 
esteja em causa uma disposição expressa da lei que exija certa espécie de prova ou que fixe a força 
probatória de determinado meio de prova. E não se enquadrando no âmbito desta ressalva a situação 
discutida nos presentes autos, a questão proposta não pode ser objecto de apreciação no recurso ex-
cepcional de revista.

Acresce que não se detecta a existência de erro grosseiro na decisão do acórdão recorrido, suscep-
tível de legitimar a intervenção do STA em ordem a contribuir para uma melhor aplicação do direito.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo que integram a formação referida no n.º 5 do artigo 150º do CPTA, 
em não admitir a revista.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 10 de Abril de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Alfredo Madureira — Valente Torrão. 

 Acórdão de 10 de Abril de 2013.

Assunto:

Recurso de Revista Excepcional. Requisitos.

Sumário:

 I — O recurso de revista excepcional previsto no artigo 150.º do CPTA não corres-
ponde à introdução generalizada de uma nova instância de recurso, funcionando 
apenas “como uma válvula de segurança do sistema”, pelo que só é admissível 
se estivermos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se 
revista de importância fundamental, ou se a admissão deste recurso for claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito.

 II — Está também excluído do âmbito do recurso de revista excepcional o controlo do 
erro na apreciação das provas e na fixação dos factos, quando a questão colo-
cada não se enquadra na ressalva contida na parte final do n.º 4 do art.º 151º do 
CPTA.

Processo n.º 101/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

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

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A…………………, LDA., com os demais sinais dos autos, veio interpor recurso de revista 
excepcional, ao abrigo do disposto no artigo 150.º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central 
Administrativo Sul que negou provimento ao recurso jurisdicional que, por sua vez, interpusera do 
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despacho proferido pelo TAF de Leiria de indeferimento liminar da petição de oposição a execução 
fiscal, por intempestiva.

1.1. As alegações mostram -se rematadas com o seguinte quadro conclusivo (que aqui se reproduz 
com a numeração atribuída pela Recorrente):

27. Em momento algum do processo de execução se encontra provada a conexão entre o registo 
postal/AR mencionado e o ofício n.º 28 de 10/01/2005.

28. Assim sendo, deve o tribunal ad quem retirar da matéria de facto relevante da sentença do 
tribunal a quo, os pontos aditados.

29. Se não existem dúvidas, nos termos do artigo 233º do CPC, para as modalidades da citação, 
a qual só pode ser pessoal ou edital, ainda que a pessoal se possa concretizar por via postal segundo 
termos e impressos próprios, o mesmo não acontece no CPPT;

30. No presente Código o artigo 191º e 192º do CPPT diferenciam notoriamente três modalidades 
de citação.

31. O artigo 191º do CPPT admite a citação postal.
32. O artigo 192º do CPPT dispõe sobre a citação pessoal e edital.
33. A alegada e assim entendida citação, pelo tribunal a quo, realizada a folhas 65 através do ofício 

n.º 28 de 10/01/2005, seria forçosamente citação postal nos termos do artigo 191º do CPPT.
34. E se não se trata seguramente de citação pessoal (e tão pouco citação postal) não releva ab-

solutamente para enquadramento no artigo 203º n.º 1 alínea a) do CPPT.
35. A norma faz depender a tempestividade de interposição da acção de oposição à execução fiscal 

da citação pessoal e não de qualquer citação postal.
36. Sem conceder, ainda que se demonstre a existência de AR assinado, haveria, para certeza do 

facto, de averiguar a pessoa que o teria assinado e da sua qualidade para a receber.
Termos em que nos melhores de direito, deve o presente recurso ser aceite por tempestivo, conce-

dendo a douta decisão do Tribunal ad quem, provimento ao mesmo por provado, admitindo a oposição 
à execução apresentada, considerando a motivação aduzida.

1.2. A Recorrida não apresentou contra -alegações.
1.3. O Exmº Magistrado do Ministério Público pronunciou -se no sentido de que «parece ser de 

proceder à apreciação preliminar do recurso, nos termos do art. 150º, n.º 5, do CPTA», «(…) nada 
mais sendo, por ora, de acrescentar por a intervenção do Ministério Público não se encontrar prevista 
nesta fase.».

1.4. Colhidos que foram os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em 
conferência, tendo em conta que constitui jurisprudência actualmente pacífica nesta Secção de Con-
tencioso Tributário que o recurso de revista excepcional, previsto no artigo 150.º CPTA, é admissível 
no âmbito do contencioso tributário.

2. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal.

O preceito prevê, assim, e excepcionalmente, recurso de revista para o STA quando esteja em 
causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de impor-
tância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito.

Por conseguinte, este recurso só é admissível se estivermos perante uma questão que, pela sua 
relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental, ou se a admissão deste recurso 
seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

E, como tem sido repetidamente explicado nos inúmeros acórdãos proferidos sobre a matéria, 
e que aqui nos dispensamos de enumerar, o preenchimento do conceito indeterminado de relevância 
jurídica fundamental verificar -se -á, designadamente, quando a questão a apreciar seja de elevada com-
plexidade ou, pelo menos, de complexidade jurídica superior ao comum, seja por força da dificuldade 
das operações exegéticas a efectuar, de um enquadramento normativo especialmente intricado ou da 
necessidade de concatenação de diversos regimes legais e institutos jurídicos, ou quando o tratamento 
da matéria tem suscitado dúvidas sérias quer ao nível da jurisprudência quer ao nível da doutrina.

Já relevância social fundamental verificar -se -á quando a situação apresente contornos indiciado-
res de que a solução pode ser um paradigma ou orientação para se apreciarem outros casos, ou esteja 
em causa questão que revele especial capacidade de repercussão social, em que a utilidade da decisão 
extravasa os limites do caso concreto das partes envolvidas no litígio.

Por outro lado, a clara necessidade da admissão da revista para melhor aplicação do direito há-
-de resultar da possibilidade de repetição num número indeterminado de casos futuros e consequente 
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necessidade de garantir a uniformização do direito em matérias importantes tratadas pelas instâncias de 
forma pouco consistente ou contraditória  - nomeadamente por se verificar a divisão de correntes juris-
prudenciais ou doutrinais e se ter gerado incerteza e instabilidade na sua resolução a impor a intervenção 
do órgão de cúpula da justiça administrativa e tributária como condição para dissipar dúvidas – ou por 
as instâncias terem tratado a matéria de forma ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, 
sendo objectivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.

No caso vertente, a Recorrente coloca a questão de saber se o aviso de recepção junto aos autos 
comprova a citação da executada para a execução, nos termos do ofício n.º 28 de 10/01/2005, de har-
monia com o que dispõe o art. 192º do CPPT.

Segundo o entendimento vertido no acórdão recorrido, «Presentemente, a regulamentação nuclear 
da matéria relativa à efectivação, em particular, no que concerne às formalidades a respeitar, da ci-
tação, quanto aos processos de execução fiscal, acha -se vertida nos arts. 188º a 194º CPPT. Assim, a 
citação pessoal deve ser concretizada, em regra, por carta registada com aviso de recepção, de modelo 
oficialmente aprovado, nos termos dos arts. 192º n.º 1 CPPT, 233º n.º 2 alínea a) e 236º n.º 1 CPC.

Comprovado, neste processo, o envio de carta registada com A/R, para a sede da sociedade 
executada, a perseguida citação desta tem de considerar -se feita no dia em que se mostra assinado 
o aviso de recepção (1) ou seja, 11.1.2005, pelo que, a entrega da petição da corrente oposição, em 
15.6.2011, ultrapassou, à ganância, o disponível prazo de 30 dias, contados desde a citação (pessoal) 
da executada/oponente. Resta, quanto ao teor das conclusões 11. a 15., lembrar, à Rte, a presença, no 
CPPT, do art. 41º n.º 2.».

Insurge -se a Recorrente contra o assim decidido, insistindo que não se encontra provada a conexão 
entre o registo postal/AR mencionado e o oficio n.º 28 de 10/01/2005, além de que, para haver certeza 
quanto à realização da citação pessoal, nos termos da lei, haveria que averiguar da identidade da pessoa 
que o teria assinado e da sua qualidade para a receber, advogando que o tribunal ad quem deve retirar 
da matéria de facto relevante os pontos do probatório aditados pelo tribunal a quo.

Todavia, a questão que a Recorrente coloca tem natureza casuística e depende, além do mais, da 
análise dos elementos de prova e da relevância e valor probatório que lhes foi dado pelo Julgador para 
efeitos de apreciação da questão (de facto) de saber se eles permitem ou não julgar como verificada a 
citação da executada na data da assinatura do aviso de recepção.

Ora, segundo o preceituado no artigo 150º, n.º 3 e 4, do CPTA, «3  - Aos factos materiais fixados 
pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente o regime jurídico que julgue ade-
quado» e «4  - O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode 
ser objecto de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie 
de prova para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova».

Pelo que está excluído do âmbito deste recurso de revista o controlo do erro na apreciação das 
provas e na fixação dos factos, ficando apenas ressalvado o controlo quando esteja em causa uma 
disposição expressa da lei que exija certa espécie de prova, ou que fixe a força de determinado meio 
de prova. E não se enquadrando no âmbito desta ressalva a situação discutida nestes autos, a questão 
proposta não pode ser objecto de apreciação no recurso excepcional de revista.

Para além disso, as questões jurídicas ora colocadas foram analisadas e decididas no acórdão 
recorrido com fundamento em matéria de facto que não pode ser alterada neste recurso, pelo que perde 
toda a utilidade e interesse uma nova discussão das questões de direito intrinsecamente ligadas a essa 
matéria de facto dada como provada. A existir erro de julgamento, tal erro não se reporta ao quadro 
legal da citação na execução fiscal, mas à sua prova, que não pode ser aqui reapreciada. E em termos 
de julgamento da matéria de direito, não é possível surpreender no acórdão recorrido qualquer erro 
ostensivo ou grosseiro, pelo que a admissão da revista não é claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito, ficando, assim, afastada a necessidade de este Tribunal intervir nesse quadro.

Acresce que não se trata de uma questão de particular relevância jurídica ou social, na medida em 
que os interesses em jogo não ultrapassam significativamente os limites do caso concreto.

É, assim, de concluir que não se verificam os pressupostos de admissão do recurso de revista.
3. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo que integram a formação referida no n.º 5 do artigo 150º do CPTA, 
em não admitir a revista.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 10 de Abril de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Alfredo Madureira — Valente Torrão.

(1) Art. 236.º n.º 1 CPC. 
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 Acórdão de 10 de Abril de 2013.

Assunto:

Recurso jurisdicional de revista — artigo 150.º do CPTA. Pressupostos de admissi-
bilidade.

Sumário:

 I — O recurso de revista consagrado no artigo 150.º do CPTA tem natureza absoluta-
mente excepcional. Daí que apenas seja admissível nos precisos e estritos termos 
em que o legislador o consagrou.

 II — Destina -se a viabilizar a reapreciação pelo Supremo Tribunal Administrativo de 
questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para 
uma melhor aplicação do direito.

 III — Os montantes envolvidos, ainda que porventura elevados, a hipotética interpretação 
contrária ao direito comunitário e a invocada possibilidade de suscitar questão 
prejudicial junto do TJUE não integram os pressupostos legais de admissibilidade 
desta revista.

Processo n.º 188/13 -30.
Recorrente. Fazenda Pública.
Recorrido: A…, SL.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Alfredo Madureira.

Em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

A Autoridade Tributária e Aduaneira inconformada agora com a decisão do Tribunal Central Ad-
ministrativo Sul (Secção Tributária) que, em parte, lhe negou provimento ao recurso jurisdicional que 
interpusera da sentença do TAF de Lisboa e, assim, manteve a decretada ilegalidade da retenção na fonte 
de IRC na parte não reembolsada, ou seja, correspondente a 15% do dividendo pago e a consequente 
procedência da impugnação judicial oportunamente deduzida por “A………., SL”, nos autos conve-
nientemente identificada, requereu revista excepcional nos termos do disposto no artigo 150º do CPTA,

Pedindo a reapreciação das duas questões que identifica, a saber: em primeiro lugar, se serve 
para efeitos do n.º 5 do art.º 19º da LGT, de nomeação como representante fiscal, a constituição de 
mandatário judicial e, em segundo lugar, saber se, de acordo com o direito comunitário, houve, ou 
não, descriminação injustificada entre accionistas residentes e não residentes quanto à tributação dos 
lucros distribuídos por uma sociedade residente a accionista não residente.

Sustenta em síntese e fundamentalmente que se verificam os requisitos legais de admissibilidade 
do recurso de revista uma vez que, alega, as identificadas questões “… assume relevância jurídica 
ou social, aferida em termos de utilidade jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que 
ultrapasse os limites da situação singular, decorrendo da interposição do presente recurso, a possi-
bilidade de melhor aplicação do direito, …, dado que esta questão tem capacidade de se repetir num 
número indeterminado de casos futuros.

Tanto mais que, adita, “… a questão jurídica acima identificada é de complexidade jurídica 
superior ao comum, verificando -se a necessidade de compatibilizar o regime nacional com o regime 
comunitário.”

E que as identificadas questões “… se podem considerar como questão “tipo”, contendo situação 
bem caracterizada susceptível de se repetir em casos futuros, mas também, no facto de estar em causa 
uma interpretação feita pelo Tribunal que pode ser contrária ao direito comunitário.”,

Clarificando o ponto e o entendimento com a alegação seguinte:
“8. Com efeito, no seu recurso jurisdicional, a Fazenda Pública invocou que se é o Estado -Membro 

da sociedade -mãe, ou seja, a Espanha, que isenta ou tributa os dividendos, não se vislumbra como é que 
a legislação portuguesa viola o direito comunitário quando, além do mais, a entidade distribuidora dos 
dividendos, …., efectuou a retenção na fonte, nos termos da lei interna, dos artigos 90º n.º 1 alínea c), 
46º n.º 1, 80º n.º 2 alínea c), 14º n.º 3 e 89º n.º 1 do CIRC, não padecendo estas disposições de quais-
quer incompatibilidades com o princípio da liberdade de capitais consagrado no direito comunitário.”.

Adiante e já quanto ao mérito discorre abundantemente intentando demonstrar a bondade da solução 
que, para aquelas questões, defendera perante as instâncias e que nestas não lograra acolhimento.
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A Impugnante e ora Requerida contra -alegou, oportuna e abundantemente também, sustentando a 
não verificação dos requisitos legais de admissão do recurso de revista excepcional, alegando, demons-
trando e concluindo que, quanto à primeira das questões enunciadas, tal questão é agora irrelevante 
face ao já decidido pelas instâncias perante a factualidade apurada a assente  - cfr. ponto 4 da funda-
mentação de facto da sentença de 1ª instancia – “… o Sr. Dr. B……….. foi designado, pela A………… 
SL, seu representante fiscal em Portugal, através de instrumento notarial próprio, tendo tal facto sido 
participado à Administração Fiscal … “.

E quanto à segunda daquelas questões porque, em síntese e fundamentalmente, “… a Ilustre 
Representante da Fazenda Pública não esclarece em que consiste a relevância jurídica ou social de 
importância fundamental, limitando -se …, sem contudo, demonstrar em que termos a questão a apreciar 
se revela “útil”, nem por que motivo se impõe a “uniformização do direito”, o que não satisfaz o ónus 
que sobre si impendia de invocação e demonstração dos requisitos de recurso de revista.”.

A que acresce ter já a identificada questão sido objecto de pronúncia pelo TJUE, pronúncia que, 
aliás, as instâncias invocaram e acolheram já em sede decisória.

O Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal Administrativo teve 
depois vista nos autos emitindo pronúncia apenas quanto à questão da competência desta Secção de 
Contencioso Tributário, opinando antes, com apoio doutrinário que convoca, a saber, Casalta Nabais 
e Jorge Lopes de Sousa, respectivamente em Considerações sobre o Anteprojecto de revisão da Lei 
Geral Tributária e do Código de Procedimento e de Processo Tributário e Código de Procedimento e 
Processo Tributário, Anotado e Comentado, pela exclusividade deste meio processual – recurso excep-
cional de revista previsto pelo artigo 150º do CPTA – para a jurisdição administrativa e pela sua não 
aplicabilidade ao contencioso tributário,

Sustentando, a final, que “... deve ser recusado o conhecimento do objecto do recurso, com funda-
mento em inconstitucionalidade das normas constantes do art.º 24º n.º 2 do ETAF 2004 aprovado pela 
Lei n.º 13/2002, 19 de Fevereiro e do art.º 150º do CPTA,..., por violação da reserva de competência 
relativa da Assembleia da República sobre a organização e competência dos tribunais (art.º 165º n.º 1 
alínea p) CRP numeração RC/97).”

Colhidos os vistos legais, cumpre agora decidir.
Em primeiro lugar e prejudicialmente da questão prévia suscitada pelo Ilustre Magistrado do 

Ministério Público, isto é, da questão da competência desta Secção para, nos termos e ao abrigo do 
disposto no art.º 150º do CPTA, admitir, apreciar e decidir recurso excepcional de revista consagrado 
no referido preceito da citada lei adjectiva.

Embora não isenta de dúvidas e de controvérsia doutrinária e jurisprudencial, a suscitada questão 
prévia vem conhecendo decisão reiterada, uniforme e pacífica no sentido da admissibilidade deste 
recurso extraordinário também em sede de contencioso tributário, sem qualquer mácula de inconstitu-
cionalidade, designadamente da indicada pelo Ilustre Magistrado do Ministério Público arguente, – cfr., 
entre outros, os acórdãos proferidos nos processos n.º 1075/11 e n.º 899/11, em 12.01.2012, e processos 
n.º 1140/11, 237/12 e 284/12, em 26.04 de 2012,

Em termos de se poder afirmar que este entendimento vem logrando consolidação jurisprudencial 
que, à luz do disposto no art.º 8º n.º 3 do CCivil, não pode deixar de merecer aqui também consagração 
decisória, em termos de, assim, se obter interpretação e aplicação uniformes do direito.

Porque assim, acorda -se em indeferir a questão prévia suscitada pelo Ex.mo Magistrado do Mi-
nistério Público junto deste Supremo Tribunal e, em consequência, julgar competente para o recurso 
excepcional de revista (artigo 150º do CPTA) também a Secção de Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo.

Vejamos agora, por fim e como cumpre  - cfr. art.º 150º n.º 5 do CPTA  -, se, in casu, se verificam 
ou não os pressupostos de admissibilidade.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo (Contencioso Administrativo e Conten-
cioso Tributário) perante o disposto no n.º 1 daquele preceito da lei adjectiva vem acentuando repetida, 
uniforme e pacificamente o carácter estritamente excepcional deste recurso jurisdicional de revista,

Pois não se trata de recurso ordinário de revista, mas antes, como de resto o legislador cuidou 
de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, de uma “válvula de 
segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que definiu,

Quer dizer, quando esteja em causa a apreciação de uma questão que pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para a melhor aplicação do direito.

E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos, a saber: relevância jurídica ou social 
de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do recurso para uma 
melhor aplicação do direito, a jurisprudência deste Tribunal Superior vem doutrinando e sublinhando 
que apenas se verifica ocorrer aquela relevância jurídica ou social quando a questão a apreciar seja 
de complexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, de 
enquadramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar diferentes 
regimes potencialmente aplicáveis”.
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E que só ocorre clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito 
quando se verifique capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da 
situação singular, designadamente quando o caso concreto revele seguramente a possibilidade de ser 
visto como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada, passível de se repetir em casos futuros 
e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável,

Ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes juris-
prudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios.

Mais se vem doutrinando, já perante o disposto nos números 2, 3 e 4 do referido art.º 150º do CPTA, 
que esta especial revista só pode ter como fundamento a violação da lei substantiva ou processual e 
que, nela, o tribunal aplica definitivamente o regime jurídico que julgue adequado aos factos materiais 
fixados pelo tribunal recorrido, uma vez que o eventual erro na apreciação das provas e na fixação 
dos factos materiais da causa não pode ser objecto de revista, salvo ofensa de disposição expressa de 
lei que exija certa espécie de prova para a existência de um facto ou que fixe a força de determinado 
meio de prova, o que aliás é apanágio do recurso de revista.

Vejamos, então, agora e como cumpre, se se verificam ocorrer os apontados requisitos/pressupostos 
de admissão da requerida revista excepcional (art.º 150º do CPTA) relativamente às questões suscitadas 
e que a Requerente intenta ver reapreciadas nesta sede e que supra se deixaram enunciadas.

Ora, no ponto e no que concerne à primeira questão enunciada, a de saber se serve para efeitos 
do n.º 5 do art.º 19º da LGT, de nomeação como representante fiscal, a constituição de mandatário 
judicial, importa se consigne desde já que tal não se verifica.

Com efeito e concordantemente com o alegado pela ora Requerida é antes bem manifesto que 
sobre esta questão a questionada e conforme decisão das instâncias se confinou e ateve aos estreitos e 
particulares contornos da factualidade subjacente, agora definitivamente assente, sem possibilidade de 
sindicância jurisdicional em sede de revista excepcional  - cfr. art.º 150º n.º 2, 3 e 4 do CPTA  -.

É bem claro e esclarecedor o seguinte segmento do questionado acórdão “... quanto à ilegitimi-
dade, retira -se da matéria de facto assente que, em 5/10/07, o Sr. Dr. B………. foi designado, pela 
A……….., SL, seu representante fiscal em Portugal, através de instrumento notarial próprio, tendo tal 
facto sido participado à Administração Fiscal, e aí indicada a data de inicio da representação no dia 
12.11.2007, sendo que quer a designação de representante fiscal, quer a comunicação desse facto à 
A.F., ocorreram, pois, em data anterior à apresentação do pedido de revisão oficiosa e, como tal, da 
impugnação judicial...”.

E quanto à segunda das apontadas questões, a de “... saber se, de acordo com o direito comunitá-
rio, houve, ou não, descriminação injustificada entre accionistas residentes e não residentes quanto à 
tributação dos lucros distribuídos por uma sociedade residente a accionista não residente.”,

Não pode deixar de concluir -se também que o sindicado aresto e a decisão judicial do TT de 1ª 
Instância que este confirmou, em sede de recurso jurisdicional ordinário, a abordaram e decidiram 
mediante invocação de jurisprudência concordante do próprio tribunal aqui requerido, deste Supremo 
Tribunal e do TJCE, mediante aplicação das pertinentes normas do direito interno – artigos 14º, 46º, 
80º, 89º e 90º do CIRC – e do direito comunitário – Directiva n.º 90/435/CEE, do Conselho de 23/07 
e artigos 12º, 46º, 48º e 56º do Tratado – convocando ainda, em abono da tese acolhida, a doutrina 
interessante – cfr. fls. 49 do questionado acórdão.

Daí que quanto a ela, tal como se mostra fundamentada e decidida, já perante a controvérsia que a 
requerente suscita “... matéria complexa acerca da qual é admissível existirem dúvidas interpretativas 
na aplicação... do quadro comunitário, relativo à não discriminação em razão da nacionalidade, da 
proibição de restrição à liberdade de estabelecimento e de livre circulação de capitais, sendo certo 
que tais questões podem interessar a um leque alargado de interessados e eventuais casos futuros, bem 
como que, dado os montantes envolvidos e estando em causa uma hipotética interpretação contrária 
ao direito comunitário, por parte do Tribunal recorrido, esse STA, em recurso de revista, pode suscitar 
questão prejudicial junto do TJUE.”,

Seja antes de concluir que os apontados e clarificados requisitos legais de admissão desta revista 
excepcional se não verificam também ocorrer.

Com efeito e como já se decidiu nesta formação e Supremo Tribunal – cfr. acórdão proferido no 
processo n.º 515/12, de 11.07.2012 (O legislador, na verdade e bem coerentemente, nunca convocou ou 
elegeu o valor económico subjacente como requisito ou pressuposto deste extraordinário e excepcional 
recurso de revista.) e acórdão tirado no processo n.º 1267/12, de 06.02.2013 (Não assumem, assim e 
para o apontado efeito, eficácia processual relevante quer o invocado valor subjacente, quer a hipo-
tética interpretação contrária à Sexta Directiva e a sugerida possibilidade de se determinar qualquer 
reenvio prejudicial.), nem os montantes envolvidos, ainda que porventura elevados, nem a hipotética 
interpretação contrária ao direito comunitário ou a, só agora, invocada possibilidade de suscitar questão 
prejudicial junto do TJUE integram os pressupostos legais de admissibilidade desta revista.

No demais e como vem de dizer -se, a Requerente AT limita -se a reiterar, manifestando, mais uma 
vez, a sua discordância com o sentido do decidido pelas instâncias aqui chamadas a decidir, admitindo 
tão só uma hipotética interpretação contrária ao direito comunitário, por parte do Tribunal recorrido, 
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e invocando apenas e por isso a eventual possibilidade de este Supremo Tribunal poder suscitar questão 
prejudicial junto do TJUE.

Ora, a reiterada discordância com o sentido do decidido, por si só, embora susceptível de legitimar/
motivar recurso jurisdicional ordinário, se e quando admissível, revela -se antes e para o efeito jurídico 
processual que cumpre – admissibilidade da revista excepcional – art.º 150º n.º 1 e 5 do CPTA – ma-
nifesta e processualmente ineficaz.

A insuficiente alegação/demonstração da verificação dos requisitos legais de admissão do recurso 
de revista excepcional, só por si, não obstaria porém a que o tribunal, por esta especial formação, por-
ventura o admitisse.

Ponto seria que, ainda assim e apesar disso, se mostrassem verificados aqueles requisitos, o que, 
no ajuizado caso dos autos, tal como se deixa evidenciado, se não verifica ocorrer.

As decisões proferidas ativeram -se bem criteriosamente à particular factualidade subjacente, agora 
incontestada e definitivamente assente, tal como bem detalhadamente se considerou no sindicado aresto.

Nada permite assim concluir que aquelas decisões se tenham configurado aos julgadores, na 
apreciação e julgamentos proferidos, como de elevada complexidade, complexidade capaz de suscitar 
dúvidas sérias na jurisprudência e doutrina.

Elevada complexidade e dúvidas sérias na jurisprudência que a Requerente efectivamente alega 
mas que, em bom rigor, nem sequer intenta demonstrar ou concretizar.

E as controvertidas decisões jurisdicionais, para o efeito jurídico -processual que cumpre – apre-
ciação preliminar sumária de admissibilidade do presente recurso de revista excepcional – não é 
ostensivamente errada nem juridicamente insustentável, e não pode qualificar -se ou ser vista como 
susceptível de integrar “erro grosseiro ou decisão descabidamente ilógica e infundada …”, e daí que, 
também por isso, não seja caso de lançar mão da “válvula de segurança do sistema” que o legislador 
consagrou – cfr. Exposição dos Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII  -.

Não se verificam pois os necessários e legais pressupostos de admissão da requerida revista ex-
cepcional  - cfr. art.º 150º do CPTA  -.

É porém certo que, embora a Requerente o não invoque, quiçá por desconsideração ou desconheci-
mento, esta questão, a de saber se, de acordo com o direito comunitário, houve, ou não, descriminação 
injustificada entre accionistas residentes e não residentes quanto à tributação dos lucros distribuídos 
por uma sociedade residente a accionista não residente.” integrou já questão afrontada por este Su-
premo Tribunal e Secção, ao menos, nos acórdãos proferidos nos processos n.º 01/09, de 01.06.2011, 
1017/11, de 29.02.2012 e 482/10, de 28.11.2012, pelos quais se determinou, além do mais, a baixa do 
processo para ampliação da base factual e ainda nos acórdãos tirados nos processos n.º 694/12, de 
28.11.2012 e 1435/12, de 20.02.2013, onde, por sua vez, se concluiu que as respectivas liquidações 
não enfermam de qualquer ilegalidade, em especial por violação do principio da liberdade de circu-
lação de capitais. e, em consequência, se determinou a revogação das sentenças ai impugnadas e a 
manutenção das liquidações em causa.

Todavia e ainda assim não se justifica qualquer inflecção no anunciado sentido decisório quanto 
à não admissão da requerida revista.

Com efeito, o registado e díspar entendimento àcerca da enunciada questão, estribado em fun-
damentações jurídicas consistentes e plausíveis de direito, embora discutíveis, – no mesmo sentido 
cfr. acórdão de 07.02.2013, proferido no processo n.º 1450/12, da 1ª Secção deste Supremo Tribunal, 
“... II – Não se justifica a admissão da revista,..., numa situação em que a decisão sob recurso, alicer-
çada na matéria de facto dada como provada (que o tribunal de revista não pode sindicar  - art.º 150º 
n.º 4 do CPTA), sufraga uma solução juridicamente sustentável e plausível na interpretação e aplica-
ção que faz dos diplomas legais pertinentes, situando -se a pronúncia emitida dentro do espectro das 
soluções jurídicas discutíveis mas plausíveis, e na qual se não vislumbra erro manifesto ou ostensivo 
que imponha a admissão da revista na perspectiva de uma melhor aplicação do direito.”, do respec-
tivo sumário) justificaria, quando muito, verificados que fossem os respectivos pressupostos legais, a 
interposição de recurso ordinário para uniformização de jurisprudência a que expressamente se refere 
o artigo 152º do CPTA.

Este, com efeito e além do mais, salvaguarda e viabiliza compromisso jurisprudencial mais 
abrangente, porque da competência do pleno da secção  - cfr. n.º 4 deste preceito da citada lei adjectiva 
e artigo 12º n.º 2 e 3, 17º n.º 2 e 3 e 27º n.º 1 alínea b) do Novo Etaf  -, compromisso que a requerida 
revista excepcional não logra alcançar, na justa medida em que, quando e se admitida, demanda apenas 
pronúncia da Secção e a da formação de juízes a que vier a ser distribuído – cfr. artigos 12º n.º 2 e 17º 
n.º 1 deste mesmo Novo Etaf  -.

Pelo exposto, acordam os Juízes desta Secção Tributária do Supremo Tribunal Administrativo em 
não admitir a requerida revista excepcional.

Custas pela Recorrente Administração Tributária.

Lisboa, 10 de Abril de 2013. — Alfredo Madureira (relator) — Dulce Neto — Valente Torrão. 
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 Acórdão de 10 de Abril de 2013.

Assunto:

Impugnação. Despacho de Reversão. Erro na forma do processo. Impossibilidade de 
convolação.

Sumário:

 I —  O meio processual adequado para o revertido impugnar contenciosamente o 
despacho que ordena a reversão, com fundamento em falta de fundamentação ou 
preterição de formalidades a tal acto imputadas, é a oposição à execução, e não 
o processo de impugnação judicial.

 II — Sendo intempestiva a utilização do meio processual para o qual se pretenda con-
volar não deve ser ordenada a convolação.

Processo n.º 230/13 -30.
Recorrente: A……………...
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1 – A……………….., contribuinte fiscal n.º ……………, residente na Urbanização …………., 
Lote ….., ……, ……, …………, 3500 -…… Viseu, não se conformando com o despacho proferido 
pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu que julgou verificada a nulidade por erro na forma do 
processo, dele veio interpor o presente recurso jurisdicional, de início dirigido ao Tribunal Central 
Administrativo Norte, formulando as seguintes conclusões:

«Conclusões
19  - No que concerne à subsunção do meio reativo da ora recorrente, temos que, para efeitos 

de enquadramento na alínea d) do artigo 99.º do CPPT, à (1) que atender que se deve presumir como 
formalidade essencial toda a formalidade exigida por lei, salvo disposição em contrário (Cf. Marcelo 
Caetano, Manual de Direito Administrativo, 10ª ed. Vol 1, pág. 471).

20  - Portanto, a preterição de formalidades essenciais, tal como previstas no aludido normativo, 
consubstancia um conceito amplo, em direito administrativo, abrangendo os atos preparatórios e os 
termos processuais prescritos por lei.

21  - Em princípio, apenas se devem considerar como não essenciais:
a) As formalidades preteridas ou irregularmente praticadas quando, apesar da omissão ou ir-

regularidade, se tenha verificado o facto que elas se destinavam a preparar ou alcançado o objetivo 
específico que mediante elas se visava produzir;

b) As formalidades meramente burocráticas prescritas na lei com o único intuito de assegurar a 
boa marcha interna dos serviços — Cf. Marcelo Caetano, Manual de Direito Administrativo, 10.a ed. 
Vol 1, págs. 469 e 470”

22  - Em direito fiscal todavia o conceito de formalidades legais é ainda mais abrangente e só aí 
não se incluem “as questões de facto que envolvam juízos de avaliação segundo critérios técnicos” 
(Cf.. Alberto Xavier, Manual de Direito Fiscal, pág. 131).

23  - Neste particular invoca -se o ensinamento de Cardoso Mota: “Não encontramos na Lei qual-
quer definição de formalidades legais. O Prof. Doutor Marcelo Caetano, no livro Manual do Direito 
Administrativo, a pag. 501, fornece -nos o seu conceito: “formalidades são os termos de um processo 
administrativo, dirigido quer à formação da vontade, quer à perfeição ou à execução de um acto, e 
bem assim as solenidades de cuja conjugação resulta a forma do acto”

24  - Em suma, entende a recorrente que parte da matéria invocada na sua petição é compaginável 
com o expediente processual de reação em sede de impugnação pela invocação de preterição de outras 
formalidades essenciais, tanto mais que, o elenco dessas formalidades essenciais não é taxativo como 
se alcança pela redação da norma do artigo 99º do CPPT.

25  - Ademais, considerando o que foi invocado, na conclusão da sua petição a recorrente peticionou 
que fosse declarada a nulidade dos procedimentos executivos então já realizados contra a mesma e só 
como petitório alternativo é que reclamou que fosse declarada como parte ilegítima na execução.

 - Nestes precisos termos deve a sentença recorrida ser revogada e, consequentemente, ser dado 
provimento ao pedido formulado pela recorrente declarando -se extinta a execução por preterição de 
formalidades essenciais;
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 - Ou se assim for entendido, alternativamente, a anulação de todos os atos processuais pratica-
dos posteriormente à junção do aludido documento, incluindo do referido despacho que decidiu pela 
reversão no processo de execução a que se refere a impugnação de cuja sentença ora se reage.».

2 – A Fazenda Pública não apresentou contra alegações.
3 – Tendo o recurso sido interposto para o TCA Norte, este tribunal veio por acórdão exarado 

a fls. 63/65 dos autos a declarar -se incompetente em razão da hierarquia, para conhecer do presente 
recurso que tem por fundamento, exclusivamente, matéria de direito e declarou competente para esse 
efeito, o Supremo Tribunal Administrativo.

4 – O Exmº Procurador -geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo emitiu o douto 
parecer no sentido do não provimento do recurso, sustentando, em síntese, que a recorrente nunca (na 
PI ou nas alegações/conclusões de recurso) pôs em causa as liquidações exequendas de IVA e IRS, 
imputando -lhe qualquer vício substancial ou formal.

E que a decisão recorrida decidiu bem ao rejeitar liminarmente a impugnação por erro na forma 
de forma de processo, insusceptível de convolação na forma processual adequada, por, manifesta ex-
temporaneidade, com consequente nulidade de todo o processo.

5. É o seguinte o teor do despacho recorrido:
«Nos presentes autos a Impugnante encerrou a Petição Inicial dizendo: “... deve ser recebida a 

presente impugnação, ser julgada procedente Declarando -se a nulidade dos procedimentos executivos, 
já realizados conta a Impugnante.

ou, em alternativa, Declarando -se a impugnante parte ilegítima na execução a refere a presente 
petição.

O pedido é o efeito jurídico que se pretende obter com a acção, ou seja, a finalidade, o resultado, 
a providência que se quer alcançar: art. 498º n.º 3 do Código de Processo Civil (doravante CPC).

O pedido é consentâneo com a causa de pedir cuja é o ataque ao acto de reversão afirmando 
que o mesmo não tem fundamento de facto ou de direito elaborando -se no despacho de reversão em 
equívocos e meras presunções não provadas.

O primeiro despacho proferido em 19 -01 -2012:
“Para averiguar da tempestividade do impulso processual da Impugnante, porque se perspectiva 

que o meio processual usado é inidóneo para! o pedido e causa de pedir e cumpre apurar da tempestivi-
dade do idóneo para aquilatar da possibilidade de convolação, deve a Impugnante dizer e documentar 
quando lhe foi comunicado o despacho de reversão”.

Teve como resposta da Impugnante o silêncio pelo que em 12 -03 -2012 se ordenou:
“Dado o silêncio da Impugnante face ao antecedente despacho, aludindo à execução identificada 

no cabeçalho da petição inicial oficie à Administração Fiscal que esclareça e documente a data em 
que o despacho de reversão foi comunicado à Impugnante”.

Tendo -se apurado que a Impugnante foi citada para a execução que identificou na petição inicial, 
“fica citada, de que é executada por reversão...”em 14 -10 -2011. Porque a citação foi na pessoa de 
B………………... foi a Impugnante notificada, por carta registada expedida em 21 -10 -2011.“…. nos 
termos do artigo 39º do Código de Procedimento e de processo tributário e 241º do Código de Pro-
cesso Civil. Mais se referiu na notificação que: “As citações consideram -se realizadas na data acima 
referida (entenda -se 14 -10 -2011), e ao prazo de 30 dias, mencionado nas citações, acrescem 5 (cinco,) 
dias, nos termos do artºs 252 -A, n.º 1, alínea a) do CPC.”, vide lis. 32 a 34.

A petição inicial que deu origem aos presentes autos foi entregue em 10 -01 -2012, cfr. fls, 2 a 2.
Analisando os fundamentos da impugnação e da oposição, vide artºs 99º e 204º. ambos do Có-

digo de Procedimento e de Processo Tributário (adiante CPPT), facilmente se verifica que o objecto 
dos presentes autos encontra enquadramento na previsão das als. h) e d) do n.º 1 do art. 204º do já 
aludido diploma.

Dito de outra forma verifica -se erro na forma de processo pois a forma processual escolhida 
não corresponde à natureza... e constitui nulidade, de conhecimento oficioso, vide art., 199º e 202º do 
CPC, ex vi 2º. alínea e) do CPPT.

Quais as consequências a extrair de tal facto do aludido erro?
Nos termos do ali. 199º do CPC, as consequências daí resultantes poderão divergir consoante se 

possam ou não aproveitar os actos já praticados, tendo em vista as garantias do réu: se da errada forma 
processual resultar diminuição das garantias do réu, deverão anular -se todos os actos posteriores: 
caso contrário anular -se -ão apenas os que não possam ser aproveitados, praticando -se os necessários 
para que o processo se aproxime da forma estabelecida na lei.

No caso em apreço, não se vislumbra tal diminuição de garantias.
Por outro lado, determina o artº. 98º n.º 4 do CPPT que, no caso de erro na forma de processo, 

compete ao Tribunal ordenar a convolação para a forma de processo adequada.
Não obstante, os autos não podem ser aproveitados para prosseguirem como oposição ou recla-

mação de actos do Chefe. É que, na hipótese de se ordenar o prosseguimento dos autos como oposição, 
impor -se -ia desde logo a rejeição liminar dela, por manifesta extemporaneidade, dado que se mostraria 
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largamente ultrapassado o prazo de 30 dias contados desde a citação para a execução, vide 203º. n.º 1 
alínea a) e 277º. n.º 1, ambos do CPPT.

Por ter sido proferido em situação similar à dos presentes autos louvo -me, com a devida vénia 
no Ac do STA, 0172/07. 11 -04 -2007, LÚCIO BARBOSA. REVERSÃO. OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO 
FISCAL. IMPUGNAÇÃO

— A forma processual para reagir contra o acto de reversão da execução fiscal é o processo de 
oposição à execução.

II — Tendo o revertido reagido através do processo de impugnação é possível a convolação para 
o processo de oposição, se tempestiva.

Como supra se referiu a petição inicial deu entrada em 10 -01 -2012 (mesmo que tivesse sido 
remetida via postal, veja -se, por exemplo que o pagamento da taxa de justiça ocorreu em 07 -01 -2012 
e a procuração é de 05 -01 -2012):

A Impugnante foi citada em 14 -10 -2011
Assim, a PI entrou fora do prazo legal previsto no artigo 203º, 11º 1. alínea a). 1ª parte do CPP.T
Atendendo, por um lado, à proibição da prática de actos inúteis (art. 137º do CPC) e por outro 

lado, que o pedidos formulados nestes autos são consentâneos com um processo de oposição e não 
de impugnação, conclui -se não poderem os autos ser aproveitados para prosseguirem sob a forma de 
processo determinada na lei, Na verdade se convolação ocorresse a Oposição ou Reclamação seriam 
rejeitadas liminarmente cfr. entre outros, artigo 209º, n.º 1, alínea a) do CPPT.

Pelo exposto julgo como verificado o erro na forma de processo e consequente nulidade e impos-
sibilidade de convolação para oposição por intempestividade desta.

Custas a cargo da Impugnante.»
5 – Colhidos os vistos, cabe decidir.
6 – Do objecto do recurso
A única questão jurídica objecto do presente recurso é apenas de saber se padece de erro de 

julgamento o despacho recorrido ao julgar que se verifica a nulidade por erro na forma do processo 
escolhida (impugnação) e que ocorre também impossibilidade de convolação.

Como se vê de fls. 451 o despacho recorrido indeferiu liminarmente a impugnação porquanto, 
analisados os fundamentos da impugnação e da oposição (artºs. 99º e 204º. ambos do Código de Proce-
dimento e de Processo Tributário) concluiu que o objecto dos presentes autos encontra enquadramento 
na previsão das als. b) e d) do n.º 1 do art. 204º do já aludido diploma.

E, prosseguindo o seu discurso argumentativo, julgou verificar -se erro na forma de processo, o 
que constitui nulidade, de conhecimento oficioso (arts. 199º e 202º do CPC, ex vi 2º. alínea e) do CPPT.

Concluindo, a final, ser impossível a convolação para a forma de processo adequada (oposição e 
execução fiscal) por intempestividade.

Por sua vez a recorrente, na sua alegação de recurso e nas conclusões que a encerram, que, como 
é sabido delimitam o objecto do recurso, sustenta que parte da matéria invocada na petição inicial (sem, 
contudo a especificar!) é compatível com o meio processual de impugnação judicial, pela invocação 
de preterição de formalidades essenciais, acrescentando que solicitou na petição inicial a declaração de 
nulidade dos procedimentos executivos e só, alternativamente, solicitou a declaração de parte ilegítima 
na execução.

Termina as suas alegações de recurso pedindo seja declarada “extinta a execução pela preterição 
de formalidades legais” e, alternativamente, “a anulação de todos os actos processuais praticados 
posteriormente à junção do aludido documento”, incluindo o despacho de reversão.

Esta argumentação da recorrente não pode, no entanto, obter provimento, como abaixo se de-
monstrará.

Vejamos.
É pacífico na jurisprudência e na doutrina que a impugnação judicial, regulada nos artigos 99.º 

e seguintes do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), constitui o meio de reacção 
paradigmático de que dispõe o contribuinte para atacar, com fundamento em qualquer ilegalidade, o 
acto tributário, tomado este em sentido próprio, ou seja, como acto de liquidação do tributo, sendo 
igualmente este o meio processual adequado para reagir contra outros actos em matéria tributária para 
os quais a lei preveja ser este o meio de reacção do contribuinte (cfr. o n.º 1 do artigo 97.º do CPPT) – 
vide, neste sentido, o Acórdão deste Supremo Tribunal de 30 de Setembro de 2009, rec. n.º 626/09, in 
www.dgsi.pt)

É também pacificamente aceite, existirem fundamentos que são invocáveis tanto como funda-
mento de oposição à execução fiscal como de impugnação judicial, decorrendo ainda do artº 22º n.º 4 
da Lei Geral Tributária que as pessoas solidária ou subsidiariamente responsáveis poderão reclamar 
ou impugnar a dívida cuja responsabilidade lhes for atribuída nos mesmos termos do devedor princi-
pal, devendo, para o efeito, a notificação ou citação conter os elementos essenciais da sua liquidação, 
incluindo a fundamentação nos termos legais.
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No caso em apreço cumpre notar que o acto sindicado é o despacho de reversão e não a liquidação 
da dívida exequenda.

Sucede, como bem nota o Exmº Procurador -Geral Adjunto neste Tribunal, no seu parecer acima 
referido, que a recorrente, nas suas conclusões de recurso, e até mesmo na petição inicial, não assaca 
aos actos de liquidação de IRS e IVA, objecto das execuções contra ela revertidas, qualquer vício, 
nomeadamente formal, por preterição de formalidades essenciais.

De facto, a alegada preterição de formalidades essenciais, que a recorrente não especifica nas suas 
conclusões, é sempre reportada aos processos executivos e não aos procedimentos de liquidação.

Constata -se, aliás, da petição inicial, que a recorrente deduziu impugnação judicial contra o acto 
citação para pagar, por reversão, no processo de execução fiscal n.º 3700200701039997, a quantia de 
5.437,79 €, em dívida pela sociedade C………………, Ldª, imputando -lhe ausência de fundamentação 
legalmente exigida e preterição de formalidades legais,

Para, a final, concluir com o seguinte pedido: «nestes termos e nos melhores de direito que V.Exª 
doutamente suprirá, deve ser recebida a presente impugnação, ser julgada procedente por provada, 
declarando -se a nulidade dos procedimentos executivos já realizados contra a impugnante, ou, em al-
ternativa, declarando -se a impugnante parte ilegítima na execução a que se refere a presente petição».

Em suma, o ponto axial da sua pretensão da tem a ver com a ilegitimidade no processo de execução 
fiscal, o que constitui expresso fundamento de oposição judicial à execução fiscal, não formulando a 
recorrente qualquer pedido atinente ao meio processual de impugnação, a saber, a declaração de ine-
xistência, nulidade ou anulação das liquidações dos tributos.

Ora, constitui jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal que a Impugnação judicial não 
é o meio adequado de reacção contra o despacho de reversão da execução fiscal, mas sim o processo de 
oposição – cf. neste sentido, entre outros, os Acórdãos de 29/06/2005, recurso 0501/05, de 14.07.2007, 
recurso 0172/07, de 9/2/2011, recurso 845/2010, de 2/5/20102, recurso 300/2012 e de 12.09.2012, 
recurso 453/12, todos in www.dgsi.pt.

De igual modo Jorge Lopes de Sousa, no seu Código de Procedimento e Processo Tributário 
anotado de, vol. III, pag. 479 esclarece que o “meio processual adequado para impugnar uma decisão 
relativa à reversão da execução fiscal, com fundamento de o revertido não ser responsável pelo paga-
mento da dívida é a oposição à execução fiscal, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art. 204º do CPPT».
 Acrescentando ainda que “A reclamação graciosa e o processo de impugnação judicial, a que os reverti-
dos também podem recorrer na sequência da sua citação no processo de execução fiscal, nos termos do 
n.º 4 do art. 22º da LGT, destinam -se a atacar a legalidade da liquidação visando obter a sua anulação 
ou a declaração da sua nulidade ou inexistência (arts. 70º, nº1, 99º e 124º do CPPT). Por outro lado, por 
força do preceituado no nº1 do art. 151º do CPPT, todas as questões relacionadas com os pressupostos 
da responsabilidade subsidiária deverão ser apreciadas em processo de oposição”.

Daí que se conclua o meio processual adequado para o revertido impugnar contenciosamente o 
despacho que ordena a reversão, com fundamento em falta de fundamentação deste ou outros vícios a 
tal acto imputados, é a oposição à execução, e não o processo de impugnação judicial.

Acresce dizer que no caso não ocorre também possibilidade de convolação para ao meio processual 
adequado – oposição à execução fiscal  - uma vez que a petição inicial é manifestamente intempestiva.

Com efeito a petição deu entrada em 10.01.2012 (cf. fls. 22) e a impugnante foi citada em 
14.10.2011, sendo que, nos termos do art.203º, n.º1 a), do CPPT, a oposição à execução fiscal deve ser 
apresentada no prazo de 30 dias a contar da citação pessoal ou, não a tendo havido, da primeira penhora

E, como vem afirmando a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Administrativo, 
não deve operar -se, sob pena da prática de actos inúteis, proibida por lei, a convolação da impugnação 
judicial em oposição à execução fiscal se a petição é intempestiva para o efeito, pois logo haveria 
lugar a indeferimento liminar por extemporaneidade – vide acórdãos de 11.04.2007, recurso 19/07, de 
21.06.2000, recurso 24605, de 10.09.2008, recurso 358/08 e de 12.09.2012, recurso 453/12, todos in 
www.dgsi.pt.

Bem andou, pois, a decisão recorrida ao rejeitar liminarmente a impugnação por erro na forma 
de forma de processo, e ao não ordenar a convolação na forma processual adequada, por, manifesta 
extemporaneidade, com consequente nulidade de todo o processo.

Improcedem, pois, todas as conclusões de recurso.
7. Decisão
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar o despacho recorrido.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 10 de Abril de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.

(1) Sic 
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 Acórdão de 10 de Abril de 2013.

Processo n.º 277/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A………………………..
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1. A………, com os demais sinais nos autos, não se conformando com o despacho que não admitiu 
o recurso, por oposição de acórdãos, que interpôs do acórdão proferido nos autos, que concedeu provi-
mento ao recurso jurisdicional interposto pela Fazenda Pública da sentença do Tribunal Administrativo 
e Fiscal do Porto que julgou procedente a impugnação por si deduzida contra a liquidação do Imposto 
Municipal sobre Imóveis (IMI) referente ao ano de 2003, vem reclamar para a conferência, em cujas 
alegações conclui o seguinte:

a) — A ora Reclamante impugnou judicialmente a liquidação que lhe foi feita em IMI, ano de 2003, 
relativamente ao prédio inscrito na matriz urbana da freguesia da Vitória (Porto) sob o artigo 00313, 
tendo essa impugnação sido julgada pelo acórdão recorrido, que manteve a liquidação impugnada.

b) — Impugnou, igualmente, a liquidação que lhe foi feita com referência ao mesmo prédio e ao 
ano de 2004, tendo essa impugnação sido julgada pelo acórdão fundamento, que anulou a liquidação 
impugnada.

c) — Entre outros, um dos fundamentos das impugnações deduzidas — e o único que para o efeito 
desta reclamação importa considerar — foi a falta de fundamentação legalmente exigida dos actos de 
liquidação notificados nos termos constantes dos respectivos documentos de cobrança (doc. de fls. 14 
destes autos e doc. de fls. 12 no processo em que foi proferido o acórdão fundamento).

d) — Começou a ora Reclamante por reclamar do imposto (IMI,) que lhe foi notificado relati-
vamente ao ano de 2003, com o fundamento, entre outros, de que o documento de cobrança que lhe 
notificara o imposto a pagar não continha qualquer explicação, mínima que fosse, do valor patrimonial 
tributário fixado e da taxa tributária utilizada na liquidação do imposto, pelo que o acto tributário ca-
recia de fundamentação legalmente exigida, e veio, depois, a Reclamante a impugnar judicialmente o 
despacho do Chefe de Finanças que decidiu não se verificar a invocada falta de fundamentação.

e) — Tendo a Reclamante o direito de impugnar judicialmente o despacho do Chefe de Finanças 
e de pedir a anulação da respectiva liquidação, fê -lo nos presentes autos.

f) — A circunstância da presente impugnação ter sido precedida de reclamação em nada diferencia, 
na substância, os feitos julgados pelo acórdão recorrido e pelo acórdão fundamento, contrariamente ao 
que se sustenta no douto despacho de fls. 1 67/ 70.

g) — Concretamente, ambos os acórdãos — o acórdão recorrido e o acórdão fundamento — de-
cidiram sobre a mesma questão fundamental que consiste em saber se a liquidação do IMI feita e 
notificada à ora Reclamante pelo respectivo documento de cobrança, nos exactos termos em que eles 
constam em cada um dos processos em que aqueles acórdãos foram proferidos, estava devidamente 
fundamentada.

h) — Enquanto o acórdão recorrido decidiu que a notificação do acto tributário, tal como se 
mostra feita no documento de fls. 14, dava a conhecer a respectiva fundamentação de forma clara, 
congruente e suficiente,

i) — o acórdão fundamento decidiu que a Administração Tributária não deu a conhecer o que a levou 
afixar aquele valor patrimonial tributário, e não outro qualquer, sendo que o documento de cobrança, 
mediante o qual foi feita a notificação da liquidação, não permite saber se aquele valor tem fundamento 
no estatuído no art. 16. n.ºs 1 a 4, n.º 5 ou no art. 17.º Decreto -lei n. 0287/2003 ou se foi determinado 
nos arts. 36º a 47º do Código do IMI ou com base em quaisquer outras disposições legais.

j) — Revela -se, pois, evidente que os dois acórdãos decidiram a mesma questão fundamental de 
direito em termos opostos.

2. O despacho reclamado, naquilo que é relevante, é do seguinte teor:
“Como resulta daquelas norma e dos artigos 27.º, alínea b) do ETAF, e dos 152.º do CPTA, a 

admissibilidade do recurso por oposição de acórdãos, depende de existir contradição entre o acórdão 
recorrido e o acórdão invocado como fundamento sobre a «mesma questão fundamental de direito» 
e que não ocorra a situação de a decisão impugnada estar em sintonia com a «jurisprudência mais 
recentemente consolidada do Supremo Tribunal Administrativo».

No que ao primeiro requisito respeita, como tem sido inúmeras vezes explicitado pelo Pleno desta 
Secção relativamente à caracterização da questão fundamental sobre a qual deve existir contradição 
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de julgados, devem adoptar -se os critérios já firmados no domínio do ETAF de 1984 e da LPTA, para 
detectar a existência de uma contradição, quais sejam:

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

 - que não tenha havido alteração substancial na regulamentação jurídica;
 - que se tenha perfilhado, nos dois arestos, solução oposta;
 - a oposição deverá decorrer de decisões expressas, não bastando a pronúncia implícita ou a 

mera consideração colateral, tecida no âmbito da apreciação de questão distinta (Acórdãos do Pleno 
desta Secção do STA de 26 de Setembro de 2007, 14 de Julho de 2008 e de 6 de Maio de 2009, recursos 
números 452/07, 616/07 e 617/08, respectivamente).

A alteração substancial da regulamentação jurídica relevante para afastar a existência de opo-
sição de julgados verifica -se «sempre que as eventuais modificações legislativas possam servir de 
base a diferentes argumentos que possam ser valorados para determinação da solução jurídica» (v. 
Acórdãos do Pleno da Secção de Contencioso Tributário do STA de 19 de Junho de 1996 e de 18 de 
Maio de 2005, proferidos nos recursos números 19532 e 276/05, respectivamente).

Por outro lado, a oposição de soluções jurídicas pressupõe identidade substancial das situações 
fácticas, entendida esta não como uma total identidade dos factos mas apenas como a sua subsunção 
às mesmas normas legais (cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, op. cit., p. 809 e o acórdão do Supremo 
Tribunal de Justiça de 26 de Abril de 1995, proferido no recurso n.º 87156).

Vejamos, então, se tais pressupostos se verificam.
Confrontando os acórdãos em presença, desde logo, se verifica que o vício da falta de funda-

mentação foi apreciado relativamente a actos tributários diferentes, o que naturalmente conduz a 
resultados diversos.

No acórdão fundamento, a liquidação do IMI impugnada constava da própria notificação da 
liquidação, que foi efectuada através do “documento de cobrança” constante de fls. 12 dos autos. O 
acórdão julgou que «não ficou demonstrado que em qualquer liquidação respeitante a período anterior, 
ou através de qualquer outra comunicação, a AT tenha alguma vez dado a conhecer ao Contribuinte 
os motivos por que o valor patrimonial tributário foi fixado no valor constante do documento de 
fls. 12», e que «o documento de fls. 12 não permite saber se aquele valor tem fundamento no estatuído 
no art. 16.º, n.ºs 1 a 4, n.º 5 ou no art. 17.º do Decreto -Lei n.º 287/2003 ou se foi determinado nos 
arts. 36.º a 47.º do CIMI ou até com base em quaisquer outras disposições legais, tudo como bem ficou 
dito na sentença recorrida».

Completamente diferente é a situação de facto em que assentou o julgamento que se fez no acórdão 
recorrido, pois a impugnação judicial teve por objecto o acto do Chefe de Serviço de Finanças que 
decidiu a reclamação que havia deduzido contra a liquidação do imposto municipal de imóveis (IMI) 
do ano de 2003 relativamente ao prédio inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Vitória no 
Porto, sob o artigo 00313 e não a liquidação constante do acto de notificação para se proceder ao 
pagamento do IMI.

O acórdão, ao conhecer do vício de falta de fundamentação, esclarece que a sentença recorrida 
enfermou de erro pelo facto de ter considerado que o acto tributário impugnado estava incorporado 
na notificação para cobrança do IMI. Aí se diz que «a sentença recorrida parece ter esquecido que a 
impugnante reclamou do resultado da actualização do valor patrimonial tributável efectuada ao abrigo 
das normas transitórias do DL n.º 287/2003 de 12/11, que aprovou o CIMI, e que sobe essa reclamação 
foi emitida a decisão que deu origem à presente impugnação. A decisão recorrida, e também a recor-
rida nas contra -alegações, focalizam a fundamentação do acto impugnado apenas no documento de 
fls. 14 dos autos, através do qual se notificou a recorrida para proceder ao pagamento da 1ª prestação 
do IMI do ano de 2003 (cfr. alínea a) e b) do probatório). Todavia, verifica -se que a recorrida não se 
conformou com a liquidação constante dessa notificação, tendo deduzido reclamação para o Director 
de Finanças, ao abrigo do artigo 20º do referido DL n.º 287/2003, alegando que o valor patrimonial 
tributável está incorrectamente actualizado».

Portanto, sendo a fundamentação contextual, no sentido de que deve acompanhar o conteúdo da 
decisão, constando do mesmo instrumento de externação, e sendo diferentes os actos impugnados, não 
se pode dizer que há identidade fáctica entre os dois acórdãos. O discurso fundamentador de ambos 
os actos é diferente e dai que se tenha chegado a soluções jurídicas diferentes.

É quanto basta para se concluir pela inexistência de soluções jurídicas contraditórias quanto à 
apreciação do dever de fundamentação.

Pelo exposto, não se admite o recurso”
3. Diz agora o recorrente que, contrariamente ao referido no despacho reclamado, os actos im-

pugnados no acórdão recorrido e no acórdão fundamento não são diferentes, pois ambos se referem a 
liquidações do IMI constantes de documento de cobrança com os mesmos dizeres.

Mas isso, não é verdade, como se pode ler do acórdão recorrido.
O acto impugnado foi, e só podia ser, o que decidiu a reclamação graciosa apresenta pelo recorrente.
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Aí se refere o seguinte: “Ora, a sentença recorrida cai em erro de julgamento quando atende 
exclusivamente aos elementos constantes do documento de cobrança do IMI, sendo certo que o acto 
impugnado é, e só pode ser, o acto que decidiu a reclamação. É certo que a reclamação não prejudica 
a dedução da impugnação judicial da liquidação, tal como se estabelece no n.º 5 do artigo 20º do DL 
n.º 287/2003. Mas, tendo em conta a data em que a impugnação judicial foi introduzida em juízo, só o 
acto que decidiu a reclamação poderia ser objecto de fiscalização, pois nessa data já se havia esgo-
tado o prazo de impugnação relativamente ao acto primário. E, como se lê logo no intróito da petição 
inicial, é contra o acto que decide a reclamação que o impugnante reage contenciosamente”.

O acórdão julgou improcedente o vício de forma por falta de fundamentação precisamente porque 
considerou, e é o que resulta da petição inicial, que o acto impugnado é o acto do Chefe de Serviço 
de Finanças que decidiu a reclamação que havia deduzido contra a liquidação do imposto municipal 
de imóveis (IMI) do ano de 2003. A recorrente não se conformou com a liquidação constante dessa 
notificação, (doc. de fls. 14 dos autos), tendo deduzido reclamação para o Director de Finanças, ao 
abrigo do artigo 20º do referido DL n.º 287/2003, alegando que o valor patrimonial tributável está in-
correctamente actualizado. E, como se referiu no acórdão, esse procedimento impugnatório foi objecto 
de um conjunto de actos procedimentais, designadamente, proposta de decisão, projecto de decisão, 
defesa escrita e decisão final, que esclarecem concretamente os motivos de facto e de direito que estão 
na base na liquidação do IMI impugnado.

Portanto, enquanto o acórdão fundamento atende exclusivamente aos elementos constantes do 
documento de cobrança do IMI, o acórdão recorrido atende aos elementos exarados no despacho que 
decidiu a reclamação e que foi objecto de impugnação. Por conseguinte, não há qualquer contradição 
entre os acórdãos na avaliação da suficiência do dever de fundamentação.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em indeferir a reclamação e manter o despacho reclamado.

Custas pelo reclamante.

Lisboa, 10 de Abril de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da Silva. 

 Acórdão de 10 de Abril de 2013.

Assunto:

Verificação e graduação de créditos. Competência dos Tribunais Administrativos e 
Fiscais para o seu conhecimento.

Sumário:

 I — Após as alterações introduzida no CPPT pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de De-
zembro, os Tribunais Tributários continuam a ter competência para conhecer da 
matéria relativa à verificação e graduação de créditos, tendo ocorrido apenas 
uma alteração da via ou forma processual adequada ao seu conhecimento, que 
deixou de ser o processo judicial de verificação e graduação de créditos, para ser 
o processo judicial de reclamação da decisão proferida pelo órgão da execução 
sobre a matéria, passando, assim, esta reclamação a constituir a forma processual 
de exercer a tutela jurisdicional no que toca à verificação e graduação de créditos.

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

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

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

Processo n.º 280/13 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: A… e outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

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

1 - RELATÓRIO
O Exmº Magistrado do Ministério Público recorre para este Supremo Tribunal da decisão do 

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto de 07/11/2012, proferida nos autos de verificação e gradua-
ção de créditos n.º 158/09.4BEPRT, que determinou que, os autos deviam ser remetidos ao órgão de 
execução fiscal para aí serem tramitados.

Apresentou as seguintes CONCLUSÕES:
I - Com a entrada em vigor em 01/01/2011, das alterações introduzidas ao CPPT pela Lei 55 -A/2010, 

de 31 de Dezembro, sucedem -se no tempo, duas formas de processo destinadas à verificação e graduação 
de créditos, no âmbito da execução fiscal.

2 -Tal reforma, se entrega a tramitação do processo, bem como a decisão sobre a verificação e 
graduação de créditos, aos órgãos de execução fiscal, é certo que deixa a decisão final para o juiz quando 
chamado por via da Reclamação (artº 97º, alínea o) do CPPT).

3 -A questão de saber se os processos pendentes nos tribunais tributários em 01/01/2011 devem 
ou não ser remetidos para os Serviços de Finanças, não pode pois resolver -se por apelo ao artº 64º do 
CPCivil, mas antes no seio da problemática da sucessão de leis no tempo.

4 - E aqui, estabelecendo o artº 12º n.º 2 do CCivil, a regra da aplicação imediata, ainda que não 
retroactiva, da lei nova, não podemos deixar de considerar o disposto no n.º 2 do artº 142º do CPCivil 
aplicável por força do teor do artº 2º alínea e) do CPPT, e que, como norma especial, se impõe àquele 
outro normativo.

5 -Ora, esta norma do CPCivil determina que a forma de processo aplicável é o definido pela lei 
vigente à data em que a acção é proposta.

6 - Donde se retira que os processos de verificação e graduação de créditos pendentes nos tribunais 
tributários em 01/01/2011 devem continuar a ser processados nestes, e segundo a forma processual 
anterior até à decisão final.

7 - Ao decidir em sentido contrário, a M.ma juíza fez errada interpretação da lei, violando, desig-
nadamente, os referidos arts.64º e 142º n.º 2 do CPCivil.

8 - Termos em que deve revogar -se o doutro despacho recorrido, ordenando -se o prosseguimento 
dos autos neste tribunal até decisão de reconhecimento e graduação de créditos.

Não foram apresentadas contra -alegações.
Mostram os autos que:
O processo de verificação e graduação de créditos foi autuado em 16/01/2009 (cf. fls. 4).
A decisão recorrida, de fls. 129, determinou que os autos remetidos ao órgão de execução fiscal, 

para aí serem tramitados.
No parecer que antecedeu esta decisão o Ministério Público no Tribunal Administrativo e Fiscal 

do Porto discorda deste entendimento.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A questão a decidir consiste em saber se a decisão recorrida enferma de erro de interpretação e 

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

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

Jurisprudência, esta, que foi seguida por inúmeros outros arestos deste Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, dos quais destacamos, por mais recentes, os acórdãos 704/11, de 28.09.2011, 623/11, de 
14.09.2011, e 597/11, 510/11, 500/11, 393/11, 499/11, 361/11, 632/11, e 595/11, todos de 13.07.2011 
e ainda 0637/11 e 0826/11 ambos de 26/10/2011 (sendo que neste último o ora relator interveio como 
juiz adjunto).

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

Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, decalcadas do sumário doutrinal do 
acórdão proferido no processo com o n.º 384/11, supra citado:

I  - Após as alterações introduzida no CPPT pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, os 
Tribunais Tributários continuam a ter competência para conhecer da matéria relativa à verificação e 
graduação de créditos, tendo ocorrido apenas uma alteração da via ou forma processual adequada ao 
seu conhecimento, que deixou de ser o processo judicial de verificação e graduação de créditos, para 
ser o processo judicial de reclamação da decisão proferida pelo órgão da execução sobre a matéria, 
passando, assim, esta reclamação a constituir a forma processual de exercer a tutela jurisdicional no 
que toca à verificação e graduação de créditos.

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

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

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

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

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

Sem custas.

Lisboa, 10 de Abril de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 10 de Abril de 2013.

Assunto:

Pedido de dispensa de garantia. Dispensa de audição prévia antes da decisão.

Sumário:

Independentemente do entendimento que se subscreva relativamente à natureza ju-
rídica do ato de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia 
– ato materialmente administrativo praticado no processo de execução fiscal ou 
ato predominantemente processual – é de concluir que não há, no caso, lugar ao 
exercício do direito de audiência previsto no artº. 60º da LGT.

Processo nº: 346/13 -30.
Recorrente: A………, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Ascensão Lopes.



1387

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. A………, Ldª, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF 

de Viseu que julgou totalmente improcedente a sua reclamação deduzida contra decisão do órgão de 
execução fiscal que lhe indeferiu o pedido de dispensa de garantia, apresentando, para o efeito, alega-
ções nas quais conclui:

A. O presente processo respeita a uma reclamação apresentada pela A……… contra o indeferi-
mento, por parte do Serviço de Finanças de Tondela, de um pedido de dispensa de prestação de garantia 
em que não foi realizada a audição do contribuinte prévia a esse indeferimento, em violação do disposto 
nos artigos 267°, n.° 5, da CRP, 60.° da LGT e 45.° do CPPT.

B. A sentença recorrida (acolhendo e transcrevendo o teor do Acórdão deste STA de 26.09.2012) 
acompanha a corrente que qualifica o acto de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de 
garantia como um acto de natureza administrativa — cf., em particular, páginas 29 e 31 da sentença 
aqui posta em crise.

C. Consubstanciando a decisão de indeferimento de um pedido de dispensa de prestação de ga-
rantia um acto administrativo em matéria tributária e, como tal, sujeito ao regime previsto na LGT para 
os procedimentos tributários (e, em particular, ao princípio da participação contido no artigo 60.º do 
mesmo diploma), não se pode aventar, no modesto entendimento da A………, a possibilidade da sua 
não observância ou simples dispensa, como acabou por concluir o Tribunal a quo.

C. Não parece ser legalmente admissível recorrer a uma possibilidade de dispensa de audição prévia 
prevista ou (i) num regime de aplicação supletiva (in casu, o regime previsto no CPA) ou (ii) num regime 
criado ad hoc (em concreto, um regime resultante da consideração de que o requerimento de dispensa 
de garantia, por dever ser fundamentado e instruído com prova, consubstancia, em si, a audição prévia 
do interessado), quando a própria Lei Geral Tributária não se mostra omissa quanto à matéria.

E. A aplicação do Código de Procedimento Administrativo às relações jurídico -tributárias, nos 
termos do disposto na alínea c) do artigo 2.º da LGT, mostra -se de carácter supletivo: é a Lei Geral 
Tributária que se aplica em primeira linha à solução das questões postas ao intérprete -aplicador, só 
sendo legítimo o recurso aos restantes diplomas enunciados no artigo 2.º da LGT em caso de lacuna 
da mesma Lei.

F. A Lei Geral Tributária não contém qualquer lacuna quanto ao exercício de audição prévia ao 
indeferimento de um pedido de dispensa de garantia, que possibilite ou autorize o recurso a regimes 
especiais previstos em legislação subsidiária ou interpretativamente criados para a situação concreta. Bem 
pelo contrário; a LGT claramente ordena que previamente ao indeferimento de um pedido apresentado 
pelo contribuinte à Administração Fiscal — como vem a ser um pedido de dispensa de prestação de 
garantia — seja aquele ouvido e convidado a participar na formação da decisão final — cf. artigo 60°, 
n.° 1, alínea b), da LGT  -, sendo que os n.s 2 e 3 do mesmo artigo 60.º da LGT vêm indicar, peremp-
toriamente, as situações em que poderá ocorrer a dispensa de audição prévia no âmbito das relações 
jurídico -tributárias, nos quais não se inclui o indeferimento de um pedido de dispensa de prestação de 
garantia.

G. Ao fazer -se apelo a um regime previsto no Código de Procedimento Administrativo (ou mesmo 
a um regime que decorre da interpretação de que a própria petição fundamentada afastará a audição 
prévia) para justificar a possibilidade de dispensa de audição prévia no caso, está -se, em bom rigor, a 
revogar semelhante disposição da Lei Geral Tributária, aditando -lhe outras possibilidades de dispensa 
de audição prévia, que o legislador fiscal manifestamente não consagrou.

H. Ainda que se aceitasse a aplicação subsidiária da possibilidade de dispensa de audiência prévia, 
prevista no CPA para os casos em que a decisão se mostra urgente, às situações de indeferimento de 
pedido de dispensa de garantia — no que não se concede  -, sempre importará notar que a urgência da 
decisão invocável para justificar esta dispensa de audiência prévia em procedimentos administrativos 
«não são razões ligadas com a necessidade de cumprimento do prazo legal de conclusão do processo ou 
com a necessidade de prevenir o aparecimento de actos tácitos que podem ser invocadas para justificar 
o preenchimento do pressuposto da urgência da decisão.» — cf. Mário Esteves de Oliveira, Pedro Costa 
Gonçalves e J. Pacheco de Amorim, op cit.

I. Ao contrário do que se verifica na situação dos autos, a urgência da decisão deverá ser justifi-
cada e fundamentada por referência à situação material existente, devendo resultar objectivamente do 
acto e das suas circunstâncias (cf., neste sentido, Ac. STA de 28 -05 -2002, proc. 048378, disponível em 
www.dagsi.pt), não já por referência à situação procedimental de cumprimento de determinado prazo 
estipulado para a conclusão do procedimento (4), que vem a ser, afinal, a justificação em que se escuda 
o Tribunal a quo (acolhendo o teor do mencionado Acórdão deste Venerando STA) para considerar que 
este regime da dispensa de audiência prévia nas decisões urgentes dos procedimentos administrativos 
deverá ser aplicado ao pedido de dispensa de prestação de garantia em causa nos autos.

4  -Nas expressivas palavras do Exmo. Senhor Dr. Juiz Conselheiro Lino Ribeiro, em voto de 
vencido ao entendimento que fez maioria no mencionado Ac. deste STA de 25.09.2012: «0 prazo de 
10 dias para decidir o dito ‘procedimento” é assim meramente ordenador ou disciplinador, sem quaisquer 
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consequências negativas para o requerente. Dai que não nos devemos impressionar com a alegação 
de que tal prazo determina a natureza urgente do procedimento, pois, pelo menos na perspectiva do 
executado, não há uma correlação necessária entre o prazo de decisão e a urgência na resolução da 
pretensão. Além disso, a aplicar -se as normas do CR4, seria sempre de exigir um “despacho” a justificar 
a urgência da decisão».

J. Por outro lado, não poderá igualmente colher o entendimento de que o próprio requerimento em 
que o interessado expõe a sua pretensão, indicando as razões que a justificam e juntando os respectivos 
elementos de prova documental, acabe por desempenhar a função de audição prévia do contribuinte ou 
por precludir a necessidade de realização da mesma, no sentido de atenuar «a hipótese de ser surpreen-
dido ou confrontado pela AT com elementos que desconheça» — cf. Ac. STA de 26.9.2012, reproduzido 
na página 30 da sentença recorrida.

K. Se assim fosse, em todas as situações de apresentação de um pedido ou petição devidamente 
fundamentados e instruídos com prova documental à Administração Tributária, teria de se aplicar esta 
interpretação de que semelhante petição inicial daquele procedimento jurídico -tributário precludia a 
necessidade de realização de audição prévia, pelo que os contribuintes, sempre que apresentassem tais 
petições devidamente fundamentadas e instruídas com prova documental, não teriam a possibilidade de, 
previamente ao respectivo indeferimento pela Administração Tributária, virem participar na formação 
da decisão e, assim, virem obviar a eventuais erros por parte da Administração e contribuir para o cabal 
esclarecimento dos factos.

L. Por outro lado, apesar de o pedido de dispensa de prestação de garantia dever ser instruído, nos 
termos legais, com a prova documental necessária (cf. artigo 170°, n.° 3, do CPPT), é certo que com 
esta referência a «prova documental necessária», o legislador não está a excluir outros meios de prova 
admitidos em Direito, o que redundaria numa restrição materialmente inconstitucional, nas situações em 
que esses outros meios de prova se mostram imprescindíveis para a demonstração do direito invocado 
pelo contribuinte no seu pedido de dispensa. (5)

M. São cogitáveis situações em que os factos alegados pelo contribuinte para demonstrar, por 
exemplo, a falta de culpa na insuficiência de bens para prestar garantia ou o prejuízo irreparável que 
lhe advirá da prestação de uma garantia, não se alcançam unicamente através de meios documentais, 
carecendo -se, por exemplo, de prova testemunhal.

5 - «No CPPT, quando se estabelecem restrições probatórias (que têm carácter excepcional, como 
se infere dos arts. 72.0 da LGT e 50.0 e 125°, n. ° 1, do CPPT), é utilizada uma referência explícita nesse 
sentido, como se constata nos arts. 146. B, n. 03, 204°, n. O 1, alínea 1), e 246.0 do CPPT» — ct. Jorge 
Lopes de Sousa, op. cit.  -, o que não sucede no caso do pedido de dispensa de prestação de garantia.

N. A prova dos requisitos de que depende a dispensa de prestação de garantia poderá — e muitas 
vezes, apenas poderá — ser feita por recurso a outros meios de prova que não a documental — em es-
pecial tratando -se de prova de um facto negativo  -, pelo que não deverá vingar o entendimento de que 
a petição inicial de dispensa de garantia desempenhe já a função de audição prévia do contribuinte ou 
precluda automaticamente a necessidade de realização dessa audição prévia, pois terão lugar diligên-
cias instrutórias e poderão surgir novos elementos sobre os quais o contribuinte nunca se pronunciou, 
em violação, inclusivamente, do princípio do contraditório em matéria de procedimento e processo 
tributário consagrado no artigo 45º do CPPT.

O. O contribuinte tem a possibilidade legal (e constitucional) de, conhecendo a apreciação da Ad-
ministração Tributária feita sobre as provas apresentadas e/ou produzidas no procedimento de dispensa 
de prestação de garantia, vir juntar novos elementos e sobre as mesmas se pronunciar.

P. Esta é a solução que se impõe no apuramento da verdade material e cabal esclarecimento dos 
factos alegados que incumbe à Administração Tributária e, bem assim, a solução que mais se coaduna 
com o preceituado no n.° 5 do artigo 267.° da CRP e no artigo 45° do CPPT.

Q. No caso concreto dos autos, a necessidade, razoabilidade e utilidade da realização da audição 
prévia é manifesta:

• Por um lado, o fundamento apontado, no despacho do OEF que dá causa aos autos, para indeferir 
o pedido de dispensa de prestação de garantia em causa foi a «falta de produção de prova». Ora, em 
sede de audição prévia, poderia a A……… ter obviado, mediante a junção dos elementos de prova que 
a Administração reputava por necessários a essa decisão tomada com fundamentos meramente formais, 
que em nada contribui para a realização, administrativa, da justiça e que se revela não adequada e não 
proporcional.

• Por outro lado, ainda no caso concreto, o argumento que se funda no curto prazo de 10 dias do 
procedimento para afastar a necessidade ou possibilidade legal de audição prévia a esse indeferimento, 
é particularmente inexpressivo, pois que o pedido de dispensa de prestação de garantia foi apresentado 
pela A……… em 28 de Fevereiro de 2011

6 - Elementos de prova esses que a Administração, aparentemente, reputava por necessários para 
a justa decisão da questão, mas que, curiosamente, nem por isso notifica o contribuinte para efectuar a 
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junção desses elementos que tinha por necessários para a instrução do processo, como lhe competiria 
ao abrigo do disposto no artigo 590, n.° 1, do CPA, por forma ao apuramento da verdade material

(cf. ponto 0.06 da matéria de facto dada como provada) e veio a ser decidido, apenas, em 23 de 
Março de 2012, volvido quase um mês sobre a respectiva apresentação (cf. ponto n.° 10 dos factos 
provados).

R. Se a lei prevê um prazo que, na prática, é meramente ordenador ou disciplinador, e que, no caso 
dos autos (que é o que aqui nos interessa) foi incumprido, não se aceita que se retire a conclusão de 
que, in casu, a atribuição do carácter urgente que possibilita, na teoria acolhida na sentença recorrida, a 
dispensa da audição prévia com uma aplicação subsidiária do CPA encontre, sequer, justificação material.

S. Não se aceitando embora (conforme supra se fez notar) que o prazo estipulado na lei para a 
apreciação do pedido de dispensa justifique o afastamento do direito de audição prévia do contribuinte, 
não poderia, de qualquer modo, em face dos elementos de facto dos autos, ter sido decidido que não 
haveria lugar à audição prévia da A……… devido à urgência do procedimento, uma vez que o proce-
dimento em causa demorou quase um mês a ser decidido.

T. Nos presentes autos, impunha -se determinar a anulação da decisão de indeferimento do pedido de 
dispensa de prestação de garantia por preterição ilegal da audição prévia da A………, ao invés do que o 
Tribunal a quo decidiu, violando o disposto nos artigos 267.0, n.° 5, da CRP, 60.° da LGT e 45.° do CPPT.

Termos em que, deve o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Não foram apresentadas contra -alegações

O Senhor Procurador -Geral Adjunto, junto deste Supremo Tribunal Administrativo emitiu 
Parecer do seguinte teor:

1. A………, Lda. interpôs recurso da sentença que, decidindo a reclamação que aquela apresentou 
com vários fundamentos ao abrigo do art. 276. do C.P.P.T., a julgou totalmente improcedente.

2. Invocam -se no mesmo vários argumentos no sentido de que devia ter sido determinada a 
anulação da decisão de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia por preterição 
ilegal da audição prévia da reclamante pese embora o decidido pelo Acórdão de uniformização de 
jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo n. 5/2012. D.R. n.º 204, Série 1 de 2012 -10 -22.

São eles, nomeadamente, que:
 - não podem ser razões ligadas com a necessidade de cumprimento do prazo legal para a con-

clusão do processo — “10 dias após a sua apresentação”, segundo o previsto no art. 170. n.º 4 do 
C.P.P.T. — que podem servir para justificar a urgência da decisão) a qual deve ser justificada por 
referência à situação material existente) citando em abono dessa posição a doutrina de Mário Esteves 
de Oliveira e outros, bem como o já decidido no ac. do S.T.A. de 28 -5 -02, proc. 048378:

 - não podem ser as razões invocadas no requerimento apresentado, a pedir a dita dispensa) que 
podem servir para atenuar “a hipótese de ser surpreendida ou confrontado pela AT com elementos que 
desconheça”, pois a participação na formação da decisão serve ainda para obviar a eventuais erros da 
Administração e contribuir para o cabal esclarecimento dos factos, apresentando novos elementos; e

 - não pode ser ainda o previsto no art. 170. n.º 3 do C.P.P.T. em que se prevê que o pedido deva 
ser instruído com a “prova documental necessária”, mas que deve ser entendido como não excluindo 
ainda outros meios de prova, nomeadamente, testemunhal, que pode servir ainda para afastar tal, sob 
pena de ocorrer uma violação do princípio do contraditório consagrado no art. 45º do C.P.P.T..

E defende que no caso a audição prévia seria necessária, razoável e útil, tendo sido apresentado 
em fundamento do indeferimento a “falta de produção de prova”; por outro lado, considerando que 
o pedido de dispensa de garantia foi decidido mais de um mês sobre a respectiva apresentação, mais 
resulta que o referido prazo é meramente ordenador e não de urgência.

Acaba por invocar que o entendimento tido na sentença recorrida é violador do disposto nos 
arts. 267.º n.º 5 da C.R.P., 6O.º da L.G.T. e 45.º do C.PP.T..

3. Emitindo parecer, dir -se -á ainda o seguinte:
O dito acórdão uniformizou a jurisprudência que se mostrava divergente, concluindo nos seguin-

tes termos: “Independentemente do entendimento que se subscreva relativamente à natureza jurídica 
do acto de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia para obter a suspensão do 
processo de execução fiscal — como acto materialmente administrativo praticado no processo executivo 
e ou como acto predominantemente processual — é de concluir que não há, nesse caso, lugar ao direito 
de audiência previsto no artigo 60º° da Lei Geral Tributária”.

Não tendo actualmente a força de assento, mas, tendo até o efeito de substituir a sentença recorrida 
que tivesse decidido em contrário, de acordo com o previsto no art. 152.º n.º 6 do C.P.A., subsidiaria-
mente aplicável, tal implica que tenha de ser considerado em termos de uma adequada ponderação 
dos argumentos em causa, sendo que os invocados conforme acima referido, foram já considerados 
em sentido contrário ao que se defende.

Em face da sentença recorrida que assumiu já a posição que obteve vencimento no dito acórdão 
uniformizador e que, assim, não é de invalidar, é ainda de constatar que, ao contrário do aí ocorrido, 
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na reclamação apresentada nos presentes autos vieram ainda a ser juntos novos elementos, arroladas 
testemunhas e oferecidas documentos.

Contudo, foi ainda em função da prova oferecida e da que produzida e analisada com respeito 
do princípio do contraditório que foi ainda decidido ser de manter o despacho proferido por não ter 
ficado demonstrada a “ocorrência de prejuízo irreparável causado pela prestação de garantia”.

4. Concluindo, em adesão aos fundamentos constantes do dito acórdão de uniformização e, tendo 
sido possível concluir na sentença recorrida, após produção da prova que foi ainda oferecida pelo 
reclamante e que foi analisada em respeito pelo respeito pelo princípio do contraditório não ter ficado 
demonstrada a “ocorrência de prejuízo irreparável causado pela prestação de garantia”, o recurso 
parece ser de improceder.

2 - FUNDAMENTAÇÃO:
Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1. Em 3.11.2010 foi instaurado contra a Reclamante, no Serviço de Finanças de Tondela, o pro-

cesso de execução fiscal n.° 2704201001012436, com vista à cobrança coerciva de dívidas de IRC do 
exercício de 2006 no valor de € 193.309,97. — cfr. docs. de fls. 1 e 2 dos autos.

2. A Reclamante foi citada para a execução fiscal referida no ponto anterior em 10.11.2010 — cfr. 
docs. de fls. 1 a 2 -verso dos autos.

3. A Reclamante apresentou oposição à execução fiscal referida em 1. supra em 10.12.2010, que 
correu termos neste Tribunal sob o número de processo 35/11.8BEVIS, que foi rejeitada liminarmente 
por sentença proferida em 11.3.2011 e já transitada em julgado. — cfr. doc. de fls.3 dos autos; factos 
de que o Tribunal tem conhecimento no exercício das suas funções.

4. Em 10.1.2011 a Reclamante instaurou impugnação judicial versando a liquidação de IRC do 
ano de 2006, cuja divida é cobrada coercivamente no âmbito do processo de execução fiscal referido 
em 1., que corre termos neste Tribunal sob o número de processo 29/11.3BEVIS. — factos de que o 
Tribunal tem conhecimento no exercício das suas funções.

5. Em 13.1.2011 a Reclamante foi notificada pelo Serviço de Finanças de Tondela para no 
prazo de 15 dias prestar garantia, com vista à suspensão do processo de execução fiscal, no valor de 
€251.550,21.— cfr. docs. de fls. 6 e ss. dos autos.

6. Em 28.2.2011 a Reclamante remeteu ao Serviço de Finanças de Tondela pedido de dispensa de 
prestação de garantia, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, alegando, em síntese,

a. Que a prestação de garantia lhe causará um prejuízo irreparável, pois,
• O acesso ao crédito bancário encontra -se atualmente muito difícil e mais caro, acrescendo que 

a solicitação de uma garantia bancária enfraquece sua posição perante a Banca;
• A Reclamante encontra -se a ser executada em diversos processos de execução fiscal, cujo mon-

tante global ascende a € 29.517.726,21, tendo já prestado garantias no valor de €4.056.467,44;
• A exigência de mais garantias bancárias causa prejuízos para o desenvolvimento da sua atividade, 

podendo conduzir a uma situação de insolvência;
• A sua situação patrimonial não lhe permite obter garantias, já que: tem um ativo bruto real de 

€ 83.503.213,72, em contrapartida de um passivo exigível de € 83.934.383,10, resultando num ativo 
líquido real de — € 431.170,10; do lado do ativo as mercadorias estão avaliadas a um preço de mer-
cado de € 24.250.715,36, mas cujos preços cairão para metade se a empresa entrar em insolvência; em 
tal situação, os créditos dos clientes, que somam os montantes de € 55.205.458,13 e € 3.173.881,28, 
denotariam também um decréscimo de 50% (ratio de liquidez); do lado do passivo, a atrofia financeira 
poderá precipitar os credores na exigência dos seus créditos, pelo que a Reclamante se veria confron-
tada com o pagamento de um passivo de € 83.934.383,10, a que acresce o valor de € 29.517.726,21 em 
execução fiscal, a que terá de fazer face com um ativo depreciado de € 51.681.857,25; com o crédito 
arruinado, não poderia recorrer a capitais alheios; apresenta um rácio de autonomia financeira (capital 
próprio/ativo líquido) de 8%, o que denota elevada dependência de créditos e financiamento externo; e 
um rácio de solvabilidade total (fundos próprios/fundos alheios) abaixo dos 50%; (vi) o elevado valor 
dos montantes em dívida (€29.517.726,21) demonstra por si o prejuízo irreparável;

b. Não tem responsabilidade na insuficiência ou inexistência de bens para a prestação de garantia, 
já que a mesma não resultou de dissipação de património, mas tão só do valor diminuto dos bens do 
seu património e das circunstâncias excecionais para a obtenção de crédito;

c. O penhor sobre os ativos da empresa, constituídos por depósitos destinados à armazenagem de 
vinhos, equipamentos de manuseamento de vinhos e stock de vinhos, levaria à paralisação da empresa, 
acrescendo que a Reclamante necessita dos créditos detidos sobre clientes para obter fundo de maneio 
para a sua atividade corrente. — cfr. doc. de fis. 14 e ss. dos autos.

7. Em anexo ao requerimento referido no ponto anterior juntou os seguintes documentos, cujo 
teor aqui se dá por integralmente reproduzido:

a. Certidão da qual constam: as dívidas em nome da Reclamante cobradas coercivamente em proces-
sos de execução fiscal, totalizando a quantia exequenda € 29.517.726,21, juros de mora de € 5.251.654,61 
e custas de € 303.657,038; garantias prestadas nos processos de execução fiscal, incluindo duas garantias 



1391

bancárias, uma no valor de € 93.574,82 (execução fiscal n.° 2704200701014617) e outra no valor de 
€ 3.131.919,55 (execução fiscal n.° 2704200701014625), e outras garantias no valor de € 152.878,29 
(execução fiscal n.° 2704200401002570), € 670.000,00 (execução fiscal 2704200501017586) e €2.094,78 
(execução fiscal n.° 2704200801001949);

b. Garantia bancária autónoma da Caixa Geral de Depósitos, no valor de € 3.131.919,55, emitida 
em 1.2.2008, tendo como beneficiário o Serviço de Finanças de Tondela e ordenante a Reclamante, 
para garantir o valor em cobrança no processo de execução fiscal n.° 2704200701014625;

c. Balanço Provisório a 31.12.2009, do qual consta, 
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  - cfr. docs. de fls. 27 a 48 dos autos.
8. Em 15.3.2011 o Serviço de Finanças de Nelas proferiu informação com o seguinte teor, 

  
  - cfr. doc. de fls. 49 dos autos.
9. Na sequência da informação referida no ponto anterior, em 18.3.2011 o Chefe do Serviço de 

Finanças de Tondela proferiu o seguinte despacho,
« Visto.
Por requerimento entrado nestes serviços em 01/03/2011 – cfr. registo de entrada nº 1.330 – veio 

a ora executada, com os fundamentos de que, por um lado, tendo deduzido Oposição à presente execu-
ção, pretendia ver suspensa a respetiva tramitação, e, por outro, de que havia já requerido ao Tribunal 
Administrativo e Fiscal (TAF) de Viseu, entidade que, no seu entender, teria a exclusiva competência 
para apreciar a sua pretensão, a dispensa da prestação da correspondente garantia.

 Sustenta ainda, a título de fundamentação da sua pretensão e em síntese e entre outros, 
que “…o acesso ao crédito bancário encontra -se muito difícil e, simultaneamente, mais caro”, que 
“… uma garantia bancária enfraquece a posição de uma empresa junto da banca …”, que, contra 
si, correm termos vários processos de execução fiscal, “…cujo montante global ascende a cerca de 
29.517.726,21 €…”, que “…já prestou garantias no valor global de 4.056.467,44 €…”, e que “…não 
tem qualquer responsabilidade na “insuficiência ou inexistência de bens” para prestar garantia…”, 
pelo que a prestação de garantia para suspensão do presente processo lhe causaria prejuízo irrepa-
rável”.

O processo afigura -se suficientemente instruído e informado, pelo que, tendo sido aberta “Con-
clusão”, urge proferir decisão, o que se faz nos termos e pela forma seguinte.

No que concerne à dispensa de prestação de garantia, o fundamento ora evocado é o constante 
da 1ª parte do n.° 4 do artigo 52.° da Lei Geral Tributária (LGT), ou seja, a garantia a prestar será, 
no dizer da requerente, suscetível de lhe causar prejuízo irreparável.
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Face ao fundamento evocado pela ora requerente e executada, para que possa equacionar -se o 
deferimento da sua pretensão, é mister que, cumulativamente, se verifiquem dois requisitos, quais sejam: 
a) — a invocação, e constatação face à prova produzida, da irreparabilidade do prejuízo causado pela 
prestação da garantia; e b) — que a executada não seja responsável pela insuficiência, ou inexistência 
de bens suscetíveis de constituir garantia do crédito exequendo.

Ora, como está Superiormente esclarecido (cfr. ponto 1.1 do Of.  -circulado n.° 60.077, de 
2010 -07 -29, da DSGCT da DGCI), “O caráter irreparável dos prejuízos deve traduzir -se numa si-
tuação de diminuição dos proveitos resultantes da atividade desenvolvida pelo executado. Este, em 
resultado dos encargos financeiros impostos pela prestação da garantia, deixa de poder fazer face aos 
compromissos económico -financeiros de que depende a manutenção e desenvolvimento da atividade 
económica por si levada a cabo, o que ocasiona um dano resultante do decréscimo ou interrupção 
dessa atividade.” (o sublinhado é nosso).

A que acresce a densificação do conceito atinente à irresponsabilidade da executada vertido no 
último parágrafo do ponto 1.3 do citado Ofício -circulado, de harmonia com o qual, “No caso especí-
fico das pessoas coletivas apenas se deve considerar verificado este pressuposto nos casos em que a 
insuficiência ou inexistência de património não possa resultar da atuação empresarial, ou seja, apenas 
quando a dissipação dos bens esteja na absoluta indisponibilidade da empresa ou da administração 
que a representava ou representa, como seja, por exemplo, o caso de catástrofe natural ou humana 
imprevisível. Fora destes casos, existirá sempre uma responsabilidade da empresa pelo destino dado 
aos bens que fazem parte do património coletivo/empresarial, baseada na atuação gestionária dos 
seus administradores ou gerentes, pelo que, em tais situações, não se poderá considerar verificado 
este pressuposto de dispensa.”

Por outro lado, ao preceituar, o artigo 74.° da LGT, sobre a repartição do ónus da prova, faz de-
pender o deferimento de qualquer petição, da prova dos factos constitutivos do direito que o obrigado 
fiscal — ou a administração tributária — pretende invocar, o que, no caso presente não se encontra, da 
ótica destes serviços, cumprido Aliás, do mesmo modo se estatui, no nº 3 do artigo 199.º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário (CPPP), ao referir a obrigatoriedade de produção de adequada 
prova logo por oportunidade da petição inicial.

Finalmente, importa aclarar que a garantia a prestar, por um lado, terá que ser considerada 
idónea e, por outro, poderá emergir de um vasto leque de opções, as quais resultam, designadamente, 
do preceituado pelo artigo 199.º do CPPT, ou seja, em primeira linha poderá ser oferecido a título de 
garantia a garantia bancária, a caução ou o seguro -caução, e, na impossibilidade de destas realidades, 
a requerimento da executada e após concordância da administração tributária, penhor ou hipoteca 
voluntária.

Naturalmente, ainda que a executada não possa, ou não queira, prestar a devida garantia, tendo 
em vista a suspensão do processo, ainda assim, não lhe é cerceado esse direito, impendendo sobre a 
administração tributária o dever de proceder, de imediato, à penhora de bens suficientes para alcançar 
este desiderato (cfr. nº 7 do artigo 169.° do CPPT).

Nesta conformidade e no uso da competência que me é conferida pelo n.° 4 do artigo 52° da 
LGT, indefiro, com os fundamentos, por um lado, da falta de produção de prova da irreparabilidade 
do prejuízo causado à executada, e, por outro, da falta ele produção de prova da irresponsabilidade da 
executada pela situação de insuficiência/inexistência de bens, ambos aferidos à luz dos esclarecimentos 
veiculados pelo Ofício -circulado nº 60.077, datado de 29/07/2010, da Direção de Serviços de Gestão 
de Créditos Tributários da DGCI, o pedido de dispensa de prestação de garantia formulado pela ora 
executada A………, Lda, contribuinte fiscal com o nº ………,, com sede em Tondela, na Av. do ……… 
n.º ………, ………, deste concelho.

No que concerne à proposta de conferir à executada o direito de audição prévia que vem, e bem, 
formulado na antecedente petição, importa expressar o seguinte.

De harmonia com o estatuído pelo artigo 60.º da LGT, a participação dos contribuintes na forma-
ção de decisões que lhes digam respeito pode efetuar -se, entre outras formas, antes do indeferimento 
total ou parcial dos pedidos, reclamações, recursos, ou petições (cfr. alínea a) do n.º 1 do artigo 60.º 
da LGT).

Está superiormente esclarecido que, a audiência dos interessados, pode ser dispensada, para 
além de outras situações, quando a administração tributária, apenas, aprecie os factos que lhe foram 
dados pelo contribuinte, limitando na sua decisão a fazer a interpretação das normas legais aplicáveis 
ao caso (cfr. alínea a) do ponto 3 da Circular n.º 13/99, de 08/07, da Direção -Geral dos Impostos).

Nesta conformidade entendo dever ser dispensada, quanto ao presente pedido, a audição prévia 
à decisão, da ora executada, pelo que o indeferimento que, acima decidi, produzirá efeitos imediatos.

 Notifique -se, do teor da presente, a executada.
Diligências e averbamentos de conformidade.
Tondela, aos 18 de março de 2011.»
 - cfr. doc. de fls. 50 a 51 dos autos.
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10. Em 23.3.2011 a Reclamante foi notificada do despacho referido no ponto anterior. — cfr. 
docs. de fls. 52 a 53 dos autos.

11. Em 4.4.2011 a Reclamante remeteu, por via postal registada, a presente reclamação em para 
o Serviço de Finanças de Tondela. — cfr. docs. de fls. 54 e ss. dos autos.

Mais se provou que,
12. A Reclamante é titular do direito de superfície sobre o artigo 9231, do concelho de Ílhavo, 

Gafanha da Nazaré, com o valor patrimonial de € 354.482,63, cuja propriedade é da APA — Administra-
ção do Porto de Aveiro, S.A. — cfr. doc. de fls. 243 e declarações da Fazenda Pública e da Reclamante 
registadas em ata a fls. 264 e ss. dos autos.

13. Por escritura pública de compra e venda realizada em 11.8.2005 a Reclamante declarou vender 
à B………, S.A., que por sua vez aceitou a venda, pelo preço total já recebido de € 900.000,00 o prédio 
misto, composto por casa térrea e parte de andar, onde se encontra instalada uma fábrica de saboaria, 
cortes de gado, terreno lavradio junto, com videiras, árvores de fruto, poço e mais pertenças, sito nos 
Carvalhos de Baixo, freguesia de Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia, inscrito na matriz sob os 
artigos 845 (urbano), 2503 e 3192 (rústico), com o valor patrimonial de € 8.174,85.— cfr. doc. de fls. 
426 e ss. dos autos.

14. Na mesma data entre a Reclamante e a B………, S.A., foi celebrado um acordo escrito de-
nominado de «Acordo de Compensação de Créditos», no qual a primeira declarou ser «titular de um 
crédito no montante de 900.000,000» sobre a segunda «resultante de empréstimo de acionista de igual 
valor que detém sobre a mesma» e a segunda declarou «ser credora da representada dos primeiros 
outorgantes por igual valor de 900.000,000 € (novecentos mil euros) da venda que lhe fez hoje do 
prédio misto (…)», acordando «compensar entre si os créditos resultantes do empréstimo acionista e 
da compra e venda do prédio aludidos nas cláusulas anteriores, dando mútua quitação.». — cfr. docs. 
de fls. 432 e 433 e ss. dos autos.

15. Por escritura pública realizada em 28.12.2005 a Reclamante declarou vender à C………, S.A., 
que por sua vez aceitou a venda, pelo preço total já recebido de € 1.915.000,00 os seguintes imóveis: 
prédio rústico correspondente ao artigo matricial 5365, sito na freguesia de Lageosa do Dão, Tondela, 
com o valor patrimonial para efeitos de IMT de € 1.128,90, pelo valor de € 360.000,00; prédio urbano, 
composto de três casas para armazém e atividade industrial e logradouro, correspondente aos artigos 
matriciais 1554, 1555 e 1556, sito na freguesia de Olhaívo, Alenquer, com o valor patrimonial global 
para efeitos de IMT de € 271.074,70, pelo valor de € 1.499.000,00; prédio rústico correspondente ao 
artigo matricial 19— secção M, sito na freguesia de Aldeia Gavinha, Alenquer, com o valor patrimonial 
para efeitos de IMT de € 379,99, pelo valor de €56.000,00.— cfr. doc. de fls. 415 e ss. dos autos.

16. Por escritura pública de doação e compra e venda realizada em 14.3.2006: D……… e E……… 
declararam doar à Reclamante a parcela de terreno com 24,90 m2, do prédio rústico omisso mas 
atualmente inscrito na matriz urbana sob o artigo 9910, atribuindo -lhe o valor de € 249,00; a Recla-
mante declarou vender à C………, S.A., que por sua vez aceitou a venda, pelo preço total já recebido 
de € 860.000,00, o prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2179, com o valor patrimonial de 
€ 144.000,00, após a anexação da parcela a ser constituído por edifício de cave, rés do chão, primeiro 
andar e logradouro destinado a escritórios e laboratórios, com a superfície coberta de 531 m2 e a des-
coberta a 1089,40 m2.  - - -cfr. doc. de fls. 419 e ss. dos autos.

17. Em 31.7.2006 a C………, S.A. procedeu à transferência, de uma conta de que é titular numa 
instituição bancária, das quantias de € 860.000,000 e € 1.915.000,00, para uma conta titulada pela 
Reclamante. — cfr. docs. de fls. 429 a 431 dos autos.

18. As alienações referidas em 13., 15. e 16. supra ocorreram no âmbito de um processo de rees-
truturação do grupo de empresas em que a Reclamante se insere.

A prova deste facto resultou da conjugação do documento de fls. 441 e ss. dos autos, com o de-
poimento da testemunha F……….

Com efeito, o documento a fls. 441 e ss. dos autos constitui um estudo elaborado pela Erns & 
Young, datado de julho de 2002, no qual é analisado o grupo empresarial em que a Reclamante se insere, 
as tendências de organização empresarial dos mercados em que a Reclamante e as demais empresas do 
seu grupo atuam e se apontam soluções de reestruturação do grupo com base em critérios económicos e 
financeiros e fiscais. Entre estas soluções encontra -se a fusão de sociedades do grupo dedicadas ao ramo 
imobiliário, com a agregação nas empresas imobiliárias dos terrenos e imóveis do Grupo disponíveis 
para venda e da gestão dos arrendamentos dos imóveis próprios e prestações de serviços conexas.

Também a testemunha F……… contribuiu para formar a convicção do Tribunal nesta matéria. 
Enquanto assessor jurídico da Reclamante participou no processo de reestruturação levado a cabo, 
assistindo -lhe, por isso, razão de ciência. O seu depoimento mostrou -se concretizado, tendo dado 
conta das circunstâncias concretas que motivaram a necessidade de um novo sistema organizacional 
do Grupo, designadamente em face das dificuldades sentidas aquando do falecimento da filha do 
sócio G……….



1396

Depôs de forma assertiva, revelando um elevado grau de conhecimento sobre as questões que lhe 
foram colocadas, sem hesitações que fizessem o Tribunal duvidar da consistência das suas declarações. 
Notou que uma das indicações desse estudo foi a concentração nas empresas do ramo imobiliário do 
património imobiliário do grupo, criando duas áreas a do imobiliário para promoção e venda e a do 
imobiliário de património de rendimento destinado ao arrendamento. Resultando daí a transmissão, 
entre o mais, das instalações em que a Reclamante laborava e do seu património imobiliário.

19. Em 29.2.2008 D……… e esposa constituíram hipoteca a favor da Caixa Geral de Depósitos, 
S.A. sobre os imóveis m.i. a fls. 406 e ss. dos autos para garantia do capital máximo de €3.750.000,00, 
juros, sobretaxa e despesas, emergentes do contrato de prestação de garantia bancária, a favor do Serviço 
de Finanças de Tondela, até ao valor de €3.131.919,55 e €93.574,82, celebrado entre esta instituição 
bancária e a Reclamante. — cfr. doc. de fls. 405 e ss. dos autos.

20. Do balanço da Reclamante reportado a 31.12.2009 consta, 
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 21. A Reclamante e as empresas do seu grupo começaram a ser pressionadas pela Banca para 
garantirem os créditos da Reclamante nas instituições financeiras, sob pena de execução dos avalistas.

A prova deste facto resultou da conjugação dos documentos de fls. 272 a 302 dos autos, com o 
depoimento da testemunha F……….
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Pelas razões já expostas o depoimento da testemunha F………, na sua qualidade de assessor 
jurídico do grupo da Reclamante, mereceu a convicção do Tribunal, revelando razão de ciência e um 
discurso incisivo, contextualizado e sem hesitações. Revelou que, na sequência da crise financeira que 
se vive, os Bancos iniciaram diligências com vista a garantir ao máximo os seus créditos, pressionando 
a Reclamante, os seus acionistas e ainda Sr. D……… na qualidade de avalistas para maximizarem as 
garantias prestadas.

Também dos documentos citados se verifica que foram lançados a descoberto na conta da Re-
clamante alguns empréstimos dos Bancos, que conduziram a que o acionista maioritário se viesse a 
responsabilizar por algumas dívidas da Reclamante.

22. Em reunião da assembleia geral da H………, S.A. (doravante H………) de 25.1.2011 foi de-
liberado por unanimidade aprovar a proposta de obtenção de financiamento junto do Banco Comercial 
Português, S.A. no valor de € 9.650.000,00 destinado a amortizar o valor do papel comercial e emprés-
timos lançados a descoberto na conta de depósitos à ordem da Reclamante e afetação de um depósito 
à ordem no valor de 7.000.000,00 USD de que a H……… é titular naquele Banco para garantia do 
montante de € 4.800.000,00 de que a Reclamante é devedora àquele Banco, acrescido ao financiamento 
de € 6.500.000,00 que a H……… obteve junto da CCCCCAM para garantir as responsabilidades da 
Reclamante junto daquela entidade, para o qual a H……… “terá de recorrer à constituição de hipotecas 
por parte das suas participadas B………, S.A., I………, SA. e J………, SA. sobre imóveis propriedade 
destas” e, em contrapartida da qual, a Reclamante “obrigou -se e terá de obrigar -se perante a socie-
dade a reembolsá -la de tudo quanto esta desembolse em capital, juros, remuneratórios ou moratórios, 
comissões e despesas e, para garantia do cumprimento de tais obrigações, a constituir a seu favor e 
das suas mencionadas participadas, B………, SA., I………, SA. e J………, SA., penhor mercantil sobre 
o seu património mobiliário, nomeadamente equipamentos e existências de vinhos”. — cfr. doc. de 
fls. 300 a 302 dos autos.

23. Em 10.2.2011 a H………, S.A. (doravante H………) constituiu a favor do Banco Comercial 
Português, S.A. (doravante BCP) penhor sobre o depósito a prazo de que é titular naquele Banco, no valor 
de 7.000.000,00 USD, para garantia do cumprimento das responsabilidades assumidas pela H……… 
perante o Banco até ao limite de €5.280.000,00.— cfr. doc. de fls. 303 a 304 dos autos.

24. Na mesma data a H……… e o BCP celebraram contrato de empréstimo pelo qual aquele 
Banco concedeu à H……… um financiamento no montante de € 9.200.000,00 destinado a liquidar as 
responsabilidades enquanto avalista da Reclamante. — cfr. doc, de fls. 362 e ss. dos autos.

25. Para garantia do contrato referido no ponto anterior a H……… subscreveu uma livrança em 
branco avalizada por D……… e D……… e esposa e B………, SA. constituíram a favor do BCP hi-
poteca sobre os imóveis m.i. a fls. 342 e ss. dos autos. — cfr. docs. de fls. 342 e ss. dos autos.

26. Em 15.2.2011 a Reclamante constituiu a favor de H………, S.A., I………, S.A., B………, 
S.A. e J………, S.A., penhor mercantil sobre os bens m.i. a fls. 278 e ss. dos autos, a saber, stocks 
de vinho e equipamentos, com os valores totais, respetivamente, de € 23.256.049,36 e €931.725,10, 
estabelecendo -se, entre o mais, que, 
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 […]”
 - cfr. docs. de fls. 272 a 296 dos autos.
27. Em 16.3.2010 a H……… celebrou contrato de abertura de crédito — mútuo com hipoteca 

com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Terras de Viriato, CRL, pelo qual esta instituição bancária lhe 
concedeu um crédito até à quantia de € 1.500.000,00, no âmbito e para garantia do qual a J………, S.A. 
constituiu uma hipoteca sobre o imóvel m.i. a fls. 378 dos autos. — cfr. docs. de fls. 375 e ss. dos autos.

28. Em 16.9.2010 a H……… celebrou contrato de abertura de crédito com aval e hipoteca autónoma 
com a Caixa Central — Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, pelo qual esta instituição bancária lhe 
concedeu um crédito até à quantia de € 2.400.000,00, titulado por uma livrança em branco subscrita 
pela H……… e avalizada por D………, no âmbito e para garantia do qual a I………, S.A. constituiu 
uma hipoteca sobre o imóvel m.i. a fls. 400 dos autos.. — cfr. docs. de fls. 383 e ss. dos autos.

29. Em 19.1.2011 a A. tinha pendentes vários processos de execução fiscal, nos quais é cobrado 
coercivamente o valor total de €35.073.038,61, correspondente a €29.517.726,21 a quantia exequenda, 
€ 5.251.654,61 a juros de mora e € 303.657,038 de custas. — cfr. docs. de fls. 117 e ss. dos autos.

30. No âmbito desses processos de execução fiscal a Reclamante prestou as seguintes garantias: ga-
rantia bancária no valor de € 93.574,82 (execução fiscal n.° 2704200701014617); garantia bancária no va-
lor de € 3.131.919,55 (execução fiscal n.° 2704200701014625; outras garantias no valor de € 152.878,29 
(execução fiscal n.° 2704200401002570), € 670.000,00 (execução fiscal n.° 2704200501017586) e 
€ 2.094,78 (execução fiscal n.° 2704200801001949).— cfr. docs. de fls. 117 e ss. dos autos.

31. Em 11.4.2011 a Reclamante reforçou a garantia prestada no âmbito de contrato de abertura 
de crédito em conta corrente e entrega para cobrança de cheques pré -datados, celebrado em 1.12.2007, 
com a Caixa Geral de Depósitos no valor reforçado de € 12.000.000,00, mediante penhor de crédito 
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no valor de € 3.250.000,00 sobre conta de depósito a prazo naquele Banco da H………. — cfr. doc. 
de fls. 410 e ss. dos autos.

32. Em 13.4.2011 a H……… celebrou contrato de abertura de crédito — mútuo com hipoteca 
com a Caixa Geral de Depósitos, pelo qual esta instituição bancária lhe concedeu empréstimo até ao 
montante de € 3.250.000,00, pelo prazo de 6 meses, no âmbito do qual a C………, S.A. constituiu uma 
hipoteca sobre os imóveis m.i. a fls. 308 a 315 dos autos, com o valor de € 3.650.000,00 para garantia 
do capital mutuado, juros e despesas, e titulado por uma livrança em branco subscrita pela H……… e 
avalizada por D………. — cfr. docs. de fls. 306 e ss. dos autos.

33. Consta do balanço e demonstração de resultados da Reclamante reportado a 31.12.2011, 
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  - cfr. doc. de fls. 251 e 252 dos autos.
34. Consta do relatório e contas da Reclamante do exercício de 2011, entre o mais, o seguinte:
“[…] 
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 […]”.
 - cfr. doc. de fl s. 245 e ss. dos autos
35. A rubrica de ativos fi xos intangíveis do balanço da Reclamante no ano de 2010, no valor de 

€ 737.792,25, abrange equipamento básico e benfeitorias feitas no armazém.
36. Atualmente, e pelo menos desde fi ns de 2010, por força da conjuntura económica, o acesso 

ao crédito bancário revela -se mais difícil e mais caro, com menor abertura das instituições Financeiras 
à concessão de novos créditos e a estipulação de maiores encargos e exigências contratuais.

37. A Reclamante necessita de recorrer ao mercado bancário para o fi nanciamento da sua ativi-
dade e giro comercial, designadamente para prestar garantias para as compras de mercadorias aos seus 
fornecedores espanhóis.

38. Em 2010 os principais credores da Reclamante eram instituições fi nanceiras, cifrando -se as 
dívidas em € 29.500.000,00, e fornecedores.

39. Em 2011 os maiores credores da Reclamante são o acionista maioritário — H……… — e 
instituições fi nanceiras.

40. Em 2011 a dívida da Reclamante a acionistas cifra -se em € 40.000.000,00.
41. Não é previsível que, no imediato, a H……… venha a exigir à Reclamante o pagamento 

dos seus créditos.
O facto referido em 36. é um facto notório.
A prova dos factos 35. a 41. resultou, essencialmente, do depoimento da testemunha L……… a 

qual, enquanto Técnica Ofi cial de Contabilidade da Reclamante, desde fevereiro de 2003, demonstrou 
razão de ciência quanto a esta matéria.

Com efeito, as funções exercidas por esta testemunha permitem -lhe ter conhecimento, desig-
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nadamente em termos comparativos, das condições contratuais obtidas pela Reclamante atualmente 
e em momentos anteriores à crise fi nanceira que hoje se vive. E, bem assim, das necessidades de 
fi nanciamento e das garantias prestadas pela Impugnante na sua atividade diária exigidas pelos seus 
fornecedores.

Revelou conhecimento quanto à escrita da Reclamante e das relações com os seus acionistas, nas 
matérias contabilísticas em que exerce as suas funções.

No que a esta matéria se reporta, o depoimento desta testemunha mostrou -se coerente, assertivo, 
tendo revelado profundo conhecimento do objeto dos autos, o que levou o Tribunal a formar a sua 
convicção assente no mesmo.

42. A Reclamante está integrada num grupo de sociedades, com duas áreas operacionais –imobi-
liária e vinhos — sendo detida pela H……….

Facto resultante do teor do documento de fl s. 442 e ss. e do depoimento das testemunhas L……… 
e F……… que, pelas razões anteriormente expostas, mereceram o convencimento do Tribunal, seja 
pela sua razão de ciência, seja pelo depoimento concretizado, fundado e coerente que revelaram.

V.2. FACTOS NÃO PROVADOS
Dos factos alegados e com interesse para a decisão, não se provaram os que não constam dos 

pontos acima expostos, designadamente os seguintes:
1. Às datas referidas em 6. e 9. a Reclamante viu recusados pedidos de garantia bancária apre-

sentados a instituições bancárias.
2. Recentemente a Reclamante tem visto recusados pedidos de garantia bancária apresentados a 

instituições bancárias.
Quanto a estes factos a Reclamante não fez qualquer prova, seja de natureza documental, seja 

testemunhal. Com efeito, a testemunha L………, apenas referiu o que “tinha ouvido dizer” quanto às 
garantias, adiantando que não trata deste tipo de pedido. A ausência de razão de ciência da testemu-
nha quanto a esta matéria, aliado a um testemunho de mero “ouvir dizer”, sem junção aos autos de 
qualquer elemento comprovativo, levou a que o seu depoimento não merecesse, nesta parte, formar 
a convicção do tribunal. Acrescente -se que a testemunha limitou -se a avançar com opiniões quanto à 
(im)possibilidade de obter garantias, resultante da sua análise às contas da Reclamante, ou seja, não 
depôs quanto a factos, mas apenas formulou juízos conclusivos.

3. A Reclamante não tem conseguido cobrar grande parte dos seus créditos sobre clientes.
4. Os montantes que a Reclamante logra cobrar aos seus clientes permitem -lhe apenas, e com 

difi culdade, fazer face à sua atividade diária.
Quanto a estes factos a Reclamante não fez prova. Note -se que pese embora sejam notórias as 

difi culdades atualmente sentidas por todas as empresas, a verdade é que se exigia que a Reclamante 
demonstrasse, designadamente por via documental, quais os maiores devedores, montantes em dívida 
e respetiva data da mora e, bem assim, que diligências tem tomado para cobrar os seus créditos e que 
viu frustradas. Importava, ainda, que se estabelecesse, designadamente mediante confrontação entre 
os montantes que recebe dos clientes e os custos que suporta na sua atividade e no seu dia a dia, a 
escassez de liquidez disponível para fazer face às necessidades de laboração. Não foi possível ao Tri-
bunal concluir pela prova da factualidade alegada pela Reclamante em resultado da insufi ciência dos 
documentos contabilísticos disponíveis e, bem assim, do depoimento das testemunhas ouvidas.

5. Em sede de ação de impugnação pauliana a Reclamante afi rma que possui ativos que rondam 
os € 35.000.000,00.

Quanto a este facto não foi feita qualquer prova.
A decisão da matéria de facto efetuou -se com base no exame das informações e dos documentos, 

não impugnados, que dos autos constam, e, bem assim, do depoimento das testemunhas ouvidas, tudo 
conforme referido a propósito de cada um dos pontos do probatório.

3 - DO DIREITO:
Para se decidir pelo indeferimento da reclamação considerou a decisão recorrida o seguinte: 

(destacam -se apenas os trechos mais relevantes da decisão com interesse para o presente recurso)
(…)
VI.I. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE AUDIÇÃO PRÉVIA
Alega a Reclamante que o ato reclamado foi proferido sem que tivesse sido dado cumpri-

mento ao direito de audição prévia à decisão de indeferimento do pedido de dispensa de presta-
ção de garantia.

Como resulta do probatório é manifesto que a Reclamante não foi chamada a pronunciar-
-se antes da prática do ato reclamado, ou seja, em momento prévio à decisão do Chefe do Ser-
viço de Finanças de Tondela de 18.3.2011, proferida no âmbito do processo de execução fi scal 
n.° 2704201001012436, que indeferiu o pedido de dispensa de prestação de garantia com vista à 
suspensão do processo de execução fi scal

Contudo, a este respeito a mais recente jurisprudência dos tribunais superiores tem vin-
do a fi rmar o entendimento, que acompanhamos, que o indeferimento do pedido de dispensa 
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de garantia não precisa de ser precedido de audição prévia. Por essa razão, remetemos para o 
teor, entre muitos outros, do Ac. da Secção de Contencioso Tributário do STA de 26.9.2012, P. 
0708/12, no qual se escreveu que,

“3.1. O art. 60° da LGT dispõe, sob a epígrafe «Princípio da participação»:
«1 — A participação dos contribuintes na formação das decisões que lhes digam respeito pode 

efectuar -se, sempre que a lei não prescrever em sentido diverso, por qualquer das seguintes formas:
a)...
b) Direito de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, recur-

sos ou petições;
(...).»
3.2. A questão da aplicabilidade deste preceito face a pedido de dispensa de prestação de ga-

rantia não tem tido uma resposta uniforme da jurisprudência, como dá nota a decisão recorrida.
É que, embora se aceite, sem discrepância, a natureza judicial do processo de execução fi s-

cal e a constitucionalidade da atribuição de competência à AT para a prática de actos de natureza 
não jurisdicional no processo de execução fi scal (sem prejuízo da possibilidade de recurso (recla-
mação) para os Tribunais Tributários de quaisquer actos praticados pela mesma AT [cfr. os acs. 
desta Secção do STA, de 23/5/2012, rec. 489/12, de 9/5/2012, rec. 446/12, de 23/2/2012, rec. 59/12, 
de 7/2/2011, rec. 1054/11, de 2/2/2011, rec. 8/11, bem como, os acs. do Tribunal Constitucional, nº 
80/2003, de 12/2/2003 (in DR nº 68, II Série, de 21/3/2003, pp. 4526 e ss.) nº 152/2002, de 17/4/2002 
(in DR nº 125, II Série, de 31/5/2002, pp. 10338 e ss.) e nº 263/02, de 18/6/2002 (in DR nº 262, II 
Série, de 13/11/2002, pp. 18786 e ss.) e os acs. do STA, de 20/2/2008, rec. nº 999/07, de 16/6/2004, 
rec. nº 367/04, de 2/5/2001, rec. nº 25027 e de 19/2/92, recs. nºs. 13763 e 13830], já, no que tange 
à natureza do acto aqui em questão (indeferimento do pedido de isenção de garantia — arts. 170º 
do CPPT e 52º nº 4 da LGT), não tem havido unanimidade (Esta divergência jurisprudencial não 
será alheia à particular natureza do processo de execução fi scal. Veja -se que, por exemplo, Casalta 
Nabais aponta que «muito embora a LGT, no seu art. 103°, disponha que o processo de execução 
fi scal tem natureza judicial, o certo é que estamos perante um processo que é judicial só em certos 
casos e, mesmo nesses casos, apenas em parte, já que um tal processo só será judicial se e na medi-
da em que tenha de ser praticado algum dos mencionados actos de natureza judicial.» (cfr. Direito 
Fiscal, 5ª ed., Almedina, 2009, p. 341).) de posições: sustenta -se, por um lado, que estamos perante 
a prática de um acto predominantemente processual e relativamente ao qual, por isso, não se apli-
cam as regras do procedimento tributário, designadamente a regra constante do art. 60º da LGT 
(cf. o ac. de 7/3/2012, rec. 185/12) e, em contrário, argumenta -se, por outro lado, que esse acto se 
confi gura como acto administrativo praticado por órgãos da AT no âmbito do processo de execução 
fi scal (como sucederá, por exemplo, também com as decisões de suspender um processo de execu-
ção fi scal (art. 169º) e/ou de apreciar pedidos de pagamento em prestações (art. 196º) ou dação em 
pagamento (art. 201º, todos do CPPT). De acordo com este último entendimento, tais actos poderão 
ser defi nidos como actos materialmente administrativos em matéria tributária e não como meros 
actos de trâmite, uma vez que não se confi nam nos estreitos limites da ordenação intraprocessual ou 
de mera regulamentação processual, antes projectam externamente efeitos jurídicos numa situação 
individual e concreta (cfr. art. 120º do CPA, e na jurisprudência, os acs. deste STA, de 14/12/2011, 
rec. nº 1072/11, de 2/2/2011, rec. nº 8/11).

E, a nosso ver, é de aceitar esta posição, pois que, confrontada a natureza dos actos que estão 
compreendidos nas hipóteses normativas acima transcritas, nomeadamente o pedido de dispensa 
de garantia previsto nos arts. 170º do Código de Procedimento e Processo Tributário e 52º nº 4 da 
Lei Geral Tributária com a formulação habitualmente usada para atribuição à administração de 
poderes discricionários ou em cujo exercício é admissível uma margem de livre apreciação, é in-
questionável que tais actos haverão de ser qualifi cados como verdadeiros actos administrativos em 
matéria tributária e não como meros actos de trâmite. (Neste sentido parece apontar, igualmente, 
Casalta Nabais, quando refere que, nos termos do art. 151° do CPPT, cabe aos Tribunais Tributá-
rios «decidir os embargos, a oposição, incluindo quando incida sobre os pressupostos da responsa-
bilidade subsidiária, a graduação e verifi cação dos créditos, a anulação da venda e as reclamações 
dos actos materialmente administrativos praticados pelos órgãos da administração tributária em 
sede da execução fi scal» (ob. cit. p. 253, bem como pp. 340/341).

Também a justifi car a natureza administrativa (acto administrativo em matéria tributária), 
alguma doutrina (cfr. Diogo Leite de Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sou-
sa, Lei Geral Tributária, Anotada e comentada, 4ª ed., 2012, Editora Encontro de escrita, p. 429, 
anotação 11 ao art. 52º) pondera que “O texto do nº 4 do art. 52º da LGT, na parte em que se refe-
re que «a administração tributária pode, a requerimento do executado, isentá -lo da prestação de 
garantia…», utiliza a fórmula habitualmente usada para atribuição à administração de poderes 
discricionários ou em cujo exercício é admissível uma margem de livre apreciação. Por outro lado, 
é claro por aquele texto que se trata de um poder que é atribuído à administração tributária, en-
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quanto tal, pelo que não pode ser exercido pelo tribunal em substituição daquela, tendo a actividade 
deste de resumir -se à verifi cação de ofensa ou não dos princípios jurídicos que condicionam toda a 
actividade administrativa e será um controle pela negativa, não podendo o tribunal substituir -se à 
Administração na ponderação dos valores que se integram nessa margem”.)

3.3. Todavia e não obstante esta conclusão, a mais recente jurisprudência desta Secção de Con-
tencioso Tributário do STA tem também vindo a acentuar, de forma dominante, que não há lugar, 
neste caso, ao exercício do direito de audiência previamente à decisão do pedido de prestação de ga-
rantia, porque a isso obsta a natureza urgente que o legislador atribuiu ao respectivo procedimento 
– nº 4 do art. 170º do CPPT (cfr. os citados acs. de 20/6/2012, rec. nº 625/12, de 9/5/2012, rec. nº 
446/12, de 23/5/2012, rec. nº 489/12 e de 23/2/2102, rec. nº 59/12). (O ora relator subscreveu, aliás, o 
acórdão de 23/5/2012, no recurso nº 489/12, apondo declaração de voto no sentido de revisão da pri-
mitiva posição sufragada no anterior acórdão de 14/12/11, rec. nº 1072/11 (que é referenciado pelo 
recorrente para apoiar a sua alegação – cfr. Conclusões XXI a XXIX) quanto à aplicação do regime 
do art. 103º do CPA, ou seja, no sentido de que, face à urgência objectiva de prolação da respectiva 
decisão, revelada pelo art. 170º do CPPT, deve apelar -se ao regime contido no CPA, cujo art. 103º, 
nº 1, estabelece que não há lugar a audiência dos interessados «quando a decisão seja urgente», por 
força da aplicação subsidiária desta norma em conformidade com o disposto no art. 2º, al. c), da LGT.)

E, na verdade, a natureza urgente que o legislador atribuiu ao procedimento previsto no art. 
170º do CPPT é de confi gurar como circunstância que, pela sua excepcionalidade e pela incom-
patibilidade com a duração mínima da audiência de interessados, justifi ca a preterição daquela 
formalidade, de acordo com o disposto na al. a) do nº 1 do art. 103º do CPA (aplicável por força da 
al. c) do art. 2º da LGT), sendo que tal situação de urgência (determinante da não audiência dos 
interessados) ocorre quando haja de se prosseguir determinada fi nalidade pública em que o factor 
tempo se apresente como elemento determinante e constitutivo e seja impossível ou, pelo menos, 
muito difícil, cumpri -la através da observância dos procedimentos normais.

Ora, sendo certo «que o direito de participação dos cidadãos na formação das decisões que 
lhes dizem respeito tem de ser norteado pelo princípio superior da salvaguarda dos seus direitos 
ou interesses legítimos na feitura de uma decisão que se deseja correcta, não o é menos que tal 
exercício não deve criar obstáculos a situações objectivas de urgência legal, razão por que se impõe 
observar, também nos procedimentos tributários de carácter urgente, a norma que prevê a dispensa 
de audição contida no referido artigo 103º, nº 1, alínea a), do CPA.

No caso vertente, o curtíssimo prazo concedido à administração tributária para a decisão do 
pedido, conjugado com a obrigatoriedade de o executado apresentar imediatamente toda a prova 
no requerimento onde formula a sua pretensão, denuncia objectivamente o carácter urgente deste 
procedimento tributário, onde o tempo constitui um elemento determinante na fi nalidade pública 
que se visa prosseguir, de obviar ao sumiço de bens que possam garantir o pagamento integral da 
dívida exequenda, assim se justifi cando a não observância da formalidade prescrita no artigo 60º da 
LGT, ao abrigo do disposto na alínea a), do n° 1, do artigo 103° do CPA, face à aplicação subsidiária 
das normas do CPA ao procedimento tributário» (citado ac. de 23/2/2012, rec. nº 59/12).

A prescrição de um prazo imperativo tão curto, associado à preocupação do legislador em es-
tabelecer que do pedido devem constar as razões de facto e de direito em que se baseia a pretensão 
e que o mesmo deve ser instruído com a prova documental pertinente, apontam no sentido de a AT 
ser chamada a decidir apenas com base nos elementos que lhe forem aportados pelo executado, re-
caindo sobre ele o ónus de instruir o procedimento com todos os elementos necessários à formação 
da decisão pela AT. Ou seja, é de concluir que o legislador, tendo em conta a forma como regula 
os elementos que devem constar do requerimento e o prazo exíguo para a resposta da AT, não quis 
deliberadamente assegurar o direito de audiência.

Neste sentido, Diogo Leite de Campos, et all., anotam que o prazo de decisão extremamente 
curto previsto no nº 4 do art. 170º do CPPT impõe a conclusão que não é legalmente assegurado 
o direito de audiência prévia nos casos de decisão sobre a dispensa de prestação de garantia: “A 
inviabilidade prática de assegurar o direito de audição do requerente da prestação de garantia nos 
termos previstos na LGT reconduz -se a que se esteja perante mais um caso em que, implicitamen-
te, se estabelece que não há direito de audição, caso este que, aliás, até se enquadra sem esforço 
apreciável na alínea a) do nº 1 do art. 103º do CPA, em que se afasta o direito de audição prévia 
«quando a decisão seja urgente»: no caso em apreço, o facto de se estabelecer um prazo imperativo 
de 10 dias para decisão, é uma manifestação explícita de que, na perspectiva legislativa, se está 
perante uma situação em que se impõe uma decisão urgente, pelo menos sufi cientemente urgente 
para justifi car o afastamento da audição prévia, como resulta da inviabilidade de o assegurar nos 
termos previstos na lei”. (Loc. cit., pp. 429/430, anotação 12 ao art. 52º, pp. 429/430 e anotação 12 
ao art. 60º, pp. 512/513.)

Em suma, no caso vertente, a exclusão de audiência do requerente no âmbito do procedimento 
aqui em causa, encontra fundamentos objectivos de justifi cação na própria urgência da prolação da 
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decisão, atendendo, desde logo, à natureza e características da execução (celeridade e simplicidade, 
que interessam, normalmente, ao credor que promove a execução), sendo que a premência do cre-
dor ganha aqui especial acuidade com a circunstância de o requerimento de isenção de prestação 
da garantia poder redundar em efeito suspensivo sobre a execução, aumentando o risco de poderem 
ser dissipados bens que o credor pretende executar.

E cabendo ao executado carrear para o procedimento todos os elementos, incluindo provas e 
demais informações, necessários ao êxito da sua pretensão [incluindo os necessários à demonstra-
ção do prejuízo irreparável, concretizando -o e indicando «as razões que o levam a crer que existe 
uma séria probabilidade de ele poder vir a ocorrer se ele não for dispensado da prestação de ga-
rantia» (Cfr. Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e 
comentado, Vol. III, 6ª ed., Áreas Editora, 2011, anotação 4 a) ao art. 170º, p. 232).

No mesmo sentido cfr. o citado ac. desta Secção do STA, de 23/2/2012, proc. nº 59/2012.)] ele 
mesmo contribui para a defi nição do objecto do procedimento, atenuando a hipótese de ser surpreen-
dido ou confrontado pela AT com elementos que desconheça, o que também acentua o sentido da di-
minuição da relevância deste direito nestes casos de decisão sobre a dispensa de prestação de garantia.

3.4. Por outro lado e de todo o modo, a entender -se que estamos perante mero acto predomi-
nantemente processual, também não haverá lugar a direito de audiência prévia, já que à formação 
desse acto processual não se aplicam as regras do procedimento tributário, designadamente a do 
art. 60º da LGT (cfr. o citado ac. de 7/3/2012, rec. nº 185/12).

3.5. Em suma, independentemente do entendimento que se subscreva relativamente à natu-
reza jurídica do acto aqui em causa (indeferimento do pedido de isenção de garantia) – acto ma-
terialmente administrativo praticado no processo de execução fi scal ou acto predominantemente 
processual, é de concluir que não há, neste caso, lugar a exercício do direito de audiência (art. 60º 
da LGT) falecendo, pois, a argumentação do recorrente e sendo de confi rmar, com a presente fun-
damentação, a sentença recorrida, na parte em que assim decidiu.”

Em face do exposto, não há lugar à audição prévia da Reclamante ao indeferimento do 
pedido de dispensa de garantia, improcedendo nesta parte a presente reclamação.

VI.2. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO
Sustenta, ainda, a Reclamante que a decisão de indeferimento do pedido de dispensa de 

prestação de garantia, padece do vicio de falta de fundamentação, porquanto se limita a trans-
crever o teor do ofi cio -circulado n.° 60077, sem subsumir a sua aplicação ao caso concreto, tecen-
do considerações genéricas sobre a repartição do ónus da prova, sem qualquer apreciação crítica 
da prova produzida pela Reclamante quanto à existência de prejuízo irreparável.

Não lhe assiste, todavia, razão.
É sabido que o ato de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia com 

vista à suspensão da execução fi scal deve ser fundamentado (Ac. do STA de 19.9.2012, P. 0559/12), 
conclusão a que se chega quer se entenda que este ato tem a “natureza de ato administrativo pra-
ticado em matéria tributária, quer se entenda que, porque praticado no âmbito de uma execução 
fi scal, tem natureza de ato processual, sendo -lhe aplicável as normas do Código de Processo Civil 
(CPC) — embora num e noutro caso com fundamentos legais diversos (o disposto no artigo 77. ° 
da LGT, caso se lhes reconheça natureza de ato administrativo em matéria tributária; o disposto no 
artigo 158.0 do CFC, caso se lhe reconheça a natureza de ato processual)”.

De todo o modo, diremos que, acompanhando a corrente que qualifi ca este ato como de natureza 
administrativa, o direito à fundamentação do ato tributário ou em matéria tributária constitui hoje uma 
garantia específi ca dos contribuintes, devendo aquela obedecer aos requisitos expressos no art.° 125 
do CPA.

Também o art. 77.° da LGT consagra o dever de fundamentação relativamente a todas as 
decisões dos procedimentos tributários e no seu n.° 2 estipula: «A fundamentação dos atos tribu-
tários pode ser efetuada de forma sumária, devendo sempre conter as disposições legais aplicáveis, 
a qualifi cação e quantifi cação dos factos tributários e as operações de apuramento da matéria tri-
butável e do tributo».

A fundamentação há de ser expressa, clara, sufi ciente e congruente, sendo equivalente à 
falta de fundamentação a adoção de fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insufi ci-
ência, não esclareça concretamente a motivação do ato, sendo que a violação destes requisitos da 
decisão implica a respetiva ilegalidade, fundamento de subsequente anulação.

Como se disse no Ac. do STA de 2.2.2006, P. 1114/05, “este dever legal da fundamentação 
tem, a par de uma função exógena — dar conhecimento ao administrado das razões da decisão, 
permitindo -lhe optar pela aceitação do ato ou pela sua impugnação  -, uma função endógena con-
sistente na própria ponderação do ente administrador, deforma cuidada, séria e isenta”.

E adiantou -se no Ac. do STA de 3.11.2010, P. 0784/10, que “a fundamentação deve ser contex-
tual e integrada no próprio ato (ainda que o possa ser de forma remissiva), expressa e acessível (atra-
vés de sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão), clara (de modo a permi-
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tir que, através dos seus termos, se apreendam com precisão os factos e o direito com base nos quais 
se decide), sufi ciente (permitindo ao destinatário do ato um conhecimento concreto da motivação 
deste) e congruente (a decisão deverá constituir a conclusão lógica e necessária dos motivos invo-
cados como sua justifi cação), equivalendo à falta de fundamentação a adoção de fundamentos que, 
por obscuridade, contradição ou insufi ciência, não esclareçam concretamente a motivação do ato.

Utilizando a linguagem da jurisprudência, o ato só está fundamentado se um destinatário 
normalmente diligente ou razoável — uma pessoa normal — colocado na situação concreta expres-
sada pela declaração fundamentadora e perante o concreto ato administrativo (que determinará 
consoante a sua diversa natureza ou tipo uma maior ou menor exigência da densidade dos ele-
mentos de fundamentação) fi ca em condições de conhecer o itinerário funcional (não psicológico) 
cognoscitivo e valorativo do autor do ato, sendo, portanto, essencial que o discurso contextual lhe 
dê a conhecer todo o percurso da apreensão e valoração dos pressupostos de facto e de direito que 
suportam a decisão ou os motivos por que se decidiu num determinado sentido e não em qualquer 
outro. Ela visa «esclarecer concretamente as razões que determinaram a decisão tomada e não 
encontrar a base substancial que porventura a legitime, já que o dever formal de fundamentação se 
cumpre “pela apresentação de pressupostos possíveis ou de motivos coerentes e credíveis, enquanto 
a fundamentação substancial exige a existência de pressupostos reais e de motivos corretos susce-
tíveis de suportarem uma decisão legítima quanto ao fundo “. O discurso fundamentador tem de 
ser capaz de esclarecer as razões determinantes do ato, para o que há de ser um discurso claro e 
racional; mas, na medida em que a sua falta ou insufi ciência acarreta um vício formal, não está em 
causa, para avaliar da correção formal do ato, a valia substancial dos fundamentos aduzidos, mas 
só a sua existência, sufi ciência e coerência, em termos de dar a conhecer as razões da decisão.» (cfr. 
Vieira de Andrade — O Dever de Fundamentação Expressa de Atos Administrativos, pag. 239, na 
citação do ac. do STA, de 11/12/2002, rec. 01486/02).”

Ora, aplicados estes conceitos à situação dos autos, analisado o despacho do Chefe do Ser-
viço de Finanças de Tondela de 18.3.2011 constante do probatório, verifi ca -se que após fazer 
uma breve súmula da argumentação expendida pela Reclamante para fundar o seu pedido de 
dispensa de prestação de garantia, o órgão de execução fi scal fez o enquadramento legal daquela 
pretensão subsumindo -a ao disposto na 1 a parte do n.° 4 do art. 52.° da LGT.

Passou, então, para a análise dos pressupostos de cujo preenchimento depende o provi-
mento do pedido da Reclamante, por referência aos normativos legais e ao entendimento da 
Administração Fiscal sobre os mesmos vertido no Ofi cio Circulado que parcialmente transcreve, 
dando conta do conceito de prejuízo irreparável — entendendo, como tal, as situações em que 
“em resultado dos encargos fi nanceiros impostos pela prestação da garantia, deixa de poder fazer 
face aos compromissos económico -fi nanceiros de que depende a manutenção e desenvolvimento 
da atividade económica por si levada a cabo” — e à irresponsabilidade na inexistência e insufi -
ciência dos bens — densifi cando -a como a que “não possa resultar da atuação empresarial, ou 
seja, apenas quando a dissipação dos bens esteja na absoluta indisponibilidade da empresa ou da 
administração que a representava ou representa”

Acrescenta que o ónus da prova recai sobre o requerente, entendendo “que, no caso pre-
sente não se encontra, da ótica destes serviços, cumprido”. Prossegue na explanação dos tipos de 
garantia e nos deveres da AF nesta sede.

Concluiu, então, à luz da concretização exposta e veiculado naquele Ofi cio Circulado, pelo 
indeferimento do pedido, com base “na falta de produção de prova da irreparabilidade do prejuízo 
causado à executada, e, por outro, da falta de produção de prova da irresponsabilidade da executa-
da pela situação de insufi ciência/inexistência de bens”.

Continua por fundamentar a dispensa do direito de audição prévia da Reclamante invo-
cando que essa dispensa pode ocorrer quando a AF “aprecie os factos que lhe foram dados pelo 
contribuinte, limitando na sua decisão a fazer a interpretação das normas legais aplicáveis ao caso 
(cfr. alínea a) do ponto 3 da Circular n.° 13/99, de 08/07, da Direção -Geral dos Impostos)”.

Ora, esta fundamentação, integrada no próprio ato de indeferimento, contém uma sucinta 
exposição dos fundamentos de facto e de direito da decisão, sendo expressa, acessível, clara, su-
fi ciente e congruente, pois permite e permitiu à aqui Reclamante compreender com precisão as 
razões que levaram à conclusão tomada pela AF, ou seja, que a Reclamante não fez prova do pre-
juízo irreparável que lhe causa a prestação da garantia, certo que este deve ser apto a impedir 
o normal e regular desenvolvimento da sua atividade  -, e da ausência de irresponsabilidade na 
inexistência ou insufi ciência dos bens — por esta inexistência e insufi ciência não poder resultar 
de uma atuação empresarial resultante da vontade da administração —, e, por último, que não 
há lugar a audição prévia — por esta ser dispensada quando a AF se limita a apreciar os elemen-
tos disponibilizados pelo contribuinte.

E note -se que, independentemente, do acerto dos juízos e conclusões ali formulados, não 
estamos perante considerações meramente vagas, genéricas e descontextualizadas, mas antes 
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resultando do ato, de forma sufi ciente, ainda que sucinta, as suas razões de facto e de direito.
Aliás, como se vê dos presentes autos é manifesto que a Reclamante, enquanto destinatá-

rio do ato revela ter reconstituído o itinerário cognoscitivo — valorativo que conduziu a AF a 
proferir a decisão reclamada, ou seja, revela conhecer as razões de facto e de direito que deter-
minaram o autor do ato a decidir num sentido e não no outro, resultando esta conclusão seja do 
teor da sua petição inicial em que vem reagir frontalmente contra as conclusões da AF, seja da 
produção de prova, documental e testemunhal, que requereu nestes autos necessária a demons-
trar que estão preenchidos os pressupostos de que depende o provimento do seu pedido.

Em face do exposto, o ato reclamando mostra -se sufi cientemente fundamentado (conclusão a 
que, aliás, em situação semelhante à dos autos, em que era também Reclamante a A………, Lda., 
se chegou no Ac. do TCA Norte de 29.9.2012, P. 00157/11.5BEVIS), improcedendo por este fun-
damento a presente reclamação.

VI. 3. DA DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA
A Reclamante insurge -se nestes autos contra a decisão de indeferimento do pedido por si 

formulado ao órgão de execução fi scal de dispensa de prestação de garantia, adiantando, tal 
como o fez junto da Administração Fiscal, que a prestação de garantia com vista à suspensão 
do processo de execução fi scal lhe acarretará prejuízo irreparável e não lhe poder ser assacada 
responsabilidade na insufi ciência ou inexistência de bens para a prestação de garantia.

Nos termos do art. 52°, n° 4 da LGT, a Administração Tributária pode, a requerimento do 
executado, isentá -lo da prestação de garantia nos casos de a sua prestação lhe causar prejuízo 
irreparável ou de manifesta falta de meios económicos revelada pela insufi ciência de bens pe-
nhoráveis para o pagamento da divida exequenda e acrescido, desde que, em qualquer dos casos, 
a insufi ciência ou inexistência de bens não seja da responsabilidade do executado.

Quer isto dizer que o benefício da isenção fi ca assim dependente de dois pressupostos alter-
nativos: ou a existência de prejuízo irreparável decorrente da prestação da garantia ou a falta de 
bens económicos para a prestar. Porém, tal dispensa não depende apenas da verifi cação de um 
destes dois pressupostos, sendo necessário o preenchimento de um outro pressuposto cumulati-
vo: que a insufi ciência ou inexistência dos bens não seja da responsabilidade do executado que 
pretende a isenção.

Acrescente -se que o executado que pretenda ser dispensado de prestar garantia deve di-
rigir o pedido ao órgão da execução fi scal, devidamente funndamentado de facto e de direito e 
instruído com a prova documental necessária (artigo 170°, n.°s 1 e 3 do CPPT). Com efeito, face 
ao disposto no art. 342.°, do CC, e no art.° 74.°, n.° 1, da LGT, é de concluir que é sobre o exe-
cutado, que pretende a dispensa de garantia, invocando explícita ou implicitamente o respetivo 
direito, que recai o ónus de provar que se verifi cam as condições de que tal dispensa depende, 
pois tratam -se de factos constitutivos do direito que pretende ver reconhecido.

A nosso ver, contudo, importa não confundir ónus de prova com ónus de junção de 
documentos.

Com efeito, nesta matéria seguimos o entendimento vertido pela Exma. Senhora -Juíza 
Conselheira do Supremo Tribunal Administrativo, Fernanda Maçãs, em voto de vencido ao Ac. 
do STA de 26.9.2012, P. 0708/12, segundo a qual, se bem entendemos, se é certo que cabe ao 
interessado o ónus da prova — “o ónus de demonstrar (provar) os factos concretizadores do pre-
juízo. Em caso de dúvida insanável, portanto, a administração decidirá no sentido da inexistência 
de prejuízo. Por outras palavras, se, ante a prova produzida, a administração não fi car convencida 
nem da existência, nem da inexistência, de prejuízo irreparável para o interessado, a situação de 
dúvida insanável é superada com a decisão em sentido negativo quanto à verifi cação do prejuízo. 
Essa a consequência da distribuição legal do ónus da prova.”, tal não obsta a que impenda sobre a 
Administração na fase instrutória um verdadeiro dever de instrução face à factualidade alegada 
pelo requerente. Ou seja, impõe -se não só que a AF carreie para o processo os elementos de que 
disponha, mas também que convide o requerente a suprir a omissão da prova dos factos alega-
dos, militando neste sentido os princípios da proporcionalidade, o dever de colaboração com os 
administrados e o seu direito à defesa.

E continua adiantando que a solução não seria “diferente, ainda que porventura se conce-
besse a tramitação em causa como tendo natureza processual.

Com efeito, mesmo assim, sempre impenderia sobre o órgão de execução fi scal notifi car o 
requerente para suprir as defi ciências, juntando os documentos julgados necessários, segundo os 
princípios do inquisitório e da cooperação das partes, consagrados, respetivamente, nos arts. 265 
nº3, e 266°, n° 4, do CPC. Segundo o primeiro, “[i]ncumbe ao juiz realizar ou ordenar, mesmo 
ofi ciosamente, todas as diligências necessárias ao apuramento da verdade e à justa composição 
do litígio, quanto aos factos de que lhe é lícito conhecer” (princípio do inquisitório). Por sua vez, 
o segundo preceito estabelece que “[s]empre que alguma das partes alegue justifi cadamente difi -
culdade séria em obter documento ou informação que condicione o efi caz exercício de faculdade 
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ou o incumprimento de ónus ou dever processual, deve o juiz, sempre que possível, promover pela 
remoção do obstáculo”.

Também em voto de vencido ao mesmo Acórdão, o Exmo. Senhor -Juiz Conselheiro do Su-
premo Tribunal Administrativo, Lino Ribeiro, defende o ónus de instrução da AF, embora as-
sente no principio doproactione de direito processual civil (art. 265°, n.° 3 e 266.°, n.°s 2 e 4), em 
face do seu entendimento quanto à natureza processual do ato que aprecia o pedido de dispensa 
de prestação de garantia, referindo que “O n.° 3 do artigo 170.º do CPPT estabelece que o pedido 
de dispensa da prestação de garantia deve ser fundamentado de facto e de direito e «instruído com 
a prova documental necessária». Mas não resulta da norma quais as consequências do incumpri-
mento ou cumprimento defeituoso do ónus de instrução desse incidente.

Por nossa parte, a incorreção do requerimento nesse aspeto não tem como efeito imediato 
o indeferimento do pedido, antes impondo -se ao órgão de execução diligências no sentido do su-
primento da irregularidade, “convidando” o requerente a instruir o pedido ou, caso disponha dos 
elementos sobre a situação económica do executado, juntá -los ao incidente e decidir em função 
deles.

Na compatibilidade entre o princípio da autorresponsabilidade das partes, concretizado no 
ónus de instrução do requerimento, com o princípio da colaboração do órgão de execução fi scal, 
estabelecido no artigo 99.° da LGT, considero que neste caso tem preponderância este último, 
dada a difi culdade que o executado pode ter em apresentar prova de factos negativos em tão pouco 
tempo. […].

E note -se que este dever de instrução impende, igualmente, sobre o juiz quando em fase 
de decisão da reclamação intentada contra o ato praticado pelo órgão de execução fi scal, pois 
que, independentemente da forma de processo em que nos encontramos ou da sua natureza 
impugnatória, sempre se aplicam os princípios gerais do processo tributário. Entre os quais 
se encontram os princípios da justiça, da procura da verdade material e do inquisitório, que 
impõem ao julgador realizar ou ordenar todas as diligências que considere úteis ao apuramen-
to da verdade, não estando limitado às provas que as partes apresentarem ou requererem, (art. 
13.º, n.° 2 do CPPT) e “privilegiar a justiça inerente a solução defi nitiva do confl ito (a resolução 
do fundo da questão), dando -lhe prevalência sobre soluções meramente formais ou processu-
ais” (cf. Joaquim Freitas da Rocha, Lições de Procedimento e Processo Tributário, 3ª edição, 
Coimbra Editora, pp. 225 e 226), e da aquisição processual, que determina que o material 
necessário à decisão e levado ao processo por uma das partes pode ser tomada em conta para 
todos os efeitos processuais, mesmo a favor da parte contrária àquela que o aduziu (Como se 
escreveu no Ac. do STA de 7.5.2003, P. 1026/02, “o apuramento da verdade material, erigido em 
escopo do processo judicial tributário, que se não basta com alcançar uma verdade formal, exige 
que se arrede o primado do princípio do dispositivo, ao menos, temperando -o com o do inquisitó-
rio. Ora se o Juiz, no percurso para atingir a verdade material pode, e deve, investigar os factos, 
sem subordinação às provas apresentadas ou requeridas pelas partes, é impróprio falar -se de um 
ónus subjetivo da prova: não interessa quem deve alegar e provar os factos — o que importa é que 
factos resultem provados, mercê da atividade das partes e da do juiz.”)

Princípios estes temperados, é certo, pelas fronteiras introduzidas pelos factos alegados 
pelas partes e pelas questões que são submetidas à sua apreciação.

Assim, ainda que a AF não realize as necessárias diligências instrutórias, nem por isso o juiz 
pode deixar de cumprir com o seu dever de inquisitório, mesmo que tal determine que o Tribunal 
aprecie factos e provas sobre os quais a AF não teve oportunidade de se pronunciar — seja por-
que o requerente não lhos apresentou com o pedido, seja porque a AF não diligenciou pela sua 
obtenção. O que se exige é que o Tribunal decida, e realize os seus dever de procura da verdade 
material, à luz do pedido formulado e submetido à apreciação da AF, e obtida a prova decidirá 
com base nas regras do ónus da prova decidirá com base nas regras do ónus da prova.

Donde, a nosso ver, não pode o Tribunal ancorar -se na natureza do meio processual utilizado para 
concluir pela impossibilidade de atender às provas que são realizadas perante si — mesmo que estas 
não tenham sido apresentadas perante a AF e esta não tivesse tido oportunidade de sobre as mesmas 
se pronunciar (especialmente, por não ter cumprido com o ónus instrutório que sobre a mesma recaía) 
 -, venham elas da Reclamante ou tendo sido requeridas pelo Tribunal e mostrem -se elas favoráveis 
ou desfavoráveis àquela, já que os princípios que regem o processo tributário aplicam -se a todas as 
formas processuais.

E em todo caso ainda que se entenda que o processo tem natureza impugnatória a atividade do juiz 
não deixa de ser a sindicância da validade do ato proferido e impugnado, já não limitada às condições 
que o motivaram, mas sim tendo em conta as concretas circunstâncias de facto e direito em que ele é 
proferido, pois só assim se privilegia a justiça material em detrimento de uma justiça meramente formal.

Atento o supra exposto, viramo -nos então para a situação dos autos analisando se a Reclamante 
demonstrou ou não estarem preenchidos os pressupostos nos quais ancorou o seu pedido de dispensa 
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de prestação de garantia.
A Reclamante alicerçou esse pedido na alegação de que a prestação de garantia lhe causa prejuízo 

irreparável, decorrente, em síntese, da difi culdade de acesso ao crédito bancário e do enfraquecimento 
da sua posição perante a Banca caso solicite uma garantia bancária, de se encontrar a ser executada em 
processos que ascendem a € 29.517.726,21 tendo já prestado garantias no valor de € 4.056.467,44, não 
lhe permitindo a sua situação patrimonial obter mais garantias e a exigência de mais garantias bancá-
rias causar prejuízos para o desenvolvimento da sua atividade conduzindo -a à insolvência, acrescida à 
impossibilidade de penhorar os ativos da empresa sob pena de paralisação da sua atividade.

Quanto a este pressuposto escreveu -se no Ac. do TCA Norte de 23.11.2012, P. 01158/12.1BE-
PRT, que “quanto ao prejuízo irreparável com a prestação da garantia, deve o interessado indicar 
em que é que ele se concretiza e indicar as razões que o levam a crer que existe uma séria proba-
bilidade de tal prejuízo vir a ocorrer caso a mesma lhe venha a ser exigida. Assim, por exemplo, 
importava que o Recorrente demonstrasse que a obtenção de fi nanciamento ou de uma garantia 
bancária acarretaria custos tais que não eram por si suportáveis, em face do seu rendimento dis-
ponível “[…]

O pressuposto ora em análise pressupõe uma relação de causalidade direta e imediata entre a 
prestação de garantia e o prejuízo irreparável, ou seja, partindo das alegações do Reclamante e dos 
elementos carreados para os autos, deverá o Tribunal realizar um juízo de prognose/probabilidade 
(teoria da causalidade adequada), de modo a verifi car se, da prestação da garantia, podem decorrer 
prejuízos irreparáveis.[…]

Importa, antes de mais, dar conta da situação patrimonial da Reclamante à data do pedi-
do de dispensa de prestação de garantia, em início de 2011. Como resulta do probatório, pese 
embora perante a AF a Reclamante apenas tenha apresentado o balanço provisório de 2009, 
estranhando -se note -se que não tenha oferecido o balanço defi nitivo de que já dispunha e even-
tualmente o balanço provisório de 2010, o certo é que nestes autos juntou o balanço defi nitivo 
reportado a 31.12.2009, do qual constam os dados de 2008, e, ainda, o reportado a 31.12.2011, do 
qual constam os dados de 2010. E como adiantamos supra, nada obsta a que o Tribunal tenha 
em conta os elementos obtidos nestes autos.

Ora, resulta daqueles elementos que a 31.12.2010 (Atente -se que em 2008 o ativo era de 
€ 84.457.638,45, perante um passivo de €73.674.992,06, em 2009 o ativo subiu para €89.523.169,97 
e o passivo para €82.047.705,91 (ponto 21 do probatório). A Reclamante dispunha de um ativo 
no valor de €73.178.259,14, face a um passivo de € 68.410.038,50, tendo sido o seu resultado 
liquido do período de — € 1.204.801,47. Apresenta, ainda, um rácio de autonomia fi nanceira 
(capital próprio/ativo líquido) de 8%, e um rácio de solvabilidade total (fundos próprios/fundos 
alheios) abaixo dos 50%. Situação esta que se agravou em 2011, com o decréscimo do ativo para 
€ 65.922.461,37 e o passivo a encontrar -se nos € 63.533.870,15, e um resultado líquido do exercí-
cio de — € 2.247.010,61.

Provou -se, igualmente, que em 2010 os principais credores da Reclamante eram instituições 
fi nanceiras e fornecedores e, em 2011, o acionista maioritário e fornecedores. Sendo certo que 
resultou do depoimento das testemunhas não ser previsível que o acionista maioritário venha a 
precipitar -se na exigência dos seus créditos à Reclamante e verifi car -se do probatório que no ano 
de 2011, entre o mais em resultado de uma situação de lançamento a descoberto de empréstimos, 
a Reclamante renegociou um conjunto de fi nanciamentos que tinha junto de instituições ban-
cárias mediante o reforço das garantias, é certo, pelo património de terceiros (H………, outras 
empresas do grupo e o próprio Sr. D………).

Acrescente -se que, efetivamente, a Reclamante encontra -se a ser executada em diversos 
processos de execução fi scal, cujo montante global ascende a € 29.517.726,21, tendo já prestado 
garantias no valor de € 4.056.467,44.

Se é certo que a Reclamante apresentava já em fi nais de 2010 uma situação fi nanceira di-
fícil, sendo do conhecimento geral as difi culdades atualmente sentidas na obtenção de fi nancia-
mento junto das instituições bancárias e fi nanceiras, como aliás se deu conta no probatório, com 
a estipulação de condições cada vez mais desvantajosas para as empresas, com maiores encargos 
e a exigência de melhores garantias, nem por isso se pode concluir que a prestação de uma ga-
rantia bancária no valor de € 251.550,21 lhe cause um prejuízo irreparável.

Com efeito, pese embora as sustentadas difi culdades na obtenção de garantias bancárias 
o certo é que nestes autos a Reclamante nunca comprovou que tivesse sequer tentado obtê -las e 
tivesse visto recusadas. E nem sequer demonstrou, seja perante a AF, seja nestes autos, quais os 
custos que suportaria com as mesmas caso as lograsse obter, por forma a que se pudesse concluir 
serem de tal modo avultados ao ponto de colocarem em causa a sua capacidade para fazer face 
às suas obrigações e compromissos e continuar a exercer a sua atividade.

E note -se que consta do probatório que a Reclamante necessita de recorrer ao mercado 
bancário para prestar garantias aos seus fornecedores e que noutros processos de execução fi scal 
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prestou garantias de valor até superior à exigida nos autos, o que signifi ca que as obtém. E, no 
entanto, não diligenciou por dar a conhecer o quantum das despesas que com elas suporta para 
que o Tribunal pudesse, pelo menos em termos comparativos, ajuizar quais os custos (médios) 
prováveis que suportaria com a prestação da garantia exigida neste processo de execução fi scal 
confrontando -os com a situação patrimonial da Reclamante e com os montantes pelos quais se 
encontra a ser executada noutros processos de execução fi scal onde lhe serão exigidas garantias 
bancárias (em alguns dos quais prestou até já as prestou).

Acresce que a Reclamante alegou uma precipitação dos credores na exigência dos seus cré-
ditos que, contudo, não comprovou. Verifi cando -se, aliás, não ser provável que o seu maior cre-
dor viesse demandar repentinamente os seus créditos caso a Reclamante venha a ter que prestar 
mais garantias para suspender os processos de execução fi scal que lhe são movidos.

De resto, ainda que se admita, como é do senso comum, que a prestação de garantias bancá-
rias acarreta custos para as empresas, nem por isso se pode concluir que na situação da Impug-
nante — nem esta o comprovou — a prestação da garantia exigida neste processo de execução fi s-
cal lhe causa prejuízos para o desenvolvimento da sua atividade ou poderia levar à insolvência.

Mostrava -se relevante para este efeito que a Reclamante, designadamente, provasse que 
caso viesse a prestar esta garantia lhe era impossível — ou extremamente oneroso — obter as 
garantias de que necessita para o seu giro comercial, impedindo -a então de adquirir as mercado-
rias aos seus fornecedores espanhóis, com repercussões graves na sua atividade ou que os custos 
que suportaria com a mesma a impediriam de ter a liquidez necessária ao seu regular funciona-
mento e laboração diária. Esta prova, contudo, não foi feita.

Atente -se, ainda, que a Reclamante alegou que o penhor sobre os ativos da empresa, cons-
tituídos por depósitos destinados à armazenagem de vinhos, equipamentos de manuseamento de 
vinhos e stock de vinhos, levaria à paralisação da empresa. Verifi ca -se, no entanto, que assim não é.

Com efeito, na realidade a Reclamante já após ter sido citada para a execução fi scal, a 
ela ter deduzido oposição e notifi cada para prestar garantia, uns dias antes de ter requerido a 
dispensa de prestação de garantia constituiu um penhor mercantil sobre esses bens a favor de 
empresas do grupo para garantir as responsabilidades que estas tinham garantido em nome da 
Reclamante. Fê -lo estabelecendo condições que lhe permitem desenvolver a sua atividade, ou 
seja, fi cando fi el depositária dos bens, obrigando -se a conservá -los e não os podendo alienar, 
modifi car, destruir ou desencaminhar, sem autorização, podendo todavia manusear os vinhos 
desde que adquira novos vinhos em substituição dos vendidos e não diminua a quantidade global 
dada de penhor.

Ou seja, constituir uma garantia sobre aqueles bens, avaliados em € 24.187.774,46, não con-
duz à alegada paralisação da empresa. E se é certo que ali foram estabelecidas condições especí-
fi cas que poderão dever -se às relações com as demais empresas do grupo, não é menos verdade 
que em momento algum a Reclamante colocou à consideração da AF a idoneidade dessa garantia 
ainda que com a previsão de tais cláusulas que lhe permitissem prosseguir com a sua atividade.

E, portanto, não se pode sem mais concluir que tais bens e condições não fossem aceites, 
ou não constituíssem garantia idónea, e muito menos aceitar o entendimento da Reclamante da 
impossibilidade de prestar garantia com esses bens, por prejudicar o normal desenvolvimento 
da sua atividade.

De resto, é de relevar que não obstante tais bens se encontrarem atualmente onerados, 
para garantia das obrigações assumidas por outras empresas do grupo como garantes da Re-
clamante em dívidas desta a instituições fi nanceiras que totalizam € 17.940.096,89, face à di-
vergência entre tais obrigações — não ignorando os eventuais juros e outros encargos que 
pudessem acrescer — e o valor atribuído aos bens sobre os quais incidiu o penhor mercantil 
(€ 24.187.774,46 — € 17.940.096,89 = € 6.247,677,71) e considerando o montante da garantia a 
prestar nestes autos, nem sequer se poderá concluir à partida, sem análise mais cuidada, pela 
inidoneidade de tal garantia.

Acrescente -se que a Reclamante não demonstrou a probabilidade de entrar numa situação 
de insolvência — caso lhe fosse exigida a prestação de garantia para suspender este processo de 
execução fi scal —, pelo que nem sequer se pode aceitar a pugnada desvalorização das mercado-
rias como demonstração da sua insufi ciência ou inidoneidade como garantia para a suspensão 
da presente execução fi scal.

Refi ra -se que ainda que a rubrica de ativos fi xos intangíveis do balanço da Reclamante 
abranja não só equipamento básico mas também benfeitorias feitas no armazém, a verdade é 
que também quanto a estes bens a Reclamante nem sequer colocou à consideração da AT a afe-
rição da sua idoneidade.

E quanto aos créditos dos clientes dir -se -á que, à míngua de prova do risco de insolvência 
desenhado pela Reclamante na sua p.i., não se pode dar como assente a sua desvalorização. 
Dando -se conta ainda que a Reclamante não logrou demonstrar a sua incobrabilidade e, quanto 
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àqueles que consegue cobrar, a sua indispensabilidade para fazer face às necessidades de desen-
volvimento da sua atividade diária.

Atente -se que a Fazenda Pública demonstrou nestes autos que a Reclamante é detentora 
de um direito de superfície sobre um imóvel. Perguntamo -nos, então, qual o prejuízo irrepará-
vel que a constituição de uma garantia sobre esse direito causaria à Reclamante? Poder -se -iam 
aventar as condições estabelecidas aquando da constituição desse direito com o proprietário ou a 
propriedade do prédio, mas a verdade é que a Reclamante não demonstrou a impossibilidade de 
constituir garantia sobre o direito, designadamente por levar à extinção desse direito de super-
fície e assim deixar de poder utilizar as instalações para a sua atividade, causando -lhe prejuízo.

Apenas uma nota quanto à alegação da Fazenda Pública de que outras empresas do grupo 
da Reclamante poderiam prestar garantia para suspender as execuções fi scais da Reclamante, 
pois detêm elevado património imobiliário, como já o fi zeram para permitir à Reclamante ace-
der a crédito bancário. É de todo irrelevante saber se as demais empresas do grupo poderiam 
prestar garantias para suspender a execução fi scal, ainda que o tenham feito para outros efeitos, 
pois que os pressupostos para o pedido de dispensa de prestação de garantia aferem -se em rela-
ção à esfera da Reclamante, ou seja, se esta preenche os respetivos requisitos — e não outras en-
tidades detentoras de distinta personalidade jurídica e patrimónios  -, não se podendo dar como 
não verifi cados esses requisitos por existirem terceiros capazes de prestar garantia em substitui-
ção da Reclamante, desde logo porque não sendo a divida sua responsabilidade nem sequer lhes 
é exigível que o façam (ainda que integrem o mesmo grupo empresarial).

De todo o modo, face ao entendimento supra expendido conclui o Tribunal que a Reclaman-
te não demonstrou a “ocorrência de prejuízo irreparável causado pela prestação da garantia”.

Não vindo alegada a “manifesta falta de meios económicos revelada pela insufi ciência de 
bens penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda e acrescido”, não cumpre ao Tribunal — 
sob pena de excesso de pronúncia — pronunciar -se quanto à sua verifi cação (ou não verifi cação), 
acrescendo que quanto ao pressuposto relativo à insufi ciência ou inexistência de bens não ser da 
responsabilidade do executado, por estarmos perante um requisito cumulativo, concluindo -se 
não estar demonstrada a “ocorrência de prejuízo irreparável causado pela prestação da garantia”, 
fi ca prejudicado o seu conhecimento (art. 660°, n.° 2 do CPC).

Em face do exposto, não tendo a Reclamante demonstrando o preenchimento dos pressu-
postos de que depende a dispensa de prestação de garantia com vista à suspensão da execução 
fi scal, vertidos nos artigos 52°, n.° 4 da LGT, 170.°, n.° 3 e 199.°, n.° 3 do CPPT, improcede a 
presente reclamação.

VII. DECISÃO
Nos termos e pelos fundamentos expostos, decide -se julgar totalmente improcedente a pre-

sente reclamação e, em consequência, mantém -se o despacho do Chefe do Serviço de Finanças de 
Tondela de 18.3.2011, proferido no âmbito do processo de execução fi scal n.° 2704201001012436, 
que indeferiu o pedido de dispensa de prestação de garantia com vista à suspensão do processo 
de execução fi scal.(…)

DECIDINDO NESTE STA
A única questão que cumpre conhecer nos autos, de acordo com as conclusões das alegações da 

recorrente, é a de saber se o indeferimento do seu pedido de dispensa de prestação de garantia deveria 
ou não ter sido precedido da audição prévia da recorrente.

Como se referiu no acórdão deste STA de 13/03/2013 tirado no recurso nº 288/13, no qual 
o ora relator interveio como 1º adjunto, e que seguiremos de perto por agora se suscitar a mes-
ma problemática “Esta questão foi objeto de variados acórdãos deste STA, tendo por acórdão de 
26.09.2012, proferido no Processo nº 708/12 em julgamento ampliado de recurso sido fi xado o se-
guinte entendimento:

“Independentemente do entendimento que se subscreva relativamente à natureza jurídica do ato 
aqui em causa (indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia) – ato materialmente 
administrativo praticado no processo de execução fi scal ou ato predominantemente processual – é de 
concluir que não há, no caso, lugar ao exercício do direito de audiência previsto no art. 60º da LGT”.

Para assim decidir, este Supremo Tribunal louvou -se na seguinte argumentação:
“3.2. A questão da aplicabilidade deste preceito face a pedido de dispensa de prestação de garan-

tia não tem tido uma resposta uniforme da jurisprudência, como dá nota a decisão recorrida.
É que, embora se aceite, sem discrepância, a natureza judicial do processo de execução fi scal 

e a constitucionalidade da atribuição de competência à AT para a prática de atos de natureza não 
jurisdicional no processo de execução fi scal (sem prejuízo da possibilidade de recurso (reclamação) 
para os Tribunais Tributários de quaisquer atos praticados pela mesma AT [cfr. os acs. desta Secção 
do STA, de 23/5/2012, rec. 489/12, de 9/5/2012, rec. 446/12, de 23/2/2012, rec. 59/12, de 7/2/2011, 
rec. 1054/11, de 2/2/2011, rec. 8/11, bem como, os acs. do Tribunal Constitucional, nº 80/2003, de 
12/2/2003 (in DR nº 68, II Série, de 21/3/2003, pp. 4526 e ss.) nº 152/2002, de 17/4/2002 (in DR 
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nº 125, II Série, de 31/5/2002, pp. 10338 e ss.) e nº 263/02, de 18/6/2002 (in DR nº 262, II Série, de 
13/11/2002, pp. 18786 e ss.) e os acs. do STA, de 20/2/2008, rec. nº 999/07, de 16/6/2004, rec. nº 
367/04, de 2/5/2001, rec. nº 25027 e de 19/2/92, recs. nºs. 13763 e 13830], já, no que tange à nature-
za do ato aqui em questão (indeferimento do pedido de isenção de garantia — arts. 170º do CPPT e 
52º nº 4 da LGT), não tem havido unanimidade (Esta divergência jurisprudencial não será alheia à 
particular natureza do processo de execução fi scal. Veja -se que, por exemplo, Casalta Nabais aponta 
que «muito embora a LGT, no seu art. 103°, disponha que o processo de execução fi scal tem natureza 
judicial, o certo é que estamos perante um processo que é judicial só em certos casos e, mesmo nesses 
casos, apenas em parte, já que um tal processo só será judicial se e na medida em que tenha de ser 
praticado algum dos mencionados atos de natureza judicial.» (cfr. Direito Fiscal, 5ª ed., Almedina, 
2009, p. 341).) de posições: sustenta -se, por um lado, que estamos perante a prática de um ato predo-
minantemente processual e relativamente ao qual, por isso, não se aplicam as regras do procedimento 
tributário, designadamente a regra constante do art. 60º da LGT (cf. o ac. de 7/3/2012, rec. 185/12) e, 
em contrário, argumenta -se, por outro lado, que esse ato se confi gura como ato administrativo pratica-
do por órgãos da AT no âmbito do processo de execução fi scal (como sucederá, por exemplo, também 
com as decisões de suspender um processo de execução fi scal (art. 169º) e/ou de apreciar pedidos de 
pagamento em prestações (art. 196º) ou dação em pagamento (art. 201º, todos do CPPT). De acordo 
com este último entendimento, tais atos poderão ser defi nidos como atos materialmente administrati-
vos em matéria tributária e não como meros atos de trâmite, uma vez que não se confi nam nos estreitos 
limites da ordenação intraprocessual ou de mera regulamentação processual, antes projetam externa-
mente efeitos jurídicos numa situação individual e concreta (cfr. art. 120º do CPA, e na jurisprudência, 
os acs. deste STA, de 14/12/2011, rec. nº 1072/11, de 2/2/2011, rec. nº 8/11).

E, a nosso ver, é de aceitar esta posição, pois que, confrontada a natureza dos atos que estão 
compreendidos nas hipóteses normativas acima transcritas, nomeadamente o pedido de dispensa de 
garantia previsto nos arts. 170º do Código de Procedimento e Processo Tributário e 52º nº 4 da Lei 
Geral Tributária com a formulação habitualmente usada para atribuição à administração de poderes 
discricionários ou em cujo exercício é admissível uma margem de livre apreciação, é inquestionável 
que tais atos haverão de ser qualifi cados como verdadeiros atos administrativos em matéria tributária 
e não como meros atos de trâmite. (Neste sentido parece apontar, igualmente, Casalta Nabais, quando 
refere que, nos termos do art. 151° do CPPT, cabe aos Tribunais Tributários «decidir os embargos, 
a oposição, incluindo quando incida sobre os pressupostos da responsabilidade subsidiária, a gra-
duação e verifi cação dos créditos, a anulação da venda e as reclamações dos atos materialmente 
administrativos praticados pelos órgãos da administração tributária em sede da execução fi scal» (ob. 
cit. p. 253, bem como pp. 340/341).

Também a justifi car a natureza administrativa (ato administrativo em matéria tributária), al-
guma doutrina (cfr. Diogo Leite de Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, Lei 
Geral Tributária, Anotada e comentada, 4ª ed., 2012, Editora Encontro de escrita, p. 429, anotação 11 
ao art. 52º) pondera que “O texto do nº 4 do art. 52º da LGT, na parte em que se refere que «a admi-
nistração tributária pode, a requerimento do executado, isentá -lo da prestação de garantia…», utiliza 
a fórmula habitualmente usada para atribuição à administração de poderes discricionários ou em 
cujo exercício é admissível uma margem de livre apreciação. Por outro lado, é claro por aquele texto 
que se trata de um poder que é atribuído à administração tributária, enquanto tal, pelo que não pode 
ser exercido pelo tribunal em substituição daquela, tendo a atividade deste de resumir -se à verifi cação 
de ofensa ou não dos princípios jurídicos que condicionam toda a atividade administrativa e será 
um controle pela negativa, não podendo o tribunal substituir -se à Administração na ponderação dos 
valores que se integram nessa margem”.)

3.3. Todavia e não obstante esta conclusão, a mais recente jurisprudência desta Secção de Con-
tencioso Tributário do STA tem também vindo a acentuar, de forma dominante, que não há lugar, neste 
caso, ao exercício do direito de audiência previamente à decisão do pedido de prestação de garantia, 
porque a isso obsta a natureza urgente que o legislador atribuiu ao respetivo procedimento – nº 4 do 
art. 170º do CPPT (cfr. os citados acs. de 20/6/2012, rec. nº 625/12, de 9/5/2012, rec. nº 446/12, de 
23/5/2012, rec. nº 489/12 e de 23/2/2102, rec. nº 59/12). (O ora relator subscreveu, aliás, o acórdão 
de 23/5/2012, no recurso nº 489/12, apondo declaração de voto no sentido de revisão da primitiva po-
sição sufragada no anterior acórdão de 14/12/11, rec. nº 1072/11 (que é referenciado pelo recorrente 
para apoiar a sua alegação – cfr. Conclusões XXI a XXIX) quanto à aplicação do regime do art. 103º 
do CPA, ou seja, no sentido de que, face à urgência objetiva de prolação da respetiva decisão, revela-
da pelo art. 170º do CPPT, deve apelar -se ao regime contido no CPA, cujo art. 103º, nº 1, estabelece 
que não há lugar a audiência dos interessados «quando a decisão seja urgente», por força da aplica-
ção subsidiária desta norma em conformidade com o disposto no art. 2º, al. c), da LGT.)

E, na verdade, a natureza urgente que o legislador atribuiu ao procedimento previsto no art. 170º 
do CPPT é de confi gurar como circunstância que, pela sua excecionalidade e pela incompatibilidade 
com a duração mínima da audiência de interessados, justifi ca a preterição daquela formalidade, de 
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acordo com o disposto na al. a) do nº 1 do art. 103º do CPA (aplicável por força da al. c) do art. 2º 
da LGT), sendo que tal situação de urgência (determinante da não audiência dos interessados) ocorre 
quando haja de se prosseguir determinada fi nalidade pública em que o fator tempo se apresente como 
elemento determinante e constitutivo e seja impossível ou, pelo menos, muito difícil, cumpri -la atra-
vés da observância dos procedimentos normais.

Ora, sendo certo «que o direito de participação dos cidadãos na formação das decisões que 
lhes dizem respeito tem de ser norteado pelo princípio superior da salvaguarda dos seus direitos ou 
interesses legítimos na feitura de uma decisão que se deseja correta, não o é menos que tal exercício 
não deve criar obstáculos a situações objetivas de urgência legal, razão por que se impõe observar, 
também nos procedimentos tributários de caráter urgente, a norma que prevê a dispensa de audição 
contida no referido artigo 103º, nº 1, alínea a), do CPA.

No caso vertente, o curtíssimo prazo concedido à administração tributária para a decisão do 
pedido, conjugado com a obrigatoriedade de o executado apresentar imediatamente toda a prova no 
requerimento onde formula a sua pretensão, denuncia objetivamente o caráter urgente deste proce-
dimento tributário, onde o tempo constitui um elemento determinante na fi nalidade pública que se 
visa prosseguir, de obviar ao sumiço de bens que possam garantir o pagamento integral da dívida 
exequenda, assim se justifi cando a não observância da formalidade prescrita no artigo 60º da LGT, 
ao abrigo do disposto na alínea a), do n° 1, do artigo 103° do CPA, face à aplicação subsidiária das 
normas do CPA ao procedimento tributário» (citado ac. de 23/2/2012, rec. nº 59/12).

A prescrição de um prazo imperativo tão curto, associado à preocupação do legislador em es-
tabelecer que do pedido devem constar as razões de facto e de direito em que se baseia a pretensão e 
que o mesmo deve ser instruído com a prova documental pertinente, apontam no sentido de a AT ser 
chamada a decidir apenas com base nos elementos que lhe forem aportados pelo executado, recaindo 
sobre ele o ónus de instruir o procedimento com todos os elementos necessários à formação da decisão 
pela AT. Ou seja, é de concluir que o legislador, tendo em conta a forma como regula os elementos 
que devem constar do requerimento e o prazo exíguo para a resposta da AT, não quis deliberadamente 
assegurar o direito de audiência.

Neste sentido, Diogo Leite de Campos, et all., anotam que o prazo de decisão extremamente cur-
to previsto no nº 4 do art. 170º do CPPT impõe a conclusão que não é legalmente assegurado o direito 
de audiência prévia nos casos de decisão sobre a dispensa de prestação de garantia: “A inviabilidade 
prática de assegurar o direito de audição do requerente da prestação de garantia nos termos previs-
tos na LGT reconduz -se a que se esteja perante mais um caso em que, implicitamente, se estabelece 
que não há direito de audição, caso este que, aliás, até se enquadra sem esforço apreciável na alínea 
a) do nº 1 do art. 103º do CPA, em que se afasta o direito de audição prévia «quando a decisão seja 
urgente»: no caso em apreço, o facto de se estabelecer um prazo imperativo de 10 dias para decisão, 
é uma manifestação explícita de que, na perspetiva legislativa, se está perante uma situação em que 
se impõe uma decisão urgente, pelo menos sufi cientemente urgente para justifi car o afastamento da 
audição prévia, como resulta da inviabilidade de o assegurar nos termos previstos na lei”. (Loc. cit., 
pp. 429/430, anotação 12 ao art. 52º, pp. 429/430 e anotação 12 ao art. 60º, pp. 512/513.)

Em suma, no caso vertente, a exclusão de audiência do requerente no âmbito do procedimento 
aqui em causa, encontra fundamentos objetivos de justifi cação na própria urgência da prolação da de-
cisão, atendendo, desde logo, à natureza e características da execução (celeridade e simplicidade, que 
interessam, normalmente, ao credor que promove a execução), sendo que a premência do credor ganha 
aqui especial acuidade com a circunstância de o requerimento de isenção de prestação da garantia 
poder redundar em efeito suspensivo sobre a execução, aumentando o risco de poderem ser dissipados 
bens que o credor pretende executar.

E cabendo ao executado carrear para o procedimento todos os elementos, incluindo provas e de-
mais informações, necessários ao êxito da sua pretensão [incluindo os necessários à demonstração do 
prejuízo irreparável, concretizando -o e indicando «as razões que o levam a crer que existe uma séria 
probabilidade de ele poder vir a ocorrer se ele não for dispensado da prestação de garantia» (Cfr. Jor-
ge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e comentado, Vol. III, 
6ª ed., Áreas Editora, 2011, anotação 4 a) ao art. 170º, p. 232). No mesmo sentido cfr. o citado ac. desta 
Secção do STA, de 23/2/2012, proc. nº 59/2012.)] ele mesmo contribui para a defi nição do objeto do 
procedimento, atenuando a hipótese de ser surpreendido ou confrontado pela AT com elementos que 
desconheça, o que também acentua o sentido da diminuição da relevância deste direito nestes casos de 
decisão sobre a dispensa de prestação de garantia.

3.4. Por outro lado e de todo o modo, a entender -se que estamos perante mero ato predominante-
mente processual, também não haverá lugar a direito de audiência prévia, já que à formação desse ato 
processual não se aplicam as regras do procedimento tributário, designadamente a do art. 60º da LGT 
(cfr. o citado ac. de 7/3/2012, rec. nº 185/12).

3.5. Em suma, independentemente do entendimento que se subscreva relativamente à natureza 
jurídica do ato aqui em causa (indeferimento do pedido de isenção de garantia) – ato materialmente 
administrativo praticado no processo de execução fi scal ou ato predominantemente processual, é de 



1418

concluir que não há, neste caso, lugar a exercício do direito de audiência (art. 60º da LGT) falecendo, 
pois, a argumentação do recorrente e sendo de confi rmar, com a presente fundamentação, a sentença 
recorrida, na parte em que assim decidiu”.

Não existem agora razões, até porque nenhuma mudança legislativa ocorreu que a tal conduza, 
para alterar o entendimento fi xado no acórdão transcrito que responde a todas as questões suscitadas 
pela recorrente nas conclusões das suas alegações.

Apenas nos permitimos acrescentar o seguinte relativamente ao afi rmado pela recorrente no sen-
tido de que, conhecendo a posição da administração tributária, poderia depois apresentar a prova 
(testemunhal) em sede de audiência prévia (conclusão da alínea O)).

Conforme resulta do artº 170º, nº 3 do CPPT o pedido de dispensa de garantia deve ser resolvido 
no prazo de 10 dias após a sua apresentação, sendo por isso que o nº 2 determina que o pedido deve 
ser instruído com a prova documental necessária. Quer isto dizer que ao pedido se segue a decisão, até 
porque, em geral, e no caso das sociedades, a insufi ciência económica se demonstra por documentos.

De todo o modo, ainda que se entenda que também é admissível prova de outra natureza (teste-
munhal, por exemplo), essa prova terá também de ser logo indicada no pedido.

Assim, ao contrário do afi rmado pela recorrente, esta não poderia indicar prova testemunhal na 
sequência da audição prévia, se a ela houvesse lugar”.

Sendo assim, e sem necessidade de mais considerações, o recurso tem de improceder.
IV - DECISÃO:
Pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, confi rmando -se a decisão recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 10 de Abril de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — - Valente Torrão. 

 Acórdão de 10 de Abril de 2013.

Assunto:

Imposto Municipal sobre Imóveis. Avaliação. Coeficiente de localização. Fundamen-
tação do acto administrativo. Fundamentação de actos administrativos gerais.

Sumário:

 I — O dever legal de fundamentação deve responder às necessidades de esclarecimento 
do destinatário, informando -o do itinerário cognoscitivo e valorativo do respectivo 
acto permitindo -lhe conhecer as razões, de facto e de direito que determinaram 
a sua prática.

 II — O valor patrimonial tributário dos terrenos para construção é determinado segundo 
as regras estabelecidas nos artigos 45.º, 42.º, n.º 3, (coeficiente de localização) e 
artigo 40.º, n.º 4 (valor da área adjacente à construção) todos do CIMI, sendo que 
todos estes coeficientes e percentagens são elementos precisos, objectivos e pré-
-determinados por lei em função de diversos elementos e critérios nela constantes 
e devidamente explicitados, designadamente em função da localização do prédio 
em causa e, por isso, indisponíveis para as partes intervenientes no procedimento 
de avaliação.

 III — Assim, no acto de avaliação para fixação do valor patrimonial tributário dos 
terrenos para construção, não há qualquer hipótese de escolha ou de eleição 
subjectiva por partes dos peritos, em especial, no que concerne ao zonamento e 
ao coeficiente de localização, já que eles resultam da aplicação do CIMI e das 
Portarias do Ministro das Finanças que aprovam o zonamento e os coeficientes 
de localização propostos pela CNAPU, constituindo as Portarias actos adminis-
trativos ministeriais de natureza regulamentar que os avaliadores são obrigados 
a aplicar.

 IV — A fundamentação do acto de avaliação que a lei exige no artigo 77.º da LGT 
reporta -se à explicitação dos critérios e factores adoptados pelos peritos e às 
operações de apuramento do valor patrimonial tributário que levaram a cabo, e 
nunca à explicitação das razões que terão conduzido à emissão de um regulamento 
ministerial com determinado conteúdo.



1419

 V — Ainda que se entenda que as normas das referidas portarias que fixam os factores 
de localização são afinal actos administrativos gerais, ainda assim não haverá 
lugar para o vício de falta de fundamentação, uma vez que o dever de fundamen-
tação surge justificadamente atenuado, por razões de racionalização exigida pela 
realização eficiente das tarefas administrativas e escassez de meios, precisamente 
no domínio dos actos administrativos gerais associados a determinadas áreas 
da actividade administrativa como a fiscal, onde os órgãos administrativos são 
solicitados a praticar actos da mesma espécie em grande número, no âmbito de 
procedimentos complexos, em que Administração não procede, por razões de 
praticabilidade, à análise individualizada de cada caso concreto em toda a sua 
complexidade.

 VI — No caso não se vislumbra que algum défice de fundamentação individualizada 
possa pôr em causa os direitos e garantias dos cidadãos, pois além de ser possível 
impugnar, por exemplo, a fixação do valor dado a um determinado coeficiente de 
localização, tendo por referência os vários factores de que ele depende (acessibili-
dades, proximidade de equipamentos sociais, etc.), a CNAPU procede a revisões e 
correcções periódicas do zonamento e dos coeficientes de localização em resposta 
a pedidos apresentados por avaliadores, municípios e contribuintes.

 VII — Tendo em conta sobretudo o papel do coeficiente de localização, o modo de de-
terminação e respectivas actualizações periódicas, o quadro normativo constante 
dos artigos 38.º, 42.º, e 62.º a 66.º do CIMI, oferece densidade suficiente para 
satisfazer as exigências constitucionais ditadas pelos princípios da legalidade e 
da reserva de lei.

Processo n.º 368/13 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I -RELATÓRIO
1. A……, S. A., identificada nos autos, recorreu para o TCA Norte da sentença proferida pelo 

TAF do Porto, que julgou improcedente a impugnação judicial que realizou da segunda avaliação que 
fixou o Valor Patrimonial Tributário (VEF) do prédio inscrito na matriz sob o artigo urbano nº. P3664, 
fracções A, B, C, D e E, em, respectivamente, € 1.076.640,00, € 250.310,00, € 242.420,00, € 24.660,00, 
€ 40.490,00 e € 14.060,00.

2. Apresentou as seguintes conclusões das suas alegações:
“i. Embora situado dentro dos limites legais, entre 0,4 e 2, definidos no artigo 42º n.º 1 do CIMI, 

não foram explicitados pela Administração Fiscal (AF) quaisquer critérios, dentro dos elencados nas 
alíneas a) a d) do n.º 3 do artigo 42.º do CIMI, que terão conduzido à concreta fixação do Cl (coefi-
ciente de localização) em 0,90, o mesmo sucedendo relativamente à Portaria n.º 1119/2009 de 30.09 
que, alegadamente, fixa os coeficientes de localização, e estabelece um Cl mínimo de 0,47 e um Cl 
máximo de 2,60.

ii. Ao contrário do referido na douta sentença sob recurso, nada existe, no termo de avaliação, 
que permita à Recorrente — ou a qualquer outro Contribuinte colocado na sua posição — perceber 
qual ou quais das características do imóvel foram consideradas, e em que medida, para a determinação 
do coeficiente de localização de 0,90.

iii. Como resulta da lei, se na fixação do coeficiente de localização, é necessário ter em conta, 
nomeadamente, as características de acessibilidade, proximidade de equipamentos sociais, a existência 
de serviços públicos de transportes e a localização em zona de elevado valor imobiliário, ao Contri-
buinte, como destinatário do acto avaliativo — que tem impacto na sua esfera jurídica tributária  - tem 
de ser dado a conhecer de que modo esse coeficiente foi determinado.

iv. O n.º 3 do artigo 42.º do CIMI, ao referir os elementos que contribuem, ou podem contribuir, 
para a fixação do coeficiente de localização, o faz de modo MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO, ao 
referir que “na fixação do coeficiente de localização, têm -se em consideração, nomeadamente”, pelo 
que carece o Contribuinte de saber quais os factores que em concreto, foram considerados para a 
fixação do concreto coeficiente aplicado, de 0,90.

v. Para a fixação do coeficiente em causa terá sido considerada a acessibilidade ou proximidade 
de equipamentos sociais? A existência de serviços públicos de transportes? A localização em zona de 
elevado valor imobiliário? Foram todos esses factores conjuntamente, ou só alguns? Ou terão sido 
considerados outros factores? E, nesse caso, quais? Ora, nada disto consta do procedimento de ava-
liação, ao contrário do referido na sentença sob recurso.
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vi. Salvo o devido respeito, o Tribunal a quo, conclui pela inexistência de falta de fundamentação 
na determinação do Cl, mas não fundamenta, ela própria, essa sua conclusão, porquanto, nada consta 
dos autos, nem resulta da matéria de facto provada, que permita ao Contribuinte (ou ao Tribunal) 
saber de que modo foi determinado o coeficiente de localização em 0,90,

vii. Carece, portanto, de base fundamentadora a conclusão do Tribunal a quo no sentido de que «a 
fundamentação exigível para a aplicação destes factores apenas se pode circunscrever à identificação 
geográfica/física dos prédios», porque se assim fosse, por um lado, seria possível, a qualquer pessoa 
medianamente instruída, perceber de que modo foi determinado o coeficiente de localização concre-
tamente aplicado na avaliação em causa, e quais os factores que, de entre o elenco exemplificativo do 
artigo 42.º n.º 3 do CIMI, contribuíram efectivamente para a determinação do Cl  - que não sucede.

viii. Nos termos do artigo 84.º n.º 3 da Lei Geral Tributária (LGT), “A fundamentação da ava-
liação contém obrigatoriamente a indicação dos critérios utilizados e a ponderação dos factores que 
influenciaram a determinação do seu resultado”.

ix. No caso em apreço, a fixação do Cl de 0,90 é perfeitamente insindicável e imperceptível, já 
que não são minimamente descortináveis os motivos pelos quais foi fixado esse coeficiente e não um 
qualquer outro  - superior ou inferior.

x. É essa, de resto, a recente Jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo que, por lapidar, 
se deixa citada:

«(...) Tendo sido utilizado em actos de avaliação de imóveis determinado coeficiente de localiza-
ção, entre os limites fixados no ponto 1.7 da Portaria n.º 982/2004, os actos só poderão considerar -se 
suficientemente fundamentados se se puder concluir que, com os elementos que lhe foram notificados 
e dos que foram fornecidos através de meios electrónicos e de informação da administração tributária, 
o destinatário a conhecer todos os elementos que foram relevantes para a avaliação.».

xi. «Na verdade, a fixação deste coeficiente [Cl] deve resultar da ponderação de vários factores, 
indicados no n.º 3 do art, 42.º, sendo imprescindível para os interessados poderem aperceber -se das 
razões da fixação de um determinado coeficiente, saber como e que cada um deles foi ponderado, pois 
só assim, poderão exercer eficazmente o seu direito de impugnação. Assim, não tendo sido fornecida 
ao Impugnante (nem sendo mesmo obtida no presente processo) informação sobre as razões que 
conduziram a fixação daquele coeficiente, tem de se concluir que os actos de avaliação impugnados 
enfermam de vício de falta de fundamentação.»

xii. Assim sendo, como é, as avaliações em causa padecem de falta de fundamentação, em vio-
lação do disposto nos artigos 77.º n.º 1 e 2 e 84.º n.º 3 da Lei Geral Tributária (LGT), e 268.º n.º 3 da 
Constituição da República Portuguesa (CRP) — o que, nos termos do artigo 125.º n.º 2 do Código de 
Procedimento Administrativo (CPA), e acarreta a anulabilidade das avaliações impugnadas, pelo que, 
ao assim não ter entendido, incorreu o Tribunal a quo em erro de julgamento da matéria de direito.

xiii. Em situação em tudo idêntica à dos autos, quer factual, quer juridicamente, e em sentença 
com data de prolação de 19.01.2012, lá transitada em julgado, concluiu o Tribunal a quo precisamente 
em sentido oposto, que o acto de determinação do VPT carece de fundamentação legal, nos seguintes 
termos: «(...), não tendo sido fornecida ao Impugnante informação sobre as razões que conduziram 
à fixação daquele ou daqueles coeficientes, tem de se concluir que o ato de segunda avaliação, aqui 
impugnado, enferma de vício de insuficiente fundamentação (neste sentido o Acórdão do STA de 
10/03/2011, Processo 0862/10).» (doc, n.º 1).

xiv. Salvo o devido respeito, não se vislumbra qualquer motivo suficientemente ponderoso e claro 
para se ter decidido em sentido inverso no caso dos autos, porquanto em face da matéria dada como 
provada, resulta que nada consta nos autos no sentido de terem sido dadas a conhecerá Recorrente as 
razões que conduziram à fixação do Cl de 0,90.

xv. O Tribunal a quo limitou -se a concluir que o coeficiente de localização se encontrava de-
vidamente fundamentado, e a remeter para os elementos que constam do procedimento avaliativo, 
como supostamente justificadores dessa decisão, quando, em sentido manifestamente contrário, des-
ses elementos não é possível retirar, de modo algum, a pretendida fundamentação — o que constitui, 
contradição entre os fundamentos e a decisão, a determinar a nulidade da sentença, nos termos do 
artigo 125.º n.º 1 CPPT.

xvi. Analisada a Portaria aplicável (Portaria n.º 1119/2009 de 30.09), constata -se que esta não 
especifica os “zonamentos e respectivos coeficientes de localização”  - estabelecendo, no seu n.º 3º, 
que os mesmos “são publicados no sítio www.e -financas.gov.pt, podendo ser consultados por qualquer 
interessado e em qualquer serviço de finanças.”.

xvii. Ou seja, os coeficientes CONCRETAMENTE UTILIZADOS não estão FIXADOS na lei, 
apenas constando de Portaria os coeficientes mínimos e máximos, pelo que tais CONCRETOS COE-
FICIENTES apenas serão conhecidos (e, portanto, fixados) aquando da sua “publicação” no site das 
finanças, não estando publicados em Diário da República.

xviii. Consultado o referido “site”, verifica -se que em nenhum lugar constam as “características” 
que terão fundamentado a fixação do concreto Cl atribuídos a cada um dos “zonamentos” dentro dos 
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diferentes municípios, atenta a diferente destinação das edificações não estando explicitado, em lugar 
algum, se foram, e em que medida foram, atendidas as ditas características elencadas, exemplificati-
vamente, em a), b), c) e d) do n.º 3 do artigo 42.º do CIMI.

xix. Analisado o Anexo I da Portaria n.º 1119/2009, constata -se que o mesmo apenas estabe-
lece, quanto aos coeficientes de localização, apenas os seus mínimos e máximos, e não os concretos 
coeficientes a aplicar nas avaliações  - como é o caso do concreto coeficiente de 0,90, aplicado nas 
avaliações em causa.

xx. Assim, ao contrário do decidido, constata -se que não existe qualquer Portaria do Ministro 
das Finanças a aprovar os concretos coeficientes de localização, sendo que esse concreto coeficiente 
a aplicar no acto avaliativo, entre aqueles mínimo e máximo, apenas será conhecido (e, portanto, 
determinado) aquando da sua “publicação” no site das Finanças.

xxi. Assim, «(...) não vislumbramos que alguma Portaria tenha sido publicada ao abrigo do 
citado nº3 do art.º 62.º do CIMI, a fixar EM CONCRETO os zonamentos e respectivos coeficientes de 
localização dos prédios neles situados, mediante proposta da CNAPU, como legalmente se encontra 
estabelecido na norma do citado art.º 62.º.»  - o que significa, simultaneamente, que os concretos 
coeficientes não estão publicados em Diário da República, e que os concretos coeficientes não são 
fixados em diploma com força de lei,

xxii. Em matérias de incidência tributária, como é o caso (determinação do valor objecto de 
tributação, em sede de IMI), vigora o princípio constitucional da legalidade e tipicidade, e da reserva 
de lei formal, e as normas sobre tais matérias estão subordinadas a publicação em jornal oficial, sob 
pena de ineficácia jurídica e consequente falta de obrigatoriedade geral e abstracta, pelo que a defi-
nição do VPT mediante parâmetros e coeficientes determinados e publicados de outra forma que não 
a legalmente prevista  - em Diário da República, e sob a forma de Lei em sentido formal e material 
 - viola os referidos princípios e normas legais e constitucionais,

xxiii. Em particular, a Portaria n.º 1119/2009, no seu ponto 3.º  - quando remete para o site do 
Ministério das Finanças ou para os Serviços de Finanças locais, a publicação de alguns parâmetros 
de avaliação, como é o caso do Cl  - mais não faz senão determinar a criação de regras legais através 
de um procedimento ad hoc e ilegal, tendo em conta que não se trata apenas da publicação de tais 
parâmetros, dado que a essa publicação não antecede qualquer acto legislativo, em sentido formal ou 
material, a definir, em concreto, os coeficientes a ser “publicados”.

xxiv. Não existe qualquer norma legal que permita afastar a obrigatoriedade de publicação no 
Diário da República dos concretos coeficientes em causa, e o D.L. n.º 287/2003 de 12.11, que aprovou 
o Código do IMI, não estabeleceu qualquer regime especial  - e se o fizesse seria ilegal  - susceptível 
de afastar as regras de publicação dos diplomas legais.

xxv. O artigo 1.º n.º 1 da Lei n.º 74/98 de 11/11, que estabelece o regime de publicação, identi-
ficação e formulário dos diplomas legais, estatui que «A eficácia jurídica dos actos a que se refere a 
presente lei depende da publicação.», dispondo o artigo 3.º n.º 3 alínea b) do mesmo diploma que as 
Portarias são objecto de publicação na parte B da 1ª série do Diário da República.

xxvi. No caso em apreço, resulta do preâmbulo da Portaria n.º 1119/2009, que a mesma «(...) 
destina  -se a aprovar e a dar publicidade à actualização do zonamento com a introdução de zonas 
homogéneas do zonamento e à diminuição de alguns dos coeficientes de localização e da percentagem 
a que se refere o n.º 2 do artigo 45.º do CIMI e as áreas da sua aplicação.» mas, em sentido contrário, 
é forçoso concluir que a referida Portaria não aprova, não estabelece e, portanto, não pode dar publi-
cidade, nem ao “zonamento”, nem às “zonas homogéneas” do mesmo, nem, tampouco, ao coeficiente 
de localização CONCRETAMENTE UTILIZADOS PARA DETERMINAR O VPT EM CAUSA.

xxvii. Ao assim não entender, incorreu o Tribunal a quo em erro na aplicação do direito  - a impor 
a revogação da sentença recorrida.

xxviii. Devem ter -se como inconstitucionais, por violação do disposto nos artigos 103,º n.º 2, 
119.º n.º 1 h), 165.º n.º l i) e 198.º n.º 1 b) da CRP, os artigos 42.º e 62.º CIMI, quando interpretados 
no sentido de que não é necessário um acto legislativo que fixe zonamentos nos mesmos referidos, e o 
concreto coeficiente de localização a aplicar aos prédios neles localizados.

xxix. É organicamente inconstitucional o artigo 42.º n.º 2 e 3 a), b) e c) do CIMI, por violação do 
artigo 10.º n.º 1 da respectiva Lei de Autorização Legislativa, n.º 26/2003 de 20.07.

Nestes termos e nos melhores de direito, deve conceder -se provimento ao presente recurso, 
revogando -se a decisão recorrida, o que se faz por obediência à Lei e por imperativo de JUSTIÇA!».

3. O recurso foi admitido com subida imediata nos próprios autos e com efeito meramente de-
volutivo.

4. Não foram apresentadas contra -alegações pela Fazenda Pública.
5. Por Acórdão, o TCA Norte julgou -se incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do 

recurso, declarando competente, para esse efeito, o STA.
6. O Magistrado do Ministério Público, junto deste Tribunal, pronunciou -se no sentido de o re-

curso não merecer provimento, tendo por base a jurisprudência consolidada existente sobre esta matéria 
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“constante dos acórdãos 1.07.2009 processo n.º 239/09; 17.03.2011 processo n.º 964/10; 25.05.2011 
processo n.º 239/11; 22.06.2011 processo n.º 382/11; 19.04.2012 processo n.º 1130/11; 2.05.2012 
pleno da Secção processo n.º 307/11; 16.05.2012 processo n.º 278/12; 14.06.2012 processo n.º 327/12; 
27.06.2012 processo n.º 146/12; 5.07.2012 processo n.º 690/11; 12.09.2012 processo n.º 973/11; 
21.11.2012 pleno da Secção processo n.º 747/11)”.

7. Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.
II -FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
“1. Em 07 de maio de 2010, a impugnante apresentou no Serviço de Finanças da Trofa, re-

querimento em que solicita a realização de segunda avaliação do prédio urbano inscrito sob o arti-
go P 3664 – fração A, B, C, D, E e F, da freguesia …… (fls. 19 a 20 a 26 do PA.);.

2. A impugnante indicou para perito, B……., engenheiro civil, (fls. 19 a 20 a 26 do P.A.);
3. Pelos ofícios n.º 2880, 2878, datados de 04.06.2010. foram a peritos convocadas para a 

avaliação e indicado a constituição da comissão, sendo Perito Regional (presidente) C……, Vogal 
CM/2º Perito, D……, e B……., Representante do Sujeito Passivo (fls. 30 a 33 do P.A.);

4. Em 29 de junho de 2010, foi realizada a 2ª Avaliação, da qual foi lavrado um Termo de Ava-
liação, assinados por todos os elementos da comissão, conforme documento de fls. 47 a 69 dos autos 
que aqui se dá por integralmente por reproduzido;

5. Para cada termo de Avaliação, foi elaborado uma ficha, a saber:
n.º 3140841 (fração A), 3140842 (fração B) 3140843 (fração C) 3140844 (fração D), 314085 

(fração E) e 3140846 (fração F) conforme documento de fls. 47 a 69 dos autos que aqui se dá por 
integralmente por reproduzido:

6. Em 19 de junho de 2010, a impugnante foi notificada da 2ª avaliação;
7. Nas referidas avaliação foram considerados os seguintes valores: 

  

 8. Em 18.10.2010 foi deduzida a presente impugnação.
2. DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
A……. S.A, deduziu impugnação judicial contra o resultado da segunda avaliação do valor 

patrimonial tributário de fracções autónomas de prédio urbano, inscrito na matriz sob o artigo urbano 
n.º P3664 (fracções A a F), argumentando, em síntese, que: (i) a segunda avaliação é ilegal por vício 
de forma por falta de fundamentação quanto aos critérios que conduziram à concreta aplicação do 
coeficiente de localização (artigo 42.º do CIMI), (ii) e inexistência de lei que preveja o concreto “zona-
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mento” e a sua contribuição para a fixação do “coeficiente de localização – Cl”, bem assim, a falta de 
emissão e publicação de portaria a fixar os concretos zonamentos e respectivos coeficientes aplicáveis, 
com violação do principio constitucional da legalidade, a inconstitucionalidade formal e orgânica e a 
ineficácia jurídica da fixação do “zonamento” e coeficientes de localização que servem à avaliação dos 
prédios para efeitos de determinação do Valor Patrimonial Tributável.

Por sentença proferida, em 18 /1/2013, no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, foi julgada 
a impugnação improcedente, com base, no essencial, na jurisprudência constante do Acórdão deste 
Supremo Tribunal, de 1/7/2009, proc n.º 239/09, concluindo -se, quanto ao o vicio de forma, por insu-
ficiente fundamentação, designadamente:.

• “(…) a fundamentação exigível para a aplicação do coeficiente de localização apenas se podia 
circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia ……., ao estabe-
lecimento do coeficiente de localização aplicável e à invocação do quadro legal que lhe era aplicável. 
Por outro lado, é a própria lei que mando ter em consideração na fixação da percentagem do valor do 
terreno de implantação as mesmas características que se têm em consideração na fixação do coeficiente 
de localização (v. n.º 3 do artigo 45.º do CIMI).». (…)”

• “No caso dos presentes autos, resulta da matéria assente que para a avaliação de cada uma das 
frações foi elaborado o termo de Avaliação, e uma fichas, a saber n.º 3140841 (fração A), 3140842 
(fração B) 3140843 (fração C) 3140844 (fração D), 314085 (fração E) e 3140846 (fração F).

• “No que concerne ao coeficiente de localização das fichas constam no item “SITUAÇÃO DO 
PRÉDIO” identificação pormenorizada do prédio, a sua localização e ainda as respetivas confronta-
ções.(…)

• “Resulta da matéria assente que para todo as frações foram identificadas geograficamente e 
fisicamente os prédios no concelho e freguesia respetivos, o estabelecido o coeficiente de localização 
de 0,90. E tendo o coeficiente de localização fixado dentro dos limites legais previstos na Portaria 
n.º 1119/2009 de 30.09 a qual fixa coeficientes de 0,6 e 1,00, logo foi dentro dos parâmetros legais.

• “(…) Quanto à invocada “Ausência de lei que preveja o concreto “zonamento” e a sua contri-
buição para a fixação do coeficiente de localização — Cl”, bem assim, a falta de emissão e publicação 
de portaria a fixar os concretos zonamentos e respetivos coeficientes aplicáveis”, por “violação do 
princípio constitucional da legalidade, a inconstitucionalidade formal e orgânica e a ineficácia jurídica 
da fixação do “zonamento” e coeficientes de localização que servem à avaliação dos prédios para 
efeitos de determinação do Valor Patrimonial Tributável”, a sentença recorrida faz análise exaustiva 
de todas as normas do CIMI que estabelecem o quadro legal basilar que foi de seguida densificado e 
precipitados pelas respectivas portarias.

• “(...) Por outro lado, quanto ao facto de não ter sido publicada qualquer portaria ao abrigo do 
disposto no artigo 62º, n.º 3 do CIMI, (…)

• “(…) pela Portaria n.º 982/2004, de 4 de agosto, foi aprovado pela Ministra de Estado e das 
Finanças, na sequência de proposta da CNAPU, o zonamento e os coeficientes de localização corres-
pondentes a cada zona de valor homogénea para os tipos de afectação à habitação, comércio, indústria 
e serviços, nos termos e para os efeitos do artigo 42.º do CIMI.

• “Donde, a obrigatoriedade legal de as propostas da CNAPU serem aprovadas por portaria do 
Ministro das Finanças se mostrar, assim, satisfeito no n.º 2 da citado Portaria. Por último, há que ter em 
atenção, também, que o seu n.º 7 refere que os zonamentos aprovados e os coeficientes de localização 
são publicados no sítio www.e -finanças.gov.pt podendo ser consultados aí por qualquer interessado, 
estando ainda disponíveis em qualquer serviço de finanças”.(…)”.

Contra este entendimento se insurge a recorrente, reiterando, em suma:
• 1ª Falta de fundamentação dos critérios determinantes da concreta aplicação do coeficiente de 

localização na fixação do valor patrimonial tributário das fracções autónomas avaliadas (VPT), “(…) 
em violação do disposto nos artigos 77.º n.º 1 e 2 e 84.º n.º 3 da Lei Geral Tributária (LGT), e 268.º n.º 3 
da Constituição da República Portuguesa (CRP)  - o que, nos termos do artigo 125.º n.º 2 do Código de 
Procedimento Administrativo (CPA), e acarreta a anulabilidade das avaliações impugnadas, pelo que, 
ao assim não ter entendido, incorreu o Tribunal a quo em erro de julgamento da matéria de direito”.

• 2ª Falta de emissão e publicação de Portaria a fixar os concretos zonamentos e coeficientes de 
localização aplicáveis em cada município

Segundo a recorrente, “(…) os coeficientes CONCRETAMENTE UTILIZADOS não estão FI-
XADOS na lei, apenas constando de Portaria os coeficientes mínimos e máximos, pelo que tais CON-
CRETOS COEFICIENTES apenas serão conhecidos (e, portanto, fixados) aquando da sua “publicação” 
no site das finanças, não estando publicados em Diário da República”.

• 3ª Inconstitucionalidade, “por violação do disposto nos artigos 103,º n.º 2, 119.º n.º 1 h), 165.º, 
n.º1 i) e 198.º n.º 1 b) da CRP, dos artigos 42.º e 62.º CIMI, quando interpretados no sentido de que não 
é necessário um acto legislativo que fixe zonamentos nos mesmos referidos, e o concreto coeficiente 
de localização a aplicar aos prédios neles localizados”.
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• 4ª. “Inconstitucionalidade orgânica da norma constante do art.42º, n.º 3, do CIMI por viola-
ção do sentido e limites da correlativa norma da lei de autorização legislativa (art. 10º, n.º 11, da Lei 
n.º 26/2003, de 30 de Julho)”.

Em face das conclusões, que são as relevantes para aferir do objecto e âmbito do presente recurso 
[cfr. os arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], a questão a apreciar e 
decidir é a de saber se a sentença recorrida enferma de erro de direito ao concluir pela legalidade do 
acto de avaliação que fixa o coeficiente de localização em 0,90%.

Para tanto, impõe -se analisar: (i) se o acto de avaliação é ilegal por falta de fundamentação e de 
emissão e publicação de Portaria a fixar os concretos zonamentos e coeficientes de localização aplicá-
veis a cada município; (ii) se procedem as inconstitucionalidades invocadas quanto aos arts. 42º e 62º 
do CIMI, por violação dos arts. 103,º n.º 2, 119.º, n.º 1, alínea h), 165.º, n.º1, alínea i), e 198.º n.º 1, 
alínea b), da CRP, e, bem assim, do art. 42º, n.º 3, do CIMI, por violação do art. 10º, n.º 11, da Lei de 
autorização n.º 26/2003.

3. Quantos às invocadas ilegalidades
No que respeita à falta de fundamentação, por nada existir no termo de avaliação, “que permita 

à Recorrente – ou a qualquer outro Contribuinte colocado na sua posição  - perceber qual ou quais das 
características do imóvel foram consideradas, e em que medida, para a determinação do coeficiente 
de localização de 0, 90, verifica -se, tal como salientado na sentença recorrida e no douto Parecer do 
Ministério Público, que esta questão já foi tratada por este Supremo Tribunal Administrativo, entre 
outros, nos Acórdãos de: 6/10/2010, proc. 0510/10; 6/7/2011, proc. 0307/2011; no Acórdão do Pleno, 
de 2/5/012, recurso n.º 307/11, e, finalmente, no Acórdão de 16 de Maio de 2012, proc n.º 278/12.

Por a resposta à questão que vem posta pressupor a análise do sentido e alcance das mesmas nor-
mas legais e uma vez que concordamos no essencial com o que vem sendo decidido nos mencionados 
Acórdãos, limitar -nos -emos a remeter para o texto do último, no qual interviemos como relatora, com 
as devidas adaptações.

É entendimento da jurisprudência dos nossos tribunais, que um acto se encontra suficientemente 
fundamentado quando dele é possível extrair qual o percurso cognoscitivo e valorativo seguido pelo 
agente, permitindo ao interessado conhecer, assim, as razões de facto e de direito que determinaram a 
sua prática, sendo que o grau de fundamentação há -de ser o adequado ao tipo concreto de acto e das 
circunstâncias em que o mesmo foi praticado (1).

Os actos de fixação do valor patrimonial proferidos no âmbito de procedimentos tributários de 
avaliação têm de estar igualmente fundamentados, nos termos do disposto no art. 77º, n.º 1, da LGT, 
que tem o seguinte conteúdo: “a decisão de procedimento é sempre fundamentada por meio de sucinta 
exposição das razões de facto e de direito que a motivaram (…)”. Por sua vez, o n.º 2 estipula que “a 
fundamentação dos actos tributários pode ser efectuada de forma sumária, devendo sempre conter as 
disposições legais aplicáveis, a qualificação e quantificação dos factos tributários e as operações de 
apuramento da matéria tributável e do tributo”.

Aplicando o exposto ao caso em apreço, importa averiguar se as exigências decorrentes do men-
cionado preceito se encontram ou não cumpridas.

Vejamos.
3. 1. Nos termos do art. 45º, n.º 1, do CIMI “O valor patrimonial tributário dos terrenos para 

construção é o somatório do valor da área de implantação do edifício a construir, que é a situada 
dentro do perímetro de fixação do edifício ao solo, medida pela parte exterior, adicionado do valor do 
terreno adjacente à implantação.

2 - O valor da área de implantação varia entre 15% e 45% do valor das edificações autorizadas 
ou previstas.

3 - Na fixação da percentagem do valor do terreno de implantação têm -se em consideração as 
características referidas no n.º 3 do artigo 42º.

4 - O valor da área adjacente à construção é calculado nos termos do n.º 4 do artigo 40º”.
O art. 40º, n.º 4, do CIMI contém a fórmula de cálculo do valor da área adjacente à construção, 

resultando aquele valor de critérios objectivamente fixados na lei.
Por sua vez, quanto ao factor de localização, o mesmo é explicitado, no art. 42º, nos termos 

seguintes:
”1  - O coeficiente de localização (CI) varia entre 0,4 e 2, podendo, em situações de habitação 

dispersa em meio rural, ser reduzido para 0,35 e em zonas de elevado valor de mercado imobiliário 
ser elevado até 3.

2  - Os coeficientes a aplicar em cada zona homogénea do município podem variar conforme se 
trate de edifícios destinados a habitação, comércio, indústria ou serviços.

3 - “Na fixação do coeficiente de localização têm -se em consideração nomeadamente, as seguintes 
características:

a) Acessibilidades, considerando -se como tais a qualidade e variedade das vias rodoviárias, 
ferroviárias, fluviais e marítimas;
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b) Proximidade de equipamentos sociais, designadamente escolas, serviços públicos e comércio;
c) Serviços de transportes públicos;
d) Localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.”
4 - O zonamento consiste na determinação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes 

coeficientes de localização do município e as percentagens a que se refere o n.º 2 do art. 45º.
Para a cabal compreensão da questão que vem posta importa ainda ter em conta as seguintes 

disposições normativas.
O art. 62º do CIMI dispõe que compete à CNAPU:
“a) Propor trienalmente, até 31 de Outubro, os coeficientes de localização mínimos e máximos 

a aplicar em cada município, com base designadamente em elementos fornecidos pelos peritos locais 
e regionais e pelas entidades representadas na CNAPU, para vigorarem nos três anos seguintes

b) Propor trienalmente, até 31 de Outubro, o zonamento e respectivos coeficientes de localização, 
as percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45º e as áreas da sua aplicação, bem como os coefi-
cientes majorativos aplicáveis às moradias unifamiliares, com base em propostas dos peritos locais e 
regionais, para vigorarem nos três anos seguintes em cada município;

c) Propor as directrizes relativas à apreciação da qualidade construtiva, da localização excep-
cional, do estado deficiente de conservação e da localização e operacionalidade relativas;

d) Propor anualmente, até 30 de Novembro, para vigorar no ano seguinte, o valor médio de 
construção por metro quadrado, ouvidas as entidades oficiais e as associações privadas do sector 
imobiliário.

e) Propor à Direcção -Geral dos Impostos as medidas que entender convenientes no sentido do 
aperfeiçoamento das operações de avaliação.

2  - Tratando -se de conjuntos ou empreendimentos urbanísticos implantados em áreas cujo zo-
namento não tenha ainda sido aprovado ou, tendo -o sido, se encontre desactualizado, as propostas 
referidas nas alíneas a) e b) do n.º 1 são apresentadas anualmente.

3  - As propostas a que se referem as alíneas a) a d) do n.º 1 e o número anterior são aprovadas 
por portaria do Ministro das Finanças”.

Por sua vez, a Portaria n.º 982/2004, de 4/8, aprovou e deu publicidade aos coeficientes a fixar 
dentro dos limites estabelecidos no citado CIMI, estabelecendo -se no seu n.º 7 que «o zonamento, os 
coeficientes de localização, as percentagens e os coeficientes majorativos referidos, respectivamente, 
nos nºs. 2º, 3º e 4º da presente portaria são publicados no sítio www.e -financas.gov.pt, podendo ser 
consultados por qualquer interessado, e estão ainda disponíveis em qualquer serviço de finanças». 
Posteriormente, a Portaria n.º 1426/2004, de 25/11, revogou o n.º 1º da Portaria n.º 982/2004 e aprovou 
novos coeficientes de localização mínimos e máximos a aplicar em cada município.

Posteriormente, a Portaria n.º 1022/2006, de 20 de Setembro, procedeu à primeira revisão do 
zonamento e dos coeficientes de localização, seguindo -se a portaria n.º 1119/2009, de 30 de Setembro 
(cfr. os seus nºs 1 e 3).

3.2. Considerando o quadro legal referenciado, e relembrando que, como se disse, o grau de fun-
damentação há -de ser o adequado ao tipo concreto do acto e das circunstâncias em que o mesmo foi 
praticado (cfr., entre outros, o Acórdão deste STA, de 11/12/2007, rec n.º 615/04), vemos que, no caso 
presente, conforme alegado na sentença recorrida, a fundamentação da avaliação impugnada é a que 
resulta da aplicação das fórmulas e dos coeficientes fixadas na lei, não podendo os peritos ter qualquer 
influência ou poder para alterar os coeficientes legalmente estabelecidos.

Com efeito, quer o coeficiente de localização (Cl) aplicado (0,35), quer o coeficiente de quali-
dade e conforto (Cq) aplicado (0,5), quer a percentagem de 20% do valor do terreno de implantação, 
são elementos precisos, objectivos e pré -determinados por lei, em função dos diversos elementos e 
critérios nela constantes e devidamente explicitados, designadamente em função da localização e do 
destino do prédio em causa e, por isso, indisponíveis para as partes intervenientes no procedimento 
de avaliação.

Mais concretamente sobre a inexistência de vício de falta de fundamentação do coeficiente de 
localização, para além da já mencionada, existe jurisprudência reiterada e firme deste Supremo Tribunal, 
vazada, entre outros, nos Acórdãos proferidos em 1/7/2009, rec. n.º 239/09; 18/11/2009, rec. n.º 765/09; 
14/7/2010, rec. n.º 377/10; 6/10/2010, rec. n.º 510/10; 17/3/2011, rec. n.º 964/2010; 25/5/2011, rec. 
n.º 239/11; e 22/6/2011, rec. n.º 382/11).

Assim, no Acórdão de 6/7/2011, este Supremo Tribunal concluiu pela suficiência da fundamen-
tação do acto de 2ª avaliação, argumentando -se que “O procedimento de avaliação, configurado nos 
artigos 38º e seguintes do CIMI, caracteriza -se, assim, agora por uma elevada objectividade, com uma 
curtíssima margem de ponderação ou valoração por parte dos peritos intervenientes, pretendendo -se 
que a avaliação assente no máximo de dados objectivos.

Desde logo, o coeficiente de localização previsto no artigo 42º do CIMI é um valor aprovado por 
Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU na fixação do qual se têm em consideração, 
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nomeadamente, as seguintes características: acessibilidades, proximidade de equipamentos sociais, 
serviços de transportes públicos e localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.

Por outro lado, o n.º 4 do mesmo preceito legal prevê ainda o zonamento que consiste na deter-
minação das zonas homogéneas a que se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada 
município e as percentagens a que se refere o n.º 2 do artigo 45º do CIMI. Trata -se, pois, de parâmetros 
legais de fixação do valor patrimonial com base em critérios objectivos e claros e, por isso, facilmente 
sindicáveis, bastando a indicação da localização dos prédios e a referência do quadro legal aplicável 
para que se compreenda como foi determinado o referido coeficiente.

Ou seja, encontramo -nos no domínio de zonas e coeficientes predefinidos e, portanto, indisponí-
veis para qualquer ponderação ou alteração por parte dos peritos intervenientes no procedimento de 
avaliação, e isto independentemente de se tratar de primeira ou segunda avaliação, pois não é o facto 
de se realizar uma inspecção directa ao imóvel a avaliar que pode levar ao desrespeito dos coeficien-
tes predefinidos, mas antes serve essa inspecção para comprovar a justeza dos coeficientes a aplicar.
Neste contexto, a fundamentação exigível para a aplicação do coeficiente de localização apenas se 
podia circunscrever à identificação geográfica/física dos prédios no concelho e freguesia ……., ao 
estabelecimento do coeficiente de localização aplicável e à invocação do quadro legal que lhe era 
aplicável.

Por outro lado, é a própria lei que manda ter em consideração na fixação da percentagem do 
valor do terreno de implantação as mesmas características que se têm em consideração na fixação do 
coeficiente de localização (v. n.º 3 do artigo 45º do CIMI),” não havendo espaço para a subjectividade 
e discricionariedade do avaliador (2). Retomando o Acórdão que temos vindo a seguir, lê -se no mesmo 
que “O coeficiente de localização é, assim, fixado de acordo com regras predefinidas, que têm a ver 
com o exacto local onde se encontra o imóvel a avaliar e têm em conta os elementos a que se refere 
o artigo 42º do CIMI.

Também o mesmo se passa com o zonamento que consiste na determinação das zonas homogé-
neas a que se aplicam os diferentes coeficientes de localização em cada município e as percentagens 
a que se refere o n.º 2 do artigo 45º do CIMI e é aprovado por portaria do Ministro das Finanças sob 
proposta da CNAPU.

A determinação dos valores de zonamento é efectuada em cada município em assembleia cama-
rária cuja materialização corresponde aos mapas informáticos de valor, por zona.

Assim, não é correcto alegar -se que a lei fixa um mínimo e um máximo e que dentro dessa moldura 
o avaliador tinha que fundamentar a razão por que atendeu ao coeficiente máximo e não ao mínimo.”

3.2.1. Aplicando esta jurisprudência, ao caso em análise, não podemos deixar de concluir que 
fundamentação exigível para a aplicação do coeficiente de localização apenas se podia circunscrever à 
identificação geográfica/física do prédio no concelho e na freguesia aqui em causa, ao estabelecimento 
do coeficiente de localização aplicável e à invocação do quadro legal aplicável.

Ora, como se pode ler na sentença recorrida, “No caso dos presentes autos, resulta da matéria assente 
que para a avaliação de cada uma das frações foi elaborado o termo de Avaliação, (…)”, sendo que no 
que concerne “ao coeficiente de localização das fichas constam no item “SITUAÇÃO DO PRÉDIO” 
identificação pormenorizada do prédio, a sua localização e ainda as respetivas confrontações”.

E acrescenta -se que “Resulta da matéria assente que para todo as frações foram identificadas 
geograficamente e fisicamente os prédios no concelho e freguesia respetivos, o estabelecido o coe-
ficiente de localização de 0,90. E tendo o coeficiente de localização fixado dentro dos limites legais 
previstos na Portaria n.º 1119/2009 de 30.09 a qual fixa coeficientes de 0,6 e 1,00, logo foi dentro dos 
parâmetros legais”.

Como também se refere no Acórdão do STA, “… a intenção do legislador foi subtrair da sub-
jectividade e da relatividade apreciativa do avaliador os critérios relevantes da avaliação dos prédios 
urbanos, para efeitos de incidência real tributária, e fê -lo para efeitos de combater a fraude e a evasão 
fiscal, através de avaliações subjectivas, sujeitas a pressões de especuladores e a outros interesses 
de subvalorização da propriedade urbana, sendo que foi todo esse circunstancialismo que levou o 
legislador a estabelecer critérios objectivos fixados por lei.

Além de que a existência de erros ou anomalias sempre poderá ser corrigida na medida em que 
os valores dos coeficientes de localização e zonamento são propostos pela CNAPU trianalmente”.

3.2.Também no sentido da suficiente fundamentação do coeficiente de localização, no recente 
Acórdão do Pleno ficou consignado que “no acto de fixação do valor patrimonial tributário não há 
qualquer hipótese de escolha ou eleição subjectiva do zonamento e do coeficiente de localização a 
aplicar. Eles resultam da aplicação do CIMI e da referida Portaria, constituindo esta um acto ministerial 
de natureza regulamentar que os avaliadores são obrigados a aplicar, não sendo obrigados a saber nem 
tendo de descrever no termo de avaliação quais foram as características do imóvel que conduziram a 
CNAPU a propor ao Ministro a aprovação do coeficiente de localização em cada zonamento, nem de 
saber e descrever quais foram as razões que levaram o Ministro a tal aprovação.
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Ora, a fundamentação do actos tributários em questão (acto de avaliação e fixação do valor pa-
trimonial tributário do prédio) que a lei exige nos artigos acima citados reporta -se à explicitação dos 
critérios e factores adoptados pelos próprios avaliadores e às operações de apuramento desse valor 
patrimonial que estes levam a cabo, e nunca à explicitação das razões que terão conduzido à emissão 
de um regulamento ministerial com um determinado conteúdo ou, mais, concretamente, das razões que 
terão levado à aprovação regulamentar pelo Ministro das Finanças de um critério que são obrigados 
a aplicar. (…)

Pode, pois, considerar -se suficientemente fundamentado o acto tributário de fixação do valor 
patrimonial tributário quando as fichas e o termo de avaliação contém a individualização dos prédios 
avaliados, a sua identificação geográfica no respectivo concelho e freguesia, a indicação da percentagem 
e coeficientes legais aplicados, as operações de quantificação e as normas aplicadas, por tal permitir 
compreender o percurso cognoscitivo e valorativo seguido pelos peritos avaliadores.”

Concluindo -se no referido Acórdão que estando em causa normas de natureza regulamentar as 
mesmas não estão sujeitas aos deveres de fundamentação que impendem sobre os actos tributários.

3.3. Acontece que, tal como ficou consignado no Acórdão, de 16 de Maio de 2012, “mesmo que o 
que se entenda que as normas das referidas portarias que fixam os factores de localização são afinal actos 
administrativos gerais, ainda assim não haverá lugar para o alegado vício de falta de fundamentação.

Vejamos.
“O imperativo da fundamentação não é absoluto nem total ou integral, podendo outros valores 

ou princípios concorrer com ele em termos de provocarem uma compressão do seu alcance normativo, 
dependendo a sua densidade e extensão das zonas de actividade, do tipo de actos e das circunstâncias 
em que é emitido.

O domínio dos actos administrativos gerais é precisamente um dos que requer especial atenção. 
Considerados que são como actos intermédios (3), porque dirigindo -se a uma generalidade de pessoas, 
produzem efeitos para uma situação concreta, estão sujeitos a um regime especial, incluindo no que 
diz respeito a exigências de fundamentação, sobretudo quando associados a procedimentos e decisões 
complexas, como é o caso em apreço.

Com efeito, em determinadas zonas de actividade administrativa, tais como a do urbanismo e 
económica, quer porque a Administração é chamada a aplicar normas em que se entrecruzam diversos 
interesses e valores a exigirem ponderação e harmonização quer porque são muitos os factos a pon-
derar e a investigar, as exigências de fundamentação podem ser eliminadas ou pelo menos atenuadas, 
atendendo à complexidade das decisões. As razões sobre a atenuação do dever de fundamentação 
tornam -se ainda mais prementes nos casos de actos praticados pela Administração em série, por razões 
de praticabilidade.

Nas palavras de VIEIRA DE ANDRADE, “(…) a já chamada “administração de massas” (MAS-
SENVERWALTUNG) manifesta -se em vários sectores de actividade  - em especial na administração 
fiscal e na administração de prestações (…), onde os órgãos administrativos são solicitados recorrente-
mente a praticar actos da mesma espécie em grande número. Neste tipo de situações, a Administração, 
por razões de tempo, de economia, ou em geral, de escassez de meios, não está ou entende não estar 
em condições de analisar individualmente cada caso em toda a sua complexidade, de forma a ponderar 
em concreto todas as circunstancias de facto potencialmente relevantes na perspectiva do fim legal, 
e, por isso, vai simplificar a execução da lei, de modo a assegurar um cumprimento eficiente das suas 
tarefas” (4).

Ainda segundo o mesmo Autor, um dos mais significativos modos de alcançar tal simplificação é 
através do método da tipificação, através do qual a Administração constrói “tipos” estilizados, a partir 
de um determinado padrão médio, que utiliza na decisão, conseguindo dessa forma dar tratamento 
uniforme a séries de casos, diferentes entre si, mas que apresentam características típicas comuns. 
Trata -se do denominado “fenómeno da globalização na aplicação da lei, permitindo uma actuação mais 
rápida e cómoda por parte da Administração, que só tem de apurar e apreciar um conjunto limitado 
de circunstâncias tipificadas, abstraindo de quaisquer outras que se manifestem no caso individual”.

E em resposta àqueles que argumentam que o fenómeno da simplificação pode implicar um dé-
fice de legalidade ou de juridicidade, o Autor responde “(…) a pressão da “massividade” é real e está 
comprovado que a simplificação não responde apenas a uma comodidade administrativa, constituindo 
antes uma racionalização exigida pela realização eficiente das tarefas administrativas” (5), pelo que deve 
ser considerada legítima sempre que fundada e dentro de determinados limites.

O acabado de expor aplica -se precisamente ao caso em apreço.
Que estamos a falar de actos de massa ninguém tem dúvida pois trata -se de proceder à avaliação 

de milhares de fogos e de prédios urbanos ou urbanizáveis, tornando -se impraticável, no contexto do 
modelo gizado, fixar um coeficiente de localização individualizado, tendo -se optado pela fixação desse 
coeficiente por aglomerados tanto quanto possível homogéneos.

Por outro lado, tendo por referência o coeficiente de localização vemos que o mesmo pressupõe 
a aprovação por Portaria do Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU após ponderação de deter-
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minadas circunstâncias e características dos prédios, designadamente, as acessibilidades, a proximidade 
de equipamentos sociais, serviços de transportes públicos e a localização em zonas de elevado valor 
de mercado imobiliário. E o mesmo se passa com os zonamentos, que são aprovados por Portaria do 
Ministro das Finanças sob proposta da CNAPU, sendo a determinação do seu valor efectuado em cada 
município em assembleia camarária e cuja materialização corresponde aos mapas informáticos de 
valor por zona.

Ou seja, o valor final da avaliação é o resultado de um procedimento altamente complexo e es-
pecializado, em que intervêm serviços da administração central, as autarquias locais, peritos, etc., e 
assente num sistema coordenado por uma comissão cuja composição garante a representatividade dos 
agentes económicos e das entidades públicas ligadas ao sector.

Finalmente, como se pode ler no preâmbulo do CIMI, aprovado pelo DL 287/2003, de 12 de 
Novembro, “com a reforma da tributação do património levada a cabo por este diploma, operou -se 
“uma profunda reforma do sistema de avaliação da propriedade, em especial da propriedade urbana. 
(…) o sistema fiscal passa a ser dotado de um quadro legal de avaliações totalmente assente em fac-
tores objectivos, de grande simplicidade e coerência interna, e sem espaço para a subjectividade e 
discricionariedade do avaliador.”

E, no mesmo sentido, pode ler -se no corpo da Portaria n.º 982/2004, que “A objectividade do sis-
tema conferirá ainda uma maior celeridade ao procedimento de avaliação, prevendo -se que a respectiva 
pendência passe para um número muito reduzido de dias, o que será também um factor de eficiência 
e de desburocratização”.

Por conseguinte, estamos num domínio em que a simplificação é legítima uma vez que está prevista 
na lei e tem em vista dotar o sistema fiscal de um sistema de avaliações com a máxima objectividade 
e, bem assim, combater a evasão e a fraude fiscal.

E também não se vislumbra que algum défice de fundamentação individualizada possa pôr 
em causa os direitos e garantias dos cidadãos. Com efeito, para além de ser possível impugnar, por 
exemplo, a fixação do valor dado a um determinado coeficiente de localização, tendo por referência 
os vários factores de que ele depende (acessibilidades, proximidade de equipamentos sociais, etc.), a 
CNAPU procede a revisões e correcções periódicas do zonamento e dos coeficientes de localização 
em resposta a pedidos apresentados por peritos avaliadores, municípios e contribuintes (cfr. o corpo 
da Portaria n.º 1022/2006).

Por tudo o que vai exposto, assiste, desta forma, razão à Mmª Juíza “a quo” quando refere que 
resultando da matéria assente “que para todo as frações foram identificadas geograficamente e fisica-
mente os prédios no concelho e freguesia respetivos, o estabelecido o coeficiente de localização de 0,90. 
E tendo o coeficiente de localização fixado dentro dos limites legais previstos na Portaria n.º 1119/2009 
de 30.09 a qual fixa coeficientes de 0,6 e 1,00, logo foi dentro dos parâmetros legais”.

Improcedem, por conseguinte, em relação a este aspecto as conclusões da recorrente.
Mas também não assiste razão à recorrente quanto à invocada ilegalidade por falta de emissão e 

publicação de Portaria a fixar os concretos zonamentos e coeficientes de localização aplicáveis a cada 
município.

Tratando -se de actos de massa, as exigências de publicitação, tal como as relativas à fundamenta-
ção, têm de ser relativizadas, considerando a especificidade e a complexidade do processo de reforma

Assim sendo, assiste razão à Mmª Juíza “a quo” quando concluiu que “[e]ste sistema de regu-
lamentação técnica não contraria o disposto na artigo 119.º da CRP, nem qualquer um das princípios 
constitucionais citados pela recorrida nas suas contra -alegações, na medida em que o que a lei, de 
facto, apenas estabelece é a necessidade das propostas da CNAPU a respeito de zonamento e respec-
tivos coeficientes de localização serem aprovadas por Portaria do Ministro das Finanças (e não a sua 
publicação em jornal oficial), tendo tal aprovação sido concretizada, como dissemos, pelo n.º 2 do 
Portaria 982/2004, de 4 de agosto.

O facto dos zonamentos concretos e coeficientes de localização, constantes da proposta da 
CNAPU, não terem sido publicados naquela ou noutra portaria não lhes retira eficácia, sendo certo que 
se publicitou o local em que podem ser consultados, desta formo se garantindo o seu conhecimento aos 
interessados e público em geral.(...)”

Face ao exposto a publicação dos zonamentos concretos e coeficientes de localização serem 
publicados no sítio www.e -finanças.gov.pt, não é suscetível de configurar a violação do princípio 
constitucional da legalidade, a inconstitucionalidade formal e orgânica e a ineficácia jurídica, pelo que 
improcede o vicio alegado”.

4. Quanto às alegadas inconstitucionalidades
4.1. Como ficou dito, alega a recorrente a inconstitucionalidade dos artigos 42.º e 62.º CIMI, 

quando interpretados no sentido de que não é necessário um acto legislativo que fixe zonamentos nos 
mesmos referidos, e o concreto coeficiente de localização a aplicar aos prédios neles localizados, por 
violação do disposto nos artigos 103,º n.º 2, 119.º, n.º 1, alínea h), 165.º, n.º1, alínea i), e 198.º n.º 1, 
alínea b), da CRP, quando interpretados no sentido de que não é necessário um acto legislativo que 
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fixe zonamentos nos mesmos referidos, e o concreto coeficiente de localização a aplicar aos prédios 
neles localizados.

A aferição das inconstitucionalidades invocadas não pode deixar de ter em conta as condicionantes 
da reforma já atrás mencionadas.

O objectivo do sistema de avaliações do Código do IMI foi o de determinar o valor de mercado 
dos imóveis urbanos a partir da fórmula matemática enunciada no art. 38º do CIMI em que dos seis 
coeficientes de avaliação de prédios urbanos apenas quatro dizem respeito a características intrínsecas 
dos prédios.

Com efeito, dos referidos coeficientes, dois deles, o coeficiente de localização e o valor base dizem 
respeito ao ambiente económico e urbanístico em que se inserem, qualificando -se como coeficientes 
macro, de enquadramento ou de contexto (6). Nas Palavras de JOSÉ MARIA FERNANDES PIRES (7) 
“Trata -se de coeficientes que não dependem especificamente de cada prédio individual que vai ser 
avaliado, mas do contexto urbano em que se insere. São factores de variação do valor que não são in-
trínsecos a cada prédio, mas exteriores, apesar de serem sempre deles indissociáveis. Estes coeficientes 
aplicam -se, por natureza, a vários prédios e não apenas a um”.

Reportando -nos propriamente ao coeficiente de localização, este corresponde ao valor que a lo-
calização de um imóvel incorpora no seu valor de mercado, fixando o legislador no n.º 3 do art. 42º do 
CIMI quatro factores que influenciam a valorização dos imóveis urbanos em função da sua localização, 
a saber, recorde -se:

a) Acessibilidades, considerando -se como tais a qualidade e variedade das vias rodoviárias, 
ferroviárias, fluviais e marítimas;

b)Proximidade de equipamentos sociais, designadamente escolas, serviços públicos e comércio;
c)Serviços de transportes públicos;
d)Localização em zonas de elevado valor de mercado imobiliário.”
O legislador define igualmente que o coeficiente de localização varia entre 0,4 e 3,5, podendo, 

em situações de habitação dispersa em meio rural, ser reduzido para 0,35.
Para além deste quadro legal, o legislador relega para Portarias, como vimos, a fixação do zo-

namento e os limites máximos e mínimos dos coeficientes de localização. Por sua vez, a definição do 
perímetro de cada zona e o seu coeficiente específico de localização, estão identificados no site da 
administração fiscal.

Em face do exposto, o que se questiona é o problema de saber se há aqui designadamente carên-
cia de densificação legal em termos de se ter por inconstitucional o referido preceito por violação dos 
princípios da legalidade e da reserva de lei.

Afigura -se que também aqui não assiste razão à recorrente porquanto, mais uma vez, é preciso 
atender à especificidade da situação e à funcionalidade do mencionado coeficiente.

Com JOSÉ MARIA FERNANDES PIRES (8), “O coeficiente de localização é, na verdade, no seio 
da fórmula rígida e objectivada do artigo 38º do CIMI, o elemento de ajustamento do sistema de avalia-
ções às variações do valor de mercado. Todos os restantes coeficientes são relativamente estáticos e fixos, 
pelo que é o coeficiente de localização que desempenha o papel de adaptação da fórmula às características 
complexas e nem sempre facilmente objectiváveis da formação dos valores de mercado imobiliário.”

E foi tendo em conta esta característica do factor em causa que o legislador passou a prever a sua 
revisão de três em três anos, a fim de nele se incorporarem as flutuações do valor de mercado, tendo 
sido criada uma estrutura orgânica nacional com competência para a avaliação dos prédios urbanos 
e para a elaboração e manutenção do zonamento e dos coeficientes de localização. Nessa orgânica 
destaca -se, desde logo, o papel dos peritos locais, que procedem à determinação dos coeficientes de 
localização e à delimitação de cada uma das zonas a que se aplicam, bem como a CNAPU. Neste caso, 
estamos a falar de um órgão colegial independente, dotado de independência técnica relativamente à 
administração fiscal e ao Estado, cuja competência, de âmbito nacional, consiste em apoiar o Governo 
na prática dos actos de avaliação dos imóveis urbanos, nomeadamente a fixação do valor de construção, 
a elaboração e revisão do zonamento e a fixação dos coeficientes.

Nas palavras de JOSÉ MARIA FERNANDES PIRES (9), “A criação da CNAPU corresponde a 
um importante propósito do legislador de envolver todos os operadores económicos e os organismos 
institucionais na elaboração e actualização dos instrumentos mais importantes do sistema de avaliações 
do IMI, garantindo -se assim a participação de todos os agentes do mercado imobiliário na construção 
do sistema”.

Neste sentido, cabe à CNAPU, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art. 62º do CIMI “Propor tria-
nalmente, até 31 de Outubro, o zonamento e respectivos coeficientes de localização…”.

Afigura -se, pois, tendo em conta sobretudo o papel do coeficiente de localização, o modo de de-
terminação e respectivas actualizações periódicas, que o quadro normativo constante dos arts. 38º, 42º, 
e 62º a 66º do CIMI, oferece densidade suficiente para satisfazer as exigências constitucionais ditadas 
pelos princípios da legalidade e da reserva de lei. Realce -se que as exigências da recorrente no sentido 
de os princípios da legalidade e da reserva de lei imporem a emanação de um acto legislativo a fixar os 
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zonamentos e o concreto coeficiente de localização referentes a cada prédio torna -se impossível de satis-
fazer, no quadro e tendo em conta os pressupostos em que assentou a reforma, aprovada pelo Decreto -Lei 
n.º 287/2003 de 12 de Novembro e respectiva lei de autorização (Lei n.º 26/2003, de 30 de Julho).

Improcedem, desta forma, as conclusões da recorrente referentes a esta matéria.
4.2. Finalmente, não assiste igualmente razão à recorrente quanto à alegada inconstitucionalidade 

orgânica, por desconformidade do art. 42º nº3 CIMI com a respectiva a lei de autorização legislativa 
(art.10º nº11, da Lei n.º 26/2003, 30 Julho).

Este preceito estabelece que “A variação dos limites do coeficiente de localização a que se refere 
o n.º 10 será fixada em cada município tendo por referência os valores correntes de mercado”.

Alega a recorrente que o art. 42º, n.º 3, do CIMI não respeita os parâmetros da lei de autorização 
designadamente por não fazer referência ao valor de mercado.

Acontece que, como já ficou dito, na lógica do CIMI, o coeficiente de localização corresponde 
ao valor que a localização de um imóvel incorpora no seu valor de mercado, sendo o mesmo apurado 
tendo em conta as variáveis elencadas no n.º 3 do art. 42º do CIMI.

Por tudo o que vai exposto, verifica -se que não assiste razão à recorrente, porquanto o legislador do 
CIMI respeitou quer a Constituição quer a lei de autorização (sentido e extensão), pelo que improcede 
também aqui a alegada inconstitucionalidade orgânica.

Termos em que improcedem as conclusões das alegações da recorrente, devendo ser negado 
provimento ao recurso, confirmando -se a sentença recorrida.

III  - DECISÃO
Termos em que os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administra-

tivo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente

Lisboa, 10 de Abril de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) Cfr., entre outros, o Acórdão deste Supremo Tribunal, de 6/10/2010, proc. 0510/10, e o Acórdão do Pleno, de 2/5/2012, 
recurso n.º 307/11.

(2) Segundo VIEIRA DE ANDRADE, “o núcleo essencial da fundamentação obrigatória, que caracteriza a estrutura do 
respectivo dever, é constituído pela declaração de autoria, explícita e contextual, dos fundamentos do acto” (cfr. O Dever da 
Fundamentação Expressa de Actos Administrativos”, Almedina, Lisboa, 1991, p.64.)

(3) VIEIRA DE ANDRADE, ob. cit., p. 145.
(4) Cfr. ob. cit., pp.151 ss.
(5) Cfr. ob. cit., p. 154.
(6) Cfr. JOSÉ MARIA FERNANDES PIRES, Lições de Impostos sobre o Património e do Selo, Almedina, pp. 45 ss.
(7) Cfr., ob. cit., p. 45.
(8) Cfr., ob. cit., p. 52.
(9) Cfr., ob. cit., p. 60. 

 Acórdão de 10 de Abril de 2013.

Assunto:

Dação em pagamento. Direito de audiência.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 103.º, n.º 1 da Lei Geral Tributária o processo de execução 
fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da participação dos órgãos da adminis-
tração tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional.

 II — A Lei Geral Tributária atribui assim globalmente ao processo de execução fiscal 
a natureza de judicial, pese embora nele sejam praticados actos materialmente 
administrativos por órgãos da administração tributária.

 III — A decisão sobre o pedido de dação em pagamento deve qualificar -se como um 
verdadeiro acto administrativo em matéria tributária, inserido no âmbito de um 
procedimento tributário autónomo, sendo -lhe assim aplicáveis os princípios gerais 
que regulam a actividade administrativa e as normas que a Lei Geral Tributária 
prevê para os procedimentos tributários, nomeadamente o direito de audição 
previsto no artigo 60.º.
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 IV — A não concessão ao interessado do direito de audiência prévia é sancionada 
pela lei com a anulabilidade do acto decisório por omissão de uma formalidade 
essencial ao procedimento tributário.

 V — Ficam excluídos da susceptibilidade de aproveitamento os actos praticados no 
exercício de poderes discricionários e, bem assim, os actos praticados no exercício 
de poderes vinculados sempre que seja de admitir como juridicamente possível a 
possibilidade de a participação dos interessados influenciar o respectivo conteúdo 
concreto.

 VI — Tal verificar -se -á sempre que a prática de tais actos implique o preenchimento 
de espaços de conformação administrativa, designadamente a interpretação e 
aplicação de conceitos indeterminados que envolvam avaliações, ponderações e 
prognoses.

Processo n.º 441/13 -30.
Recorrente: A……………………….. e outros.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
1 – A……….., melhor identificada nos autos, vem recorrer para este Supremo Tribunal da sentença 

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro de 22 de Janeiro de 2013, que julgou improcedente a 
reclamação por si deduzida contra o acto do chefe de Finanças de Vale de Cambra, que lhe indeferiu o 
pedido de dação em cumprimento enquanto co -herdeira de B………..

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
1. A aqui Recorrente nunca foi ouvida em momento prévio à prolação da decisão de indeferimento 

do seu requerimento de dação em cumprimento (facto não provado 1.), tendo sido violado, por isso, o 
direito consignado no art.º 60º, 1, LGT, evidenciação, no procedimento tributário, do direito previsto 
no art.º 267º, 5, do texto constitucional;

2. Assim o entendeu, numa situação exactamente igual a esta, esse Venerando Supremo Tribunal 
Administrativo, no seu Ac. do dia 15/04/2009, consultável in www.dgsi.pt, com o n.º convencional de 
referª 0130/09, relatado por Jorge Lino;

3. E assim o entende a melhor doutrina, de que se destaca o contributo de Jorge Lopes de Sousa, 
in Código de Procedimento e Processo Tributário, 6ª Edição, Anotado e Comentado, Áreas Editora, 
no comentário ao art.º 201º do CPPT, a pág.s 424 e ss, sob a epígrafe “8 - Aplicação das regras do 
procedimento tributário — Direito de audição”;

4. Por isso — conclusões 1ª a 3ª  -, o acto sindicado é anulável (cfr. artºs 100º e 135º e 136º do 
CPA), ao contrário do decidido em primeira instância;

5. O único “argumento” ou “razão” que, na informação a que se reporta o facto provado 11º 
da sentença proferida, se expende traduz -se na sustentação de que a dação “destes bens” (sic) não 
interessa ao Estado, o que não constitui nenhum fundamento nos termos e para os efeitos do disposto 
no art.º 124º do CPA e 77º da LGT;

6. Se é certo que a AT, nos pontos 1., 2. e 3 da por si chamada “Conclusão” da informação técnica 
 - que é suposto constituir a fundamentação do acto praticado  -,tenta alegar razões fácticas, não menos 
verdade é sustentar que, em rigor interpretativo e conceitual, não são ali esgrimidos factos mas, antes, 
conclusões (de facto e/ou de direito), o que não permite afirmar ter -se cumprido com a obrigação de 
fundamentação a que se refere o art.º 77º da LGT;

7. O que a AT fez foi, pura e simplesmente  - como aliás resulta claro a partir da análise ao teor do 
“Relatório” que elaborou antes de entrar na parte “Conclusão”  -, repetir, de forma mecânica, concei-
tos que o próprio TAF de Aveiro havia enunciado como relevantes em ordem à integração do juízo de 
adequada fundamentação de (eventual) acto de indeferimento da dação em pagamento (isto a propósito 
de duas congéneres decisões da AT, antes anuladas), esquecendo -se, porém, de as integrar com factos;

8. Apesar de a decisão de deferir ou não um pedido de dação em cumprimento constituir uma 
decisão imbuída de discricionariedade, o dever de fundamentação dos actos administrativos, previsto 
no art. 124º do CPA, no art.º 77º da LGT e no art. 268º, 3, este da CRP  - que constitui uma das mais 
relevantes garantias dos particulares, facilitando o controle da legalidade dos actos administrativos 
 - impõe -se com maior acuidade justamente no domínio dos actos discricionários, porque, nestes, só 
pelos seus fundamentos a impugnação contenciosa pode ocorrer;

9. Logo — conclusões 5ª a 8ª  -, o concreto acto sindicado é (permanece) anulável, por falta/ 
insuficiência de fundamentação;

10. Ainda que se queira vislumbrar, nos apontados pontos 1., 2. e 3. da conclusão constante da 
informação técnica em causa, uma fundamentação válida, atendível e suficiente, ainda assim a AT, ao 
decidir como decidiu, incorreu em erro nos pressupostos de facto;
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11. Pois que, por um lado, sustenta ocorrer putativa dificuldade, morosidade e “onerosidade” 
na venda da participação social proposta em dação quando se constata que nem sequer determinou a 
realização da avaliação a que se refere o art.º 201º, 3, do CPPT a qual, se realizada, poderia condu-
zir, como sustenta a Recorrente, à atribuição à participação social de um “valor de venda imediata” 
que, por sua vez, permitiria à AT recuperar a totalidade dos créditos tributários em apreço; quanto à 
onerosidade, mal se compreende o argumento, considerando quer o disposto no art.º 201º, 6, do CPPT 
quer, ainda, o facto de a AT dispor, seja ao nível local, seja ao nível distrital e, mesmo, nacional, para 
além das necessárias atribuições e competências, dos adequados meios humanos e técnicos que lhe 
permitem a concretização, com um mínimo de custos acrescidos (em relação aos custos fixos dessas 
estruturas), da alienação do activo a receber em dação;

12. Logo — conclusões 10ª e 11ª  -, e por vício de violação de lei (erro nos, pressupostos de facto) 
o acto é anulável;

13. A dita informação técnica, ao sintetizar as razões pelas quais indefere a pretensão de dação 
em pagamento, refere o seguinte: “Não se vislumbra, portanto, nem se encontra demonstrada qualquer 
possibilidade de afectação imediata dos bens a finalidades de interesse público ou social. Assim, deve 
ser indeferido pedido de dação em pagamento nos termos e com a fundamentação exposta.”  - cfr. 
facto provado 11º;

14. Equivoca -se a AT, por completo e desde logo, quanto ao fim concretamente perseguido pela 
norma a convocar, e convocada (do art.º 201º do CPPT), que prevê a possibilidade de recurso à dação 
em pagamento / cumprimento;

15. Em sede de execução fiscal — está aqui em causa a proposta de dação apresentada “em sede 
de processo judicial tributário”, que não “em sede de procedimento tributário”  -, está “apenas” em 
equação o primordial interesse do Estado em arrecadar ou cobrar os impostos liquidados, não sendo, 
de todo, directamente relevante, em ordem à conformação da (esclarecida) vontade da AT, a imediata 
realização das finalidades, sociais ou outras, do Estado;

16. Logo, apenas deverão relevar, e decisivamente, os aspectos relacionados com a consistência 
económica e valorativa do bem objecto da dação proposta, já não todos aqueles argumentos — como 
alguns dos trazidos à colação no despacho em causa  - conexionados com as ditas finalidades da 
actuação estadual, que, patentemente, se assumem como irrelevantes atento o fim daquela específica 
norma (a do art.º 201º, 3, CPPT);

17. Tal — conclusões 13ª a 16ª  - inquina o acto praticado de ilegalidade, por erro nos pressupostos 
de direito e/ou vício de desvio de fim, que também pode ocorrer no domínio dos actos discricionários, 
ao invés do que é sustentado na decisão recorrida;

18. Padece do vício de violação de lei, na modalidade de preterição do princípio da proporcio-
nalidade na actuação da AT, o acto sindicado que, ao negar a dação requerida, acto este passível, ao 
menos em abstracto, de realizar adequadamente o interesse (público) a que está legalmente adstrita — de 
obter pagamento dos tributos lançados e liquidados pela AT  -, desprotege, de forma excessiva, a posição 
ou o interesse do particular, devedor do imposto;

19. Pois que, podendo o devedor eximir -se da obrigação de pagamento pela dação e podendo 
esta, num razoável juízo de adequação, propiciar ao credor tributário o almejado pagamento — ou, 
quando menos, não tendo a AT, através da fundamentação do acto de recusa, convencido o destinatário 
da impossibilidade ou, sequer, da mera dificuldade em o obter  -, causa o arrastamento do devedor 
para uma situação — a de penhora e venda dos seus bens no processo executivo fiscal — que, neces-
sariamente, lhe irá causar prejuízos (é facto quase que público e notório o de os bens vendidos em 
execução, tributária incluída, o serem por contrapartidas inferiores aos seus reais valores de mercado, 
cfr. art.º 889º, 2, CPC);

20. Destarte — conclusões 18ª e 19ª  -, o acto sindicado é anulável, por violação do citado princípio 
da proporcionalidade (vide o n.º 2 do artº 5º do CPA, ex vi art.º 2º, d), do CPPT), plenamente aplicável 
aos actos discricionários, bem ao invés do que é sustentado na decisão de primeira instância;

21. A sentença de que se recorre violou, pois, as disposições dos artigos 60º, n.º 1 e 77º ambos da 
LGT, os artigos 5º, n.º 2, 100º, 124º, 135º e 136º todos do CPA, o artigo 201º do CPPT e os artigos 267º, 
n.º 5 e 268º, n.º 3, estes da CRP, devendo ser revogada e substituída por douto Acórdão que anule o 
acto sindicado, com o que se fará inteira Justiça.»

2 – A Fazenda Publica não apresentou contra alegações.
3 – O Exmº Procurador -geral Adjunto emitiu o douto parecer, com a seguinte fundamentação:
«Recorrente: A………..
Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência da reclamação apresentada contra 

decisão de indeferimento de pedido de dação em pagamento, proferida pelo órgão da execução fiscal
FUNDAMENTAÇÃO
Questão decidenda; exercício do direito de audição antes de decisão sobre pedido de dação em 

pagamento
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A questão foi apreciada no acórdão STA -SCT 15.04.2009 processo n.º 130/09, em termos que 
merecem a adesão do Ministério Público, permitindo a transcrição do respectivo sumário doutrinário

I - O art. 60º da LGT, inserido no Título III da LGT trata do procedimento tributário.
II - A decisão sobre o pedido de dação em pagamento é um procedimento tributário, enxertado no 

processo de execução fiscal.
III - Assim, tal procedimento tem enquadramento legal no artº. 60º, 1, da LGT
IV - Em consequência, e antes da decisão sobre requerimento apresentado para o efeito pelo exe-

cutado, impõe -se a sua audição, nos termos da citada disposição legal.
Em sentido consonante pronuncia -se doutrina qualificada (Jorge Lopes de Sousa Código de Pro-

cedimento e de Processo Tributário anotado e comentado 6ª edição Volume II pp.424/425)
Fica prejudicada a apreciação das outras questões suscitadas nas conclusões do recurso
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão declaratório da procedência 

da reclamação e anulatório do acto administrativo reclamado.»
4 – Com dispensa de vistos, dada a natureza do processo, vêm os autos à conferência
5 - Em sede factual apurou -se em primeira instância a seguinte matéria de facto:
1. Em 28 de Maio de 2009 foi instaurado processo de execução fiscal;
(Facto Provado por documento, de fls. 51 dos autos)
2. Em 9 de Julho de 2009 a reclamante requereu a dação em cumprimento mediante a entrega de 

quota de participação social na sociedade comercial “C…………, Lda”;
(Facto Provado por confissão nos artigos 1.º e 2.º da PI por documento, de fls. 52 dos autos)
3. Em 13 de Maio de 2010, é assinado despacho em documento timbrado da “Direcção -Geral 

dos Impostos” onde consta designadamente ‘…Confirmo, sendo de indeferir o pedido de dação em 
pagamento nos termos e com os fundamentos propostos...”;

(Facto Provado por documento, de fls. 94 dos autos)
4. Em 13 de Setembro de 2010 é subscrita informação n.º 3971/2010, pela técnica superior, 

D………, onde consta, designadamente “... 2. (…) Vêm oferecidas em pagamento participações sociais 
na sociedade C………. Lda (…). De acordo com a informação prestada pelo serviço de finanças deste 
concelho, da relação de bens constam, entre outros de menor relevo, três quotas do valor nominal de 
€ 290.000,00; € 55.000,00 e € 55.000,00 respectivamente, representativas de 80% do capital social da 
referida sociedade, sendo o valor atribuído a estas quotas para efeitos de liquidação do imposto sobre 
sucessões e doações de € 1.273.091,34. (…) 3. (…) a dação em cumprimento das dívidas de imposto 
sobre sucessões e doações é objecto de regulamentação especial que consta do artigo 129º A do Código 
do Imposto Municipal e Sisa e de Imposto sobre sucessões e Doações. Tal norma permite que, nas 
transmissões por morte, os contribuintes possam ser exonerados do imposto que lhes responda pela 
dação em cumprimento dos bens nelas englobados, tomados pelos valores sobre que foi liquidado o 
imposto. O pedido da dação em cumprimento segundo o artigo 87º, parágrafo 2.º, é obrigatoriamente 
deduzido nos oito dias posteriores à notificação da liquidação, não sendo admissível posteriormente. 
(...) 4. Coloca -se a questão de (...) o artigo 129º -A do CIMSISD obstacularizar aos herdeiros o recurso 
ao mecanismo da dação em pagamento em processo de execução fiscal agora utilizado. Tem -se em 
conta que os herdeiros em causa já utilizaram o mecanismo do artigo 129.º -A do CIMSISD, o pedido 
foi indeferido por despacho de 14 de Junho de 2008 do Director -Geral do Tesouro e finanças, com 
fundamento de desinteresse da acção. (...) os fundamentos do presente pedido da dação, deduzido agora 
nos termos do artigo 201.º, n.º 2 do CPPT são idênticos aos que conduziram ao indeferimento anterior, 
com base no desinteresse da dação, o presente pedido deve ser liminarmente indeferido. (...);

(Facto Provado por documento, de fls. 95 e 32 dos autos)
5. Em 17 de Setembro de 2010 é subscrito despacho timbrado da “Direcção -Geral dos Impostos”, 

pelo substituto legal do Director -Geral, onde consta “.. Indefiro nos termos propostos...
(Facto Provado por documento, de fls. 94 dos autos)
6. Em 24 de Setembro de 2010 é subscrito documento timbrado da “Direcção -Geral dos Impostos-

-Direcção de Serviços de Gestão dos Créditos Tributários”, dirigido ao Chefe do Serviço de Finanças 
de Vale de Cambra, onde consta designadamente “…comunica -se que por despacho de 17.09.2010, 
do substituto legal do Director -Geral dos Impostos, foi indeferido o pedido em epígrafe, por falta de 
interesse por parte da Fazenda Pública...”;

(Facto Provado por documento, de fls. 31 e 32 dos autos)
7. Em 27 de Setembro de 2010 é subscrito documento timbrado da “Direcção -geral dos Impostos-

-Direcção de Serviços de Gestão dos Créditos Tributários”, dirigido a Dr. E……….., advogado, e onde 
consta designadamente

(Facto Provado por documento, de fls. 33 dos autos)
8. Em 20 de Julho de 2011 é subscrito despacho pelo Chefe de Divisão, F……….. que refere “... 

Confirmo o teor da informação pelo que:  - Em atenção à decisão proferida pelo TAF de Aveiro (...) seja 
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proposto o indeferimento do pedido de dação em pagamento de bens da herança (participações sociais 
da sociedade C………. Lda) nos termos e com os fundamentos constantes na informação sancionada 
por despacho do substituto legal do Director -Geral dos Impostos de 17.09.2010...”;

(Facto Provado por documento, de fls. 149 dos autos)
9. Em 3 de Agosto de 2011 é proferido despacho pelo substituto legal do Director -Geral referindo 

“…Concordo. Indefiro com os fundamentos constantes na inf.N.º 3971/2010...”;
(Facto Provado por documento, de fls. 149 dos autos)
10. Em 26 de Setembro de 2011 é dirigido a Dr. E……….., documento timbrado da Direcção-

-Geral dos Impostos, onde consta, designadamente “... Fica por este meio notificado, na qualidade de 
mandatário judicial dos executados, de que por despacho do substituto legal do Director -Geral dos 
Impostos, de 8 de Agosto de 2011, foi indeferido o pedido de dação em pagamento apresentado pelos 
executados supra identificados. Este despacho proferido na informação 722/2011 de 20 de Julho de 
2011 da Direcção de Serviços de Gestão de Créditos Tributários teve como fundamentos os constantes 
na informação n.º 8971/2010, de 18.09.2010 da mesma Direcção de Serviços. (..) Em anexo:. Cópia 
do despacho datado de 2011 -08 -08 do substituto legal do Director -Geral dos impostos;  - informações 
n.º 3971/2010 e 722/2011 da Direcção de Gestão de Créditos Tributários...”;

(Facto Provado por documento, de fls. 150, 151 dos autos)
11. Em 23 de Maio de 2012, é subscrita a informação n.º 99/2012 pela TAT G……….., onde consta, 

designadamente “… Perante a sentença anulatória do despacho de indeferimento, a AT procedeu à 
notificação do despacho, fazendo -a acompanhar da informação técnica (...) Perante esta segunda 
notificação do despacho de indeferimento, os herdeiros de B………… apresentaram nova reclamação 
(...) que foi mais uma vez julgada procedente (...) Compete à AT reanalisar o pedido com vista a sanar 
a falta de fundamentação do acto reclamado. (...) um dos modos excepcionais de extinção dos créditos 
tributários é a dação em pagamento (...) a dação em pagamento só é admissível antes da instauração da 
execução fiscal no âmbito de processo conducente à celebração de acordo de recuperação de créditos 
do Estado. Em segundo lugar, encontrando -se instaurada a execução fiscal, o executado pode, no prazo 
para a oposição requerer a extinção da dívida exequenda e acrescido, com a dação em pagamento de 
bens móveis ou imóveis. (...) a dação em pagamento está sujeita a vários requisitos, de que se destaca 
a obrigatoriedade de ser requerida dentro do prazo da oposição, os bens dados não serem de valor 
superior à dívida e acrescido, salvo se demonstrada a possibilidade de imediata utilização para fins 
de interesse público ou social (...). O facto de se poder extinguir uma dívida na fase executiva através 
de dação em pagamento estar tipificada no CPPT, artigo 201º, não significa, em nossa opinião, que 
a Fazenda Nacional seja obrigada a aceitar qualquer bem, móvel ou imóvel, que os sujeitos passivos 
ofereçam. (…) Em conclusão: No caso concreto, tendo em consideração a característica do bem ofe-
recido, participações sociais de uma sociedade por quotas, afigura -se -nos que o pedido não deve ser 
aceite, por manifesta falta de interesse do Estado em adquirir a empresa. O desinteresse da Fazenda 
Pública pelas participações sociais oferecidas é baseado nos seguintes argumentos: 1. (...) O nosso 
país atravessa uma crise económica e financeira grave que torna onerosa, difícil e morosa a venda 
destas participações tendo assim a AT dificuldade em conseguir a cobrança dos seus créditos. (...) 
a prefiguração da aceitação de tal bem não poderá deixar de ter em conta os encargos decorrentes 
para o credor público aceitante, designadamente cobertura de risco, tempo e despesas necessárias à 
sua conversão em liquidez...

(Facto Provado por documento, de fls. 276 a 280 dos autos)
12. Em 25 de Maio de 2012 é despachado em documento timbrado de “Autoridade Tributária e 

Aduaneira” o seguinte “... Confirmo, sendo de indeferir o pedido de dação em pagamento com base 
nos fundamentos e nos termos propostos...

(Facto Provado por documento, de fls. 275 dos autos)
13. Em 31 de Maio de 2012 é proferido despacho pelo substituto legal do Director -Geral, em docu-

mento timbrado da Autoridade Tributária e Aduaneira, referindo “… Indefiro nos termos propostos...”;
(Facto Provado por documento, de fls. 275 dos autos)
14. Em 18 de Junho de 2012 é dirigido a Dr. E……….., advogado, oficio n.º 919, onde consta 

designadamente, “. Fica por este meio notificado, na qualidade de mandatário judicial dos executados, 
que por despacho do substituto legal do Director -Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira de 31 de 
Maio de 2012 foi indeferido o pedido de dação em pagamento...”;

(Facto Provado por documento, de fls. 283 dos autos)
6. São as seguintes as questões trazidas pela recorrente à apreciação deste Supremo Tribunal:
a) Saber se o acto do substituto legal do Director Geral dos Impostos que indeferiu o pedido de 

dação cumprimento no âmbito do processo de execução fiscal é anulável por preterição do direito de 
audição – arts. 60º da Lei Geral Tributária, 100º e 135º e 136º do Código de Procedimento Administrativo.

b) Saber se aquele acto é também anulável por falta ou insuficiência de fundamentação, e por 
vício de violação de lei – erro nos pressupostos de facto e nos pressupostos de direito.
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c) Saber se o acto sindicado é ainda anulável por violação do principio da proporcionalidade 
(artº 2º, n.º 5 do Código de Procedimento Administrativo, ex vi artº 2º do Código de Procedimento e 
Processo Tributário)

6. 1 Da preterição do direito de participação (direito de audiência)
A sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro considerou (fls. 393) que no âmbito 

do processo de execução fiscal não são aplicáveis regras do procedimento tributário, nomeadamente o 
exercício do direito de audição do executado, quer nos casos de pedidos de pagamento em prestações 
ou dispensa de garantia, quer no caso de dação em pagamento.

Mais ponderou a sentença recorrida que em processo de execução fiscal, o único caso em que é 
admissível o exercício do direito de audição prévia é o da reversão da execução, por disposição expressa 
da lei (artigo 23º, n.º 4 do CPPT).

Neste contexto concluiu que não foi violado o artº 60º, n.º 1 da Lei Geral Tributária porquanto o 
mesmo não se aplica no processo executivo.

Inconformada com tal decisão a recorrente, ancorada em jurisprudência deste tribunal (Acórdão 
de 15.04.2009, proferido no recurso 130/09, in www.dgsi.pt) e na posição doutrinal de Jorge Lopes de 
Sousa (1), sustenta que com a apresentação do requerimento de dação em cumprimento se abriu um 
verdadeiro e próprio procedimento tributário que automaticamente, por força de lei, se enxertou no 
processo executivo.

Prosseguindo o seu discurso argumentativo conclui que nesse procedimento tributário se aplica o 
disposto no artº 60º, n.º 1 da Lei Geral Tributária, havendo lugar ao direito de audição prévia

No mesmo sentido se pronuncia o Exmº Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal 
Administrativo, no seu douto parecer acima transcrito.

Desde já se adiantará que não acompanhamos o entendimento acolhido na sentença do Tribunal Ad-
ministrativo e Fiscal de Coimbra e que, em nossa perspectiva o recurso, merece, nesta parte, provimento.

Vejamos, pois.
6.2 Para dar resposta à questão decidenda importa antes do mais apurar da natureza do despacho 

que indeferiu o pedido de dação em pagamento, deduzido ao abrigo do disposto no artº 201º do Código 
de Procedimento e Processo Tributário, nomeadamente saber se se trata de um acto materialmente admi-
nistrativo do órgão da Administração Tributária, pese embora praticado no processo de execução fiscal, 
ou mero acto de trâmite processual, no âmbito da execução fiscal, como decidido na sentença recorrida.

Nos termos do artº 103º, n.º 1 da Lei Geral Tributária o processo de execução fiscal tem natureza 
judicial, sem prejuízo da participação dos órgãos da administração tributária nos actos que não tenham 
natureza jurisdicional.

Por sua vez o n.º 2 do referido normativo garante aos interessados o direito de reclamação para o 
juiz da execução fiscal dos actos materialmente administrativos praticados por órgãos da administração 
tributária, nos termos do número anterior.

A Lei Geral Tributária atribui assim globalmente ao processo de execução fiscal a natureza de 
judicial, pese embora nele sejam praticados actos materialmente administrativos por órgãos da admi-
nistração tributária.

A nossa jurisprudência fiscal e constitucional tem vindo a reconhecer, pacificamente a natureza 
judicial do processo de execução fiscal e a constitucionalidade da atribuição de competência à Admi-
nistração Tributária para a prática de actos de natureza não jurisdicional no processo de execução fiscal, 
sem prejuízo da possibilidade de recurso (reclamação) para os Tribunais Tributários de quaisquer actos 
praticados pela Administração Tributária – cf. neste sentido os Acórdãos deste Supremo Tribunal Admi-
nistrativo de 23.02.2012, recurso 59/12, de 07/02.2011, recurso 1054/11, e de 02.02.2011, recurso 8/11, 
e, quanto à alegada constitucionalidade, os Acórdãos do Tribunal Constitucional n.º 80/2003 12.02.2003, 
n.º 152/2002, de 17 -4 -2002, publicado no Diário da República, II Série, de 31 -5 -2002, e, n.º 263/02, de 
18 -6 -2002, publicado no Diário da República, II Série, de 13 -11 -2002., e os Acórdãos deste Supremo 
Tribunal Administrativo de 20.02.2008, recurso 999/07, de 16.06.2004, recurso 367/04, de 02.05.2001, 
recurso 25027, e de 19 -2 -92, recursos ns. 13763 e 13830, todos in www.dgsi.pt

De entre os actos de natureza não jurisdicional que caberão no conceito de «actos materialmente 
administrativos praticados por órgãos da administração tributária» no âmbito do processo de execução 
fiscal poderemos referir, o pedido de pagamento em prestações (artº 196º do Código de Procedimento 
e Processo Tributário), a dação em pagamento (artº 201º do mesmo diploma legal) e a decisão de dis-
pensa da prestação de garantia a que se referem os arts.170º do Código de Procedimento e Processo 
Tributário e 52º, ns. 4 da Lei Geral Tributária.

Todos eles podem ser definidos como actos materialmente administrativos em matéria tributária 
e não como meros actos de trâmite, uma vez que não se confinam nos estreitos limites da ordenação 
intraprocessual ou de mera regulamentação processual, antes projectam externamente efeitos jurídicos 
numa situação individual e concreta (cfr. artigo 120 do Código de Procedimento Administrativo, e os 
Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 14.12.2011, recurso 1072/11, de 02.02.2011, 
recurso 8/11, e de 28.01.2008, recurso 968/08).
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Em todos eles se descobre um denominador comum característico do conceito dos chamados “actos 
materialmente administrativos”: são decisões que, ao abrigo de normas de direito público, visam produzir 
efeitos jurídicos em situações individuais e concretas, praticados, no exercício da função administrativa 
(embora em termos instrumentais), por órgãos integrados nos poderes político, legislativo e jurisdicional.

O pedido de dação em pagamento de bens móveis e imóveis é admitido no âmbito do processo 
de execução fiscal sempre que requerido pelo executado ou terceiro, dentro do prazo de oposição, ao 
ministro ou ao órgão executivo de quem dependa a administração tributária competente para a liquidação 
e cobrança da dívida (arts. 201º e 202º do Código de Procedimento e Processo Tributário).

Na sequência do pedido inicia -se um procedimento tributário tendente à sua autorização, regulado 
pormenorizadamente nos ns. 2 e segs. do artº 201º do Código de Procedimento e Processo Tributário, 
o qual corre paralelamente à execução.

Assim, de acordo com o disposto no n.º 2 do referido artº 201º, apresentado o requerimento, o órgão 
da execução fiscal enviará ao dirigente máximo do serviço, no prazo de 10 dias, cópia do requerimento, 
bem como o resumo do processo e dos encargos que incidam sobre os bens, com conhecimento, no 
mesmo prazo, ao imediato superior hierárquico, quando exista.

Recebido o processo, o dirigente máximo do serviço poderá remetê -lo para despacho do ministro 
competente, com fundamento no desinteresse da dação, ou solicitar a avaliação dos bens oferecidos em 
pagamento, através de uma comissão cuja constituição será promovida pelo órgão de execução fiscal, 
que presidirá, e dois louvados por ele designados que serão, no caso de bens imóveis, peritos avaliadores 
das listas regionais e, no caso de bens móveis, pessoas com especialização técnica adequada, devendo 
a comissão efectuar a avaliação no prazo máximo de 30 dias após ser determinada a sua realização 
(nº 3 do referido normativo)

E, em situações de especial complexidade técnica, o dirigente máximo do serviço solicitará a 
avaliação dos bens, conforme os casos, à Direcção -Geral do Património do Estado, à Direcção -Geral 
do Tesouro e ao Instituto de Gestão do Crédito Público ou a entidade especializada designada por 
despacho do Ministro das Finanças. (nº 4).

Esta avaliação é efectuada pelo valor de mercado dos bens, tendo em conta a maior ou menor 
possibilidade da sua realização.

Por fim, reunidos os elementos referidos nos números anteriores, o processo será remetido para 
despacho ao ministro ou ao órgão executivo competente, que poderá, antes de decidir, determinar a 
junção de outros elementos no prazo de 10 dias, sob pena de o pedido não ter seguimento, salvo se o 
atraso não for imputável ao contribuinte.

Estamos pois perante um verdadeiro um procedimento tributário, na acepção que lhe é dada pelo 
artº 54º, n.º 1, alínea h) da Lei Geral Tributária, apreciado e decidido pelo membro do governo de quem 
dependa a administração tributária legalmente competente para a liquidação, o qual autorizará ou não, 
por vontade própria, essa forma de extinção da obrigação tributária.

Acresce referir, como sublinha Jorge Lopes de Sousa no seu Código de Procedimento e Processo 
Tributário anotado de, vol. III, pags. 424/425, que «o facto de este procedimento estar enxertado num 
processo de execução fiscal e este ter natureza judicial na sua totalidade, como refere o art. 103º n.º 1, 
da LGT, não é obstáculo à aplicação das regras do procedimento tributário, na parte que não corre pe-
rante os tribunais tributários, pois também são a LGT, no art. 54.º, n.º 1, alínea i), e o CPPT, no art. 44.º, 
n.º 1, alínea g), que incluem «a cobrança das obrigações tributárias, na parte que não tiver natureza 
judicial» entre os exemplos de procedimentos tributários típicos.

Serão assim aplicáveis ao procedimento iniciado com o pedido de dação em pagamento, os prin-
cípios gerais que regulam a actividade administrativa e as normas que a Lei Geral Tributária prevê para 
os procedimentos tributários, designadamente o direito de audição previsto no artigo 60.º.

No mesmo sentido se pronuncia o Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 15.04.2009, 
proferido no recurso 130/09, citado pela recorrente e pelo Exmº Procurador -Geral Adjunto, cuja fun-
damentação subscrevemos.

É certo que não se desconhece o entendimento em sentido contrario, expresso no voto de vencido 
do Exmº Conselheiro Lúcio Barbosa, lavrado no já referido Acórdão 130/09, em que se sustenta que em 
processo de execução fiscal, o único caso em que é admissível o exercício do direito de audição prévia 
é o da reversão da execução, e, nesse caso, por disposição expressa da lei (artº 23º, n.º 4 do CPPT).

Mas não acompanhamos a argumentação nuclear do, aliás douto, voto de vencido. Com efeito 
diz -se ali que «Em processos de natureza judicial as decisões não têm que ser projectadas. A um 
requerimento segue -se uma decisão, passível, como decorre da lei do respectivo recurso (no caso, 
reclamação) para o tribunal competente».

Este argumento não colhe porque encerra uma petição de princípio, pois que se dá como demons-
trado que o pedido de dação em pagamento é um «processo de natureza judicial», quando, na verdade, 
se trata de um procedimento tributário enxertado no processo de execução fiscal.

Em suma, e para concluir, se dirá que decisão sobre o pedido de dação em pagamento deve 
qualificar -se como um verdadeiro acto administrativo em matéria tributária, inserido no âmbito de um 
procedimento tributário autónomo, sendo -lhe assim aplicáveis os princípios gerais que regulam a acti-
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vidade administrativa e as normas que a Lei Geral Tributária prevê para os procedimentos tributários, 
nomeadamente o direito de audição previsto no artigo 60.º.

6.3 Das consequências da preterição do direito de audiência
Como é sabido a não concessão ao interessado do direito de audiência prévia é sancionada pela 

lei com a anulabilidade do acto decisório por omissão de uma formalidade essencial ao procedimento 
tributário (artº 135º do Código de Procedimento Administrativo).

É certo que a doutrina e a jurisprudência têm vindo a sublinhar que a preterição dessa formalidade 
pode, em certos casos, degradar -se em formalidade não essencial e, portanto, ser omitida sem que daí 
resulte qualquer ilegalidade determinante da anulação do acto.

Assim, não se justificará a anulação do acto nos casos «em que se apure no processo contencioso 
que, se ela tivesse sido realizada, o interessado não teria possibilidade de apresentar elementos novos 
nem deixou de pronunciar -se sobre questões relevantes para determinar o conteúdo da decisão final, 
ou acabou por ter oportunidade de pronunciar -se, em procedimento de segundo grau (reclamação 
graciosa ou recurso hierárquico), sobre questões sobre as quais foi indevidamente omitida a audiência 
no procedimento de primeiro grau»  - cfr. Diogo Leite Campos, Benjamim da Silva Rodrigues e Jorge 
Lopes de Sousa, in Lei Geral Tributária Anotada, 6.ª edição, pág. 515.

É o que decorre do chamado princípio do aproveitamento do acto, que exige que não sejam to-
madas decisões sem alcance efectivo e que, para mais, obriguem à adopção de medidas de outro modo 
desnecessárias (2).

Porém, como se acentua no Acórdão do Pleno da 1ª secção deste Supremo Tribunal Administrativo, 
de 17.12.1997, recurso 36001, in www.dgsi.pt, ficam excluídos da susceptibilidade de aproveitamento 
os actos praticados no exercício de poderes discricionários e, bem assim, os actos praticados no exer-
cício de poderes vinculados sempre que seja de admitir como juridicamente possível a possibilidade 
de a participação dos interessados influenciar o respectivo conteúdo concreto.

Tal verificar -se -á sempre que a prática de tais actos implique o preenchimento de espaços de 
conformação administrativa, designadamente a interpretação e aplicação de conceitos indeterminados 
que envolvam avaliações, ponderações e prognoses (3).

Também neste sentido se afirma no Acórdão desta secção de 24.09.2008, recurso, 498/08, que o 
princípio do aproveitamento do acto apenas poderá ser aplicado em situações em que não se possam 
suscitar quaisquer dúvidas sobre a irrelevância do exercício do direito de audiência sobre o conteúdo 
decisório do acto, o que conduz, na prática, à sua restrição aos casos em que não esteja em causa a 
fixação de matéria de facto relevante para a decisão.

Ora, no caso subjudice o despacho de indeferimento do pedido de dação em pagamento teve como 
base os fundamentos e os termos propostos na informação 99/2012, a fls. 267 e segs. dos autos - cf. 
pontos 11 e 12 do probatório.

Ali se diz, entre outros fundamentos alinhados para rejeição do pedido, que «os requerentes não 
apresentaram qualquer argumento que permita à Administração Fiscal concluir pelo interesse objectivo 
na aquisição dos bens oferecidos»  - cf. fls. 272.

É manifesto, pois, que não se está perante uma situação de absoluta impossibilidade de a decisão do 
procedimento ser influenciada pela audição da requerente, pelo que o direito de audição desta se impunha.

Assim sendo, haverá que concluir -se que o direito de audiência não podia, neste caso, deixar 
de ser assegurado, pelo que, previamente à prolação da decisão do pedido de dação em pagamento, a 
Administração Fiscal estava legalmente obrigada a notificar a requerente do seu projecto de decisão 
para esta, querendo, se pronunciar.

O recurso merece, assim, provimento, nesta parte
E porque assim é, mostra -se prejudicado o conhecimento das demais questões suscitadas: falta 

ou insuficiência de fundamentação, vício de violação de lei por erro nos pressupostos de facto e nos 
pressupostos de direito, e violação do princípio da proporcionalidade.

7 - Decisão
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao presente recurso e em revogar a sentença 
recorrida, anulando o acto reclamado.

Custas pela Fazenda Pública, mas somente na 1ª instância, já que não contra - alegou.

Lisboa, 10 de Abril de 2013.  - Pedro Delgado (relator)  - Ascensão Lopes  - Valente Torrão. (Ven-
cido. Como já tenho defendido em anteriores acórdãos, entendo que o processo de execução fiscal é 
por natureza célere, de natureza judicial, e por isso não comporta em caso algum, salvo se a lei o previr 
– como é o caso de reversão – o direito de audição prévia).

(1) (Código de Procedimento e Processo Tributário anotado, 6ª edição, vol. III, pag. 424)
(2) (Ver neste sentido Pedro Machete, Conceito de instrução procedimental e relevância invalidante da preterição da 

audiência dos interessados, Cadernos de Justiça Administrativa, Vol.12 (Nov/Dez -1998), pag. 18.)
(3) (Pedro Machete, ob. cit., pag. 18.) 
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 Acórdão de 10 de Abril de 2013.

Assunto:

Oposição. Responsável subsidiário. Pagamento da dívida.

Sumário:

 I — A inutilidade superveniente da lide de oposição à execução fiscal só pode ocorrer 
nas situações em que seja o devedor originário a pagar a dívida exequenda, e não 
já naquelas em que a oposição é o único meio processual que os oponentes/rever-
tidos dispõem para atacar a ilegalidade do despacho de reversão por violação do 
disposto nos artigos 23.º e 24.º da LGT e 153.º do CPPT, devendo o artigo 9.º, n.º 3 
da LGT ser interpretado no sentido de incluir a oposição como forma de atacar 
a ilegalidade do acto de reversão.

 II — Sendo o pagamento da dívida efectuado pelo responsável subsidiário para be-
neficiar da isenção de custas e multa nos termos do artigo 23.º, n.º 5 da LGT, 
esse pagamento, que nem sequer implica a extinção da execução fiscal (n.º 6 
do artigo 23.º da LGT), não provoca a preclusão do seu direito de impugnar o 
despacho de reversão, não podendo extinguir -se a oposição com fundamento em 
inutilidade superveniente da lide.

Processo n.º 710/12 -30.
Recorrente: A…
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A………, com os demais sinais dos autos, recorre da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal 
do Porto que, no âmbito de processo de oposição à execução fiscal contra si revertida para cobrança 
de dívidas provenientes de IRS de 2007/12 (retenção na fonte) liquidadas à sociedade B………, Ldª, 
julgou extinta a oposição por inutilidade superveniente da lide face ao pagamento da dívida exequenda 
pelo Oponente dentro do prazo para deduzir esta oposição.

Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
1. O Recorrente não se conforma com extinção da instância por inutilidade superveniente da lide 

porquanto o Tribunal a quo, salvo o devido respeito, aplicou erradamente o direito.
2. Na sequência da reversão da execução fiscal o único meio processual adequado para o revertido 

impugnar contenciosamente o despacho que ordena a reversão é o processo de oposição à execução 
com os fundamentos previstos no artigo 204º do CPPT.

3. De acordo com a alínea a) do n.º 1 do artigo 176º do CPPT, o pagamento voluntário da dívida 
consubstancia uma causa de extinção da execução.

4. Não obstante, de acordo n.º 5 do artigo 23º em conjugação com o n.º 3 do artigo 9.º, ambos da 
LGT, o pagamento efectuado pelo responsável subsidiário  - ut Recorrente — para beneficiar da isenção 
de custas e multa não implica a preclusão do seu direito de impugnar o acto de liquidação.

5. Neste contexto, considerando que o pagamento da dívida exequenda, no caso sub judice, se 
verificou no prazo de que o responsável subsidiário, ora Recorrente, dispunha para deduzir oposição à 
execução fiscal, beneficiando, assim, da isenção de custas e acrescido, o mesmo não tem a virtualidade 
de precludir o seu direito de ver apreciada a oposição oportunamente deduzida que pretende pôr em 
causa o despacho de reversão.

5. Neste enquadramento, andou mal o Tribunal a quo ao determinar a extinção da instância com 
fundamento na inutilidade superveniente da lide em virtude do pagamento voluntário da dívida por parte 
do responsável subsidiário, ora Recorrente, violando o direito legítimo deste de acesso à justiça tributária.

7. A sentença recorrida violou, assim, o disposto nos n.º 5 do artigo 23º e n.º 3 do artigo 9º da LGT.
1.2. Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público junto deste Tribunal emitiu parecer no sentido do provimento do recurso.
2. A sentença recorrida, na parte relevante, é do seguinte teor:
“Resulta dos autos que o oponente procedeu ao pagamento voluntário da quantia exequenda contra 

si revertida e que por esse facto se extingui a execução contra si instaurada, cf. fls. 54, 55 e 70 dos autos.
O pedido efectuado pelo oponente na presente na presente oposição é o seguinte: “Termos em 

que deve a presente oposição ser julgada, provada e procedente e, em consequência, ser declarada 
extinta a execução fiscal relativamente ao oponente.”
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Ora, se o pagamento da quantia exequenda tem como consequência a extinção do respectivo pro-
cesso executivo relativamente ao revertido, o que de facto sucedeu no processo executivo aqui em causa, 
torna -se, face ao pedido formulado na oposição, inútil a prossecução e o conhecimento da lide.

O argumento utilizado pelo oponente para manter o prosseguimento da presente oposição não 
colhe, senão vejamos:

Quando da citação para a execução ao revertido são vários os meios processuais ao seu alcance, a 
saber: Deduzir impugnação judicial, reclamação graciosa, recurso hierárquico e oposição à execução.

O oponente optou por se opor à execução. No entanto, ao efectuar o pagamento voluntário 
conformou -se com a sua consequência que é exactamente aquela que pretende obter com o presente 
processo “a extinção da execução fiscal relativamente a si”.

Veja -se a este propósito o douto Acórdão do STA, no 638107, de 0511212007.
“Efectuado o pagamento da dívida exequenda e do acrescido, a execução fiscal extingue -se 

(arts. 264º, n.º 1, e 269º do CPPT).  Na verdade, a finalidade da oposição à execução fiscal é apurar 
se a execução deve ou não prosseguir contra o oponente e, no caso de não poder prosseguir, extinguir 
ou suspender a execução; extinta a execução fiscal, fica definitivamente assente que a execução não 
prossegue contra o oponente, pelo que está concretizado o objectivo da oposição. Não se inclui entre as 
finalidades do processo de oposição, apreciar se da actuação da Administração tributária no processo 
de execução fiscal emergem direitos para os oponentes.

(,,,)
Porém, trata -se de matéria que não cabe no âmbito do processo de oposição à execução fiscal 

que tem apenas a finalidade atrás referida e não apreciar se devem ser reconhecidos direitos para os 
oponentes emergentes do processo de execução fiscal”.

Consequentemente julgo extinta a instância por inutilidade superveniente da lide: art. 287º ai. e) 
do Código de Processo Civil (CPC), ex. vi do art. 2º ai. e) do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário (CPPT)”.

3. A questão que se coloca no presente recurso jurisdicional é inteiramente igual à que foi julgada 
no recurso n.º 711/12, no dia 6 de Março de 2013, pela mesma formação de julgamento.

O que está em causa é saber se a decisão recorrida incorreu em erro ao julgar que se verificava 
a inutilidade superveniente da lide de oposição à execução fiscal revertida contra o Oponente em face 
do pagamento voluntária da dívida exequenda, efectuado em 14/04/2010, isto é, dentro do prazo legal 
de que este dispunha para deduzir oposição a essa execução fiscal.

Como se diz no referido acórdão, «embora o pagamento voluntário da dívida possa acarretar a 
extinção da instância por inutilidade superveniente da lide, o certo é que, como esclarece JORGE LOPES 
DE SOUSA, no “Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado”, 5ª Ed., 
II vol., pág. 89, e tem sido confirmado pela jurisprudência que entretanto se consolidou neste Supremo 
Tribunal (cfr., entre outros, os acórdãos proferidos em 7/10/2009, em 25/03/2009, em 26/05/2010, e em 
7/09/2011, nos Processo nºs 714/09, 985/08, 24/10 e 421/12) o pagamento efectuado pelo responsável 
subsidiário, dentro do prazo de oposição, para beneficiar da isenção de custas e multa nos termos do 
artigo 23.º, n.º 5 da LGT, não implica a preclusão do seu direito de impugnar o acto de liquidação e de 
reversão, nos termos do n.º 3 do artigo 9.º da LGT, que expressamente estabelece que «o pagamento 
do imposto nos termos da lei que atribua benefícios ou vantagens no conjunto de certos encargos ou 
condições não preclude o direito de reclamação, impugnação ou recurso, não obstante a possibilidade 
de renúncia expressa, nos termos da lei». O pagamento efectuado pelo responsável subsidiário dentro 
do prazo da oposição enquadra -se na previsão desta norma, já que a isenção de juros de mora e custas 
que o artigo 22.º, n.º 1, da LGT inclui no âmbito da responsabilidade subsidiária constitui, como qual-
quer isenção, um benefício.

Por conseguinte, a inutilidade da lide só faz sentido nas situações em que seja o devedor originário 
a pagar a dívida, mas não já naquelas em que, como no caso dos autos, o processo de oposição é o único 
meio processual que os oponentes/revertidos dispõem para atacar a ilegalidade do despacho de reversão, 
por violação do disposto nos artigos 23.º e 24.º da LGT e 153.º do CPPT, devendo o artigo 9.º n.º 3 da LGT 
ser interpretado no sentido de incluir a própria oposição à execução como forma de atacar a ilegalidade 
do acto que ordenou a reversão contra os legais representantes da sociedade executada a título principal.

Em suma, o pagamento efectuado pelo Oponente para beneficiar de isenção de custas e acrescido 
não tem a virtualidade de precludir o seu direito de ver apreciada a oposição, não podendo manter -se 
a decisão recorrida que assim não entendeu”.

É que também de decide neste recurso.
3. Face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do STA em conceder 

provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e ordenar a baixa dos autos à 1ª instância para, após 
fixação da matéria de facto pertinente, conhecimento das questões suscitadas na oposição.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Abril de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 
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 Acórdão de 10 de Abril de 2013.

Assunto:

Avaliação de prédio urbano. Método de avaliação. Praça de Touros.

Sumário:

 I — Um imóvel destinado a «praça de touros» é classificado, para efeitos fiscais, como 
um prédio urbano na espécie de «outros», tal como definida no n.º 4 do artigo 6.º 
do CIMI.

 II — A parte principal desse prédio é constituída pela arena e bancadas, sendo as demais 
dependências acessórias ou subsidiárias dessa parte, sem autonomia económica 
relativamente àquela.

 III — Não tendo um destino económico diferente, nos termos da alínea a) do n.º 2 do 
artigo 7.º do CIMI, as zonas de apoio devem ser avaliadas pelas regras de ava-
liação da parte principal.

 IV — Nos prédios urbanos da espécie «Outros» utiliza -se, sempre que possível, a fór-
mula geral de determinação do valor patrimonial tributário dos prédios urbanos 
destinados à habitação, comércio, indústria e serviços; quando, devido à natureza 
do prédio, não seja possível utilizar aquela fórmula, deve utilizar -se o método do 
custo de construção adicionado do valor do terreno.

 V — A praça de touros, pelas suas características específicas, deve ser avaliada pelo 
método do custo de construção adicionado do valor do terreno.

Processo n.º 770/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.1. A Administração Tributária interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administra-
tivo e Fiscal de Loulé, de 25 de Janeiro de 2012, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida 
por A………………., S.A., com os demais sinais nos autos, da 2.ª avaliação da fracção autónoma AQ 
(Complexo da Praça de Touros), inscrita na matriz predial urbana sob o n.º 8878, freguesia 080101 de 
Albufeira, distrito de Faro.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
a) Entendeu a douta sentença recorrida que a avaliação sub judice se afastou da objectividade das 

avaliações de prédios urbanos prevista no preâmbulo do CIMI;
b) Considera a Mª juíza a quo que a utilização dos dois critérios previstos nos artigos 38.º e 46º 

do CIMI às diferentes partes do avaliado não se encontra prevista naquelas normas, resultando o pro-
cedimento impugnado numa avaliação discricionária;

c) Não pode a FP concordar com tal entendimento porquanto o preâmbulo dos Códigos Tributários 
não faz menção com exaustão a todos os critérios de avaliação possíveis nem constitui fonte de direito;

d) Nem resulta directamente de tais normas que não se possam aplicar os dois critérios;
e) Apenas nas referidas normas se prevê a relação de subsidiariedade entre as regras do procedi-

mento de avaliação com prevalência das previstas no art. 38 do CIMI;
f) Pelo contrário, do previsto no art. 7.º n.º 2 alínea b) do mesmo Código, resulta ser possível a 

utilização de diferentes critérios a partes de um mesmo prédio com autonomia entre si sempre que tais 
partes sejam classificáveis de forma diversa nos termos do art. 6.º do referido diploma legal;

g) Logo, os procedimentos de 2.ª avaliação ora impugnados fundam -se num quadro normativo 
legal obrigatório e eficaz, pelo que não enferma de qualquer tipo de ilegalidade, como lhe assaca a 
douta sentença recorrida, que possa conduzir à sua anulação, pois;

h) Nos presentes autos de impugnação, a avaliação obedeceu a todos os trâmites legais, porque o 
valor patrimonial tributário assentou em critérios objectivos previamente determinados e definidos na lei, 
não tendo a AT “criado” um qualquer método para o caso concreto no uso de qualquer poder discricionário;

i) Não logrou a impugnante demonstrar que o VPT impugnado se afaste do valor de mercado nem 
este foi fixado nos autos como facto provado;

1.2. A recorrida contra -alegou, concluindo o seguinte:
A. A douta sentença deve ser confirmada em sede de recurso por traduzir o mais adequado en-

quadramento jurídico para os factos provadas na primeira instância.
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B. O TCA Sul é incompetente em razão da hierarquia porquanto as conclusões de recurso da Re-
corrente (que delimitam o âmbito e objecto do mesmo) não põem em causa a factualidade dada como 
provada, nem invocam factos que não hajam sido contemplados na sentença recorrida, inexistindo 
controvérsia factual a dirimir, a matéria controvertida neste recurso resolve -se mediante uma exclusiva 
actividade de aplicação e interpretação dos preceitos jurídicos invocados e inerentes à avaliação directa 
dos prédios urbanos.

C. Resultou provado na discussão em primeira instância, por não ter sido impugnado pela Ad-
ministração Tributária e as testemunhas ouvidas em tribunal terem corroborado esse entendimento, 
entre outros factos, que o valor de mercado da fracção AQ é muito inferior ao VPT fixado em segunda 
avaliação, fixando -se aquele em cerca de metade deste e nunca excedendo o valor de 1.288.500,00€.

D. Deve ser confirmada a decisão do tribunal a quo que considerou que a utilização simultânea 
de dois critérios de avaliação: o previsto no art. 38.º CIMI para aquilo que a Administração Fiscal con-
siderou como “serviços” e “equipamento”, e o previsto no art. 46.º CIMI para as bancadas e arena, é 
ilegal por violar patentemente o disposto no art. 38º e 46º CIMI, bem como os fins da avaliação directa 
previstos no 83º LGT.

E. Nos termos do art. 46º CIMI, a Administração Tributária apenas poderia ter feito uma de duas 
coisas: ou (i) avaliava todo o prédio nos termos do art. 38º CIMI adaptando os respectivos critérios ou 
(ii) não sendo possível essa adaptação, utilizava o método do custo adicionado do valor do terreno para 
determinar o VPT de todo o prédio.

F. Apesar de reconhecer que não é possível a adaptação dos critérios do art. 38º (tanto mais que, 
para parte do prédio utilizou o método do custo por não ser materialmente possível a adaptação dos 
critérios previsto no art. 38º CIMI), a Administração Tributária optou por, discricionariamente (e ar-
bitrariamente) recorrer aos métodos que lhe pareceram mais adequados, cindindo o imóvel em duas 
partes fictícias e apurando o respectivo VPT através de métodos distintos.

G. No presente caso nunca seria possível aplicar os critério previstos no art. 38º CIMI, nem se-
quer apenas a parte do prédio porquanto uma praça de touros não é minimamente subsumível a esta 
tipologia de áreas que o CIMI erige como prototípica porque é composta de uma área de arena, uma 
área de bancadas e uma área de serviços de apoio à praça de touros (tendo estes serviços carácter muito 
rudimentar), não se podendo distinguir uma área bruta privativa (já que 78% da área da praça de touros 
é descoberta não havendo por isso uma área “coberta e fechada” com “utilização idêntica à do edifício 
ou da fracção” — art. 40º nº2 CIMI) nem uma “área bruta dependente”, pois esta é necessariamente 
“coberta e fechada” e tem “utilização acessória relativamente ao uso a que se destina o edifício ou 
fracção”, o que não se verifica nem em relação à arena (que é descoberta), nem às bancadas (que são 
descobertas), nem á área de serviços de apoio à praça (que não têm utilização acessória relativamente 
ao uso a que se destina a fracção).

H. A Recorrente invoca como fundamento do recurso interposto que no presente caso foi aplicado 
o art. 7º n.º 2 b) CIMI “que prevê que o VPT seja determinado para cada parte economicamente indepen-
dente de um mesmo prédio, enquadráveis em mais de uma das classificações do n.º 1 do artigo anterior 
(prédios habitacionais, comerciais, industriais ou para serviços, terrenos para construção, outros) por 
aplicação das correspondentes regras, sendo o valor dos prédios a soma dos valores das suas partes”. 
Sucede que o imóvel não tem “partes que sejam economicamente independentes” porquanto, mesmo 
assumindo que a divisão que a Administração Tributária pretende fazer é entre bancadas e arena, por 
um lado, e áreas de serviços e equipamentos, por outro, não existe qualquer independência económica 
entre essas duas alegadas partes.

I. Não é possível realizar um espectáculo tauromáquico (fim a que se destina a fracção) sem uti-
lizar as áreas de serviços e equipamentos, por outro, estas de nada servem, na ausência de uma arena e 
das respectivas bancadas. Ficou, aliás, provado que as áreas cobertas da fracção, que a Administração 
considerou como “serviços” apenas funcionam durante os períodos do ano em que existem espectáculos 
tauromáquicos, o que não ocorre durante todo o ano (ver testemunho de B……………… constante da 
Fundamentação do Julgamento contida na Sentença do Tribunal a quo), pelo que a fracção em causa é 
una e indivisível e não tem quaisquer partes economicamente independentes.

J. O presente recurso sempre teria de ser julgado totalmente improcedente em função de uma exigên-
cia constitucional de que a tributação do património se faça em função do valor de mercado dos imóveis.

K. O VPT fixado pela Administração Fiscal através de um critério combinado de (i) método do 
custo (art. 46º nº2 CIMI) e (ii) critérios do art. 38º CIMI não corresponde a cerca de 80% -90% do valor 
de mercado da fracção (como se previa na explicitação da ratio da reforma da tributação do património 
operada pelo DL 287/2003) mas ao invés a cerca do dobro do valor de mercado (conforme resulta ine-
quívoco dos relatórios dos peritos avaliadores, juntos aos autos e do testemunho do Eng. B………….).

L. A fixação do valor patrimonial tributário, enquanto base tributável do imposto sobre património, 
que não atende ao valor efectivo (de mercado) dos bens imóveis nem permite corrigir distorções que se 
verifiquem entre o valor de mercado e o valor cadastral apurado é inadmissível porque constitui um ato 
ilegal por violação do art. 73º LGT e inconstitucional por violação do art. 104º nº3 CRP, pelo que são 
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inconstitucionais os art. 38º a 46º do CIMI, quando interpretados no sentido de impedir a demonstração 
do efectivo valor de mercado dos imóveis avaliados nos termos do CIMI, para efeitos de fixação do 
respectivo valor patrimonial tributário, quando o VPT fixado for claramente exorbitante em relação ao 
valor de mercado dos bens.

M. No presente caso, o recurso aos critérios do art. 38º do CIMI que a Administração Tributária 
defende para parte do prédio, atribui à fracção aqui em causa, um valor patrimonial que é muito superior 
ao seu valor real e efectivo o que viola o art. 83º LGT que exige que a avaliação directa apure o valor 
real dos bens sujeitos a tributação, traduzindo, no caso concreto, uma consequente inconstitucionalidade 
por violação do princípio da capacidade contributiva estabelecido no art. 104º nº3 da CRP.

N. Os arts. 38º a 46º do CIMI são inconstitucionais (por violação do art. 104º nº3 CRP) quando 
interpretados no sentido de não permitirem que o contribuinte faça prova do valor real efectivo dos bens 
imóveis, sempre que da aplicação da fórmula do art. 38º CIMI resulte um valor patrimonial tributário 
totalmente desconforme, porque superior, ao valor real dos imóveis.

1.3. O Ministério Público junto deste STA emitiu o douto parecer de fls. 266/v, no sentido da 
insubsistência do resultado da 2.ª avaliação efectuada, concordando com a decisão da sua anulação e, 
consequentemente, pela improcedência do recurso.

2. A sentença deu como provados os seguintes factos:
a) Em 26/06/2008, por escritura de Compra e venda e Mútuo com Hipoteca, a Impugnante decla-

rou comprar, entre outras, a fracção “AQ” (Complexo Tauromáquico  - Praça de Touros), pelo preço de 
€ 1.241.575,54 (cfr. fls. 36 e seguintes dos autos);

b) A fracção indicada na alínea anterior é composta por “uma arena, bancadas, 4 acessos em 
escada, bilheteira, instalações sanitárias, 3 zonas de arrumos, casa do guarda, capela, 2 vestiários, 
2 zonas de primeiros socorros, cavalariças, acesso à praça para toureiros e montadas, 5 curros, acesso 
de cabrestos à praça, pátio com acesso ao exterior da praça e corredor de acesso do exterior da praça 
aos curros” (cfr. PA).

c) Em 26/06/2008, a Impugnante cedeu o Usufruto da fracção indicada na alínea anterior pelo prazo 
de vinte anos à sociedade “C……………., Lda.” (cfr. fls. 36 e seguintes e fls. 105 a 106 dos autos);

d) Em 23/10/2009, por se tratar da primeira transmissão na vigência do CIMI, a Impugnante 
apresentou a respectiva Declaração Modelo 1, que, depois de efectuada a 1.ª avaliação, deu origem a 
um valor patrimonial de €2.568.470,00 (cfr. Informação constante do PA apenso e fls. 65);

e) Em 29/11/2009, a Administração Fiscal procedeu à 2.ª avaliação da fracção autónoma designada 
pela letra “AQ” do prédio em regime de propriedade horizontal inscrito na respectiva matriz predial ur-
bana sob o artigo número 8878, da freguesia 080101 de Albufeira, distrito de Faro (cfr. fls. 35 dos autos);

f) Em 22/03/2010, a Impugnante efectuou o pedido de segunda avaliação da fracção indicada na 
alínea anterior por considerar existir distorção entre o valor de mercado da fracção AQ e o respectivo 
VPT fixado na 1.ª avaliação. (cfr. consta do pedido de 2ª avaliação, junto no PA apenso);

g) Consta do termo que suporta a avaliação da fracção AQ (cfr. PA apenso): “Aos 29 dias do mês 
de Novembro de dois mil e dez, neste Serviço de Finanças, estando presente o Sr. D………………, T.A.T., 
Nível 1, chefe do mesmo serviço, por substituição, comigo E………………  -T.A.T. Adj. Nível 3, compare-
ceram o perito regional F…………….., o Vogal da Câmara Municipal de Albufeira G………………….. e 
o representante do sujeito passivo H………………… declaram que (tendo visto e assinado, por inspecção 
directa o prédio descrito na relação que lhes foi entregue: Sim [X], Não[] o avaliaram, com a inteira 
observância de todas as formalidade legais, conforme está descrito na ficha de avaliação n.º 3200134, 
do prédio com o artigo de matriz 8878 -fracção “AQ”, da freguesia de Albufeira.

Para constar se lavrou este termo, que vai ser por todos assinado, depois de lido por mim 
E………………. — T.A.T. Adj., que o subscrevi.

Após análise da reclamação apresentada e verificação no local, foram mantidos os parâmetros 
da 1ª avaliação.

Foram apreciadas as razões invocadas pelo reclamante, nomeadamente, os valores relativos ao 
coeficiente de localização que se manteve por estar conforme o estipulado para a zona e os relativos 
aos elementos de qualidade e conforto que se manteve por não se ter verificado no local razões para 
a sua alteração.”;

h) Na avaliação da fracção AQ, na fixação do Valor Patrimonial Tributário, foram considerados, 
o coeficiente de localização de 2,10 (zonamento) e, bem assim (cfr. fls. 120 e P.A):

ELEMENTOS DA FRACÇÃO
Afectação: Serviços Tipologia/Divisões: 1 Permilagem: 268,5400 n.º de pisos da fracção: 1
ÁREAS (em m2)
Área do terreno integrante: 0,0000 m2 Área bruta privativa: 3.464,8400 m2 Área bruta depen-

dente 0.0000 m2
DADOS DE AVALIAÇÃO
Ano de Inscrição na matriz: 1988 Valor patrimonial actual (CIMI): €2.568.470,00 Determinado 

no ano: 2009
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Tipo de coeficiente de localização: Serviços Coordenada X: 191.784,00 Coordenada Y: 14.345,00 
Mod 1 do IMI n.º 2305747 Entregue em: 2009/10/23 Ficha de avaliação n.º 3200134 Avaliada em: 
2010/11/29

Justificativo: Avaliação Manual  - Prédio com diferentes afectações
Demonstração do Cálculo:
[Fórmula: V3
[Vt = Vc x{(Aa +Ab x 0,3)xCaj +Ac x 0.025 +Ad x,005}xCaxCIxC
[Vt Serviços (Vts)
[Vts = 609x (1952,472+820,9306x0,025+O+0,005)x1,1x2, 1x1x0,
[Vts = 2220472,01
[Vt Outra -Método de Custo (Vto)
[Vto = Área Terr x Valor/m2 + Área Const x Custo/m2
[Vto= (397,5694+1130,5) x C153,75+1130,5x100
[Vto = 347990.67
[Vt= Vts + Vto
[Vt = 2568462,68
Valor Patrimonial Tributário: €2.568.470,00
i) O representante da Impugnante, I…………….., apresentou a sua discordância relativamente 

ao valor fixado em segunda avaliação, afirmando que:
“a) o coeficiente de localização é claramente desadequado aos valores que se praticam no mer-

cado imobiliário da zona em função do contexto de crise económica actual, pelo que a sua utilização 
distorce o VPT apurado para a fracção quando comparado com o seu valor de mercado

b) Ao coeficiente de qualidade e conforto foi atribuído o valor de 1 quando o estado deficiente de 
conservação, a degradação dos revestimentos e paredes, bolores, salitres, humidades e má ventilação, 
permitem concluir por um coeficiente de deficiência mais elevado, perto dos máximos legais de  -0 05.

c) O valor atribuído de acordo com os critérios do art. 38º e seguintes do CIMI € 2.568.462,68) 
excede em mais de 15% o valor de mercado do imóvel em causa, pelo que, como estabelece o art. 76º do 
CIMI deve ser considerado tal valor como distorcido, e em consequência, ser fixado o VPT atendendo 
ao valor de mercado efectivo do imóvel.

d) O resultado da segunda avaliação desconsiderou os valores e qualificação das áreas declaradas 
pelo sujeito passivo, tendo ignorado e existência de áreas brutas dependentes às quais deveria ter sido 
aplicado o coeficiente de 0,30, o que implicaria o apuramento de um VPT muito inferior ao determinado. 
Na verdade, está em causa uma praça de touros que por ser uma realidade com características próprias 
exige uma adaptação dos critérios legais de fixação do respectivo VFT (art. 56º CIMT). Assim, às áreas 
que forem consideradas como “Serviços” (1952,472 m2+ 820,9360 m2), bem como à área correspondente 
às “bancadas” (1130,5 m2) deveria ter sido aplicado o coeficiente 0,30 por se tratarem de áreas brutas 
dependentes em relação à arena (utilização principal da fracção) conforme prevê o art.40º n.º 3 CMI. 
Acresce que o método do custo utilizado para apuramento do VPT da arena não é adequado porque 
considerou valores relativos a áreas e valores de “construção” quando, manifestamente, a arena não é 
área construída mas antes “campo de jogos” na definição contida no art. 40º nº4 CIMI. Fica, pois, claro 
que só a «adaptação necessária” dos critérios previstos no art. 38º e seguintes permitiria alcançar um 
VTP conforme ao espírito do CIMI e aos princípios de direito fiscal que o enformam.

e) A manutenção do valor resultante da presente avaliação ei 568.462,68) na ordem jurídica 
viola o princípio da capacidade contributiva vigente em Direito Fiscal, na medida em que acabará 
por determinar um valor base de tributação sem qualquer conexão com a realidade do contribuinte, e 
que por maioria de razão viola o n.º 4 artigo 104º da CRP.” (cfr. fls. 67 e 68 dos autos).

j) Em Junho de 2011, pelo Perito Avaliador J…………. foi realizado Relatório de Avaliação, de 
fls. 87 a 106 dos autos, não impugnado, do qual consta, designadamente que:

“4 — Características do Imóvel
O imóvel objecto de avaliação é de um imóvel de características únicas no Algarve.
O Imóvel foi construído no início dos anos 80, com cerca de 30 anos de existência, onde se constata 

uma construção deficientemente executada e com acabamentos de fraca qualidade.
5 — Considerações Gerais
A presente avaliação foi elaborada tendo em conta o estado actual do imóvel e o seu uso aprovado, 

com o objectivo de estimar o seu Valor Actual.
Na obtenção do Valor do imóvel tiveram -se em atenção os principais factores determinantes, 

como a conservação, a qualidade dos acabamentos e o conforto, a idade do edifício, o seu uso, assim 
como, a localização, acessos e dimensões, considerados como relevantes para a formação do seu Va-
lor, atendendo a uma depreciação considerável dado o seu actual estado. O Empreendimento não tem 
prospecção de mercado análoga por se tratar de um Empreendimento único na região.

7— Conclusão
Actualmente o mercado imobiliário tem vindo a sofrer um decréscimo acentuado o que provocou 

uma acentuada diminuição da procura e a revisão em baixa dos valores do mercado.
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De acordo com os condicionalismos expostos, os critérios anteriormente especificados e adop-
tados, e conforme o quadro de avaliação apresentado em anexo, atribuiu -se ao imóvel à data de 
Junho de 2011 o valor de: 1.288.500,00 e (Um milhão duzentos oitenta oito mil e quinhentos euros), 
que exprime de uma forma razoável o Valor do Imóvel, na presente situação livre de quaisquer ónus 
e/ou encargos. 
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 k)  - Em 14/07/2011, pelo Perito B…………. foi realizado Relatório de Avaliação Imobiliária, de 
fls. 108 a 123, não impugnado, do qual se extrai, designadamente:

“4. Relatório Técnico
a. Localização e Enquadramento
A fracção “AQ”, faz parte de um complexo urbanístico denominado Praça de Touros de Albufeira 

construída no início dos anos 80, com acerca de 30 anos de existência, onde se constata uma construção 
nem sempre bem executada e inacabada.

Em termos de acabamentos e infra -estruturas, verifica -se que não se encontram funcionais e estão 
em sub -rendimento, com a maior parte das instalações técnicas (instalações eléctricas, equipamento 
de Avac, rede de abastecimento de água doméstica, rede de infra -estruturas de esgotos domésticos e 
pluviais) deficientes e inoperacionais.

b) Descrição da Fracção
A fracção AQ, é um complexo tauromáquico, constituído por arena, zona de bancadas, Instalações 

sanitárias, zona de arrumos, gabinetes de apoio, bilheteira, casa do guarda, acessos de peões, gabinete 
médico, enfermaria, capela, zona de vestuários, acessos de toureiros e montadas, cavalariças, zona dos 
curros e cabrestos à arena e outros apoios para a realização de espectáculos tauromáquicos.

c) Caracterização da Fracção
A fracção pelas características que apresenta, só tem finalidades de exploração para a prática 

de espectáculos tauromáquicos.
A fracção tem zonas envolventes que se encontram em “pré -estado de abandono” e apresenta 

uma acentuada degradação das infra -estruturas existentes e que se encontram obsoletas face aos 
regulamentos e à legislação actual em vigor.

Foi constatado, que em 2009, a área da arena e das bancadas foi totalmente reparada, pintada 
e remarcada, com um custo global de 55.000,00€ e que anualmente, para a realização da época tau-
romáquica, são executados trabalhos preparatórios com valor médio de 10.500,00 €;

5. Parecer e Conclusão
a. Parecer
A fracção AQ, possui uma construção de “baixa qualidade”, inacabada e com o decurso do tempo, 

verificou -se o agravamento das condições de conservação, de funcionalidade e o aspecto estético e/ou 
arquitectónico da fracção.

Pelo mencionado anteriormente, concluiu -se que a fracção SÓ possui condições para realização 
de espectáculos tauromáquicos e que qualquer outra utilização passa por uma reabilitação/construção 
“nova” da fracção.

b. Metodologias e Cálculo do Valor do Imóvel
A fracção em analise é dificilmente comparável, quer devido à sua concepção e/ou funcionalidade, 

quer à inexistência de arrendamento similar, pelo que se utilizou uma metodologia de calculo tendo 
como base a determinação do valor de mercado do imóvel, à qual subtraímos os custos inerentes à 
depreciação actual em que se encontra a fracção, obtendo -se assim o valor actual da fracção.

Considerou -se para o cálculo o seguinte:
Valor do terreno (Vt), consiste na multiplicação do valor de avaliação do terreno por m2 pela 

área do terreno;
Valor de construção Nova (Vc), consiste na multiplicação do valor de construção por m2 da pelas 

áreas de construção, nomeadamente:
VcJ —Zona da Arena
Vc2 — Zona das Bancadas
Vc3 — Zonas de Apoio
Valor de depreciativo (Vp,), em 1% pelo ano de vida do edifício sobre o valor de custo total da 

fracção (Vt + Vc);
Pelo que obteremos:
Valor do terreno (Vt) = Custo do terreno/m2 * Área da fracção
=150,00 €/m2 * 3.573,00 = 545.950,006
Valor de construção nova (Vc) = Custo da construção/m2 Área
VCI = 100,00 €/m2 * 1.130,00 = 113.000,00€
Vc2= 300,00 €/m2 * 1.640,00 = 492.000,00€
Vc3 = 650,00€1m2 * 803,00 = 521.950,00€
Valor de construção nova (Vc) = Vcl + Vc2 ±+Vc3 =1.126.950,00€
Valor da Depreciação (Fp) = 25 % (anos) * 1.662.900,00€=415.725,00€ Valor actual da fracção= 

Vt + Vc – Vp=545.950,00€ + 1.126.950,00€— 415. 725,00€=1.247.175,00€
c. Conclusão
Tendo em conta o enquadramento da fracção no complexo da Praça de Touros em estado de 

abandono e degradação, os valores do mercado imobiliário actuais para a zona, quer na aquisição 
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do terreno, quer da nova construção e as inexistentes condições de funcionalidade da fracção AQ, 
concluímos que o valor à atribuir 1.247.000,00€ (Um milhão, duzentos e quarenta e sete mil Euros);

l) A fracção indicada em A) apresenta zonas de betão à vista e paredes por pintar (cfr. depoimento 
da testemunha B…………..);

m) A notificação da segunda avaliação foi expedida em 30/11/2010 (cfr. PA);
n) A petição inicial foi apresentada em 24/02/2011, cfr. fls. 3.
3. A Administração Tributária avaliou a Praça de Touros de Albufeira utilizando dois critérios: o 

do artigo 38º do CIMI, numa parte que designou por «serviços»; e o do n.º 2 do artigo 46º do CIMI, 
noutra parte que designou por «outros».

A sentença recorrida classificou o imóvel como um prédio urbano na espécie de «outros» e julgou 
que o valor patrimonial tributável não podia ser determinado com base na utilização simultânea de dois 
critérios, argumentando que lei estabelece entre eles uma relação de preferência ou subsidiariedade. 
Diz -se que, «se por um lado, resulta indubitável a aplicação subsidiária do método do custo adicionado 
ao valor do terreno, previsto no art. 46º do CIMI, face ao art. 38º do mesmo diploma legal, por outro, 
não resulta directamente da lei que se possa sujeitar um mesmo prédio aos dois critérios».

A recorrente não se conforma com essa decisão, argumentando que: (i) da objectividade do proce-
dimento de avaliação não resulta «que não possam ser aplicados dois métodos (in casu, os previstos no 
artigo 38º e 46º do CIMI) de avaliação a partes distintas de um mesmo prédio»; (ii) no artigo 7º, n.º 2 
alínea b) do CIMI prevê -se que «seja determinado para cada parte economicamente independente de 
um mesmo prédio, enquadráveis em mais de uma das classificações do n.º 1 do artigo anterior (pré-
dios habitacionais, industriais ou para serviços, terrenos para construção, outros) por aplicação das 
diferentes regras, sendo o valor do prédio a soma dos valores das suas partes»; (iii) não está provado 
que o valor patrimonial tributário se afaste do valor de mercado.

Na liquidação do IMI incidente sobre a praça de touros, a administração tributária parte de dois 
pressupostos que, no seu entender, justificam a aplicação de dois métodos diferentes de avaliação: 
(i) classificou o mesmo imóvel em duas espécies diferentes de prédios urbanos, uma parte para «ser-
viços» (alínea b) e n.º 2 do artigo 6º do CIMI) e outra para «outros» fins (alínea d) e n.º 4 do artigo 6º 
do CIMI); (ii) considerou que essas partes diferentes são «economicamente independentes».

Embora a ficha de avaliação referida na alínea h) do probatório suscite dúvidas sobre quais as 
áreas que foram integradas em cada uma das partes, resulta da sentença que os peritos avaliadores con-
sideraram que as zonas de apoio e equipamentos foram classificadas na espécie «serviços», avaliadas 
pela fórmula do artigo 38º do CIMI, e a arena e bancadas na espécie «outros», avaliadas pelo método 
do custo, matéria de facto que não foi impugnado no recurso.

Se aqueles pressupostos estiverem correctos, dir -se -á que a avaliação do imóvel por dois critérios, 
o do artigo 38º para a parte dos «serviços» e o do n.º 2 do artigo 46º para a parte de «outros», está cor-
recta, pois a alínea b) do n.º 2 do artigo 7º do CIMI estabelece que, no caso das partes do prédio urbano 
serem economicamente independentes, «cada parte é avaliada por aplicação das correspondentes 
regras, sendo o valor do prédio a soma dos valores das suas partes».

Simplesmente, as partes da praça de touros que a administração tributária considerou destinadas 
a «serviços» não têm um destino normal diferente do destino das «outras» partes, nem são economi-
camente independentes umas das outras, em termos de se poder concluir que o mesmo prédio contem 
duas partes principais, sujeitas a diferente regime de avaliação.

O n.º 2 do artigo 6º do CIMI define os prédios urbanos habitacionais, comerciais, industriais ou 
para serviços, como sendo «os edifícios ou construções para tal licenciadas ou, na falta de licença, 
que tenham como destino normal cada um destes fins»; e o n.º 4 do mesmo artigo, prescreve que na 
categoria de «outros» se integram «os edifícios e construções licenciadas ou, na falta de licença, que 
tenham como destino normal outros fins que não os referidos no n.º 2 e ainda os da excepção do n.º 3».

Ora, mesmo desconhecendo se a Praça de Touros de Albufeira foi licenciada exclusivamente para 
espectáculos de tauromaquia ou também para o exercício de actividades prestadoras de serviços, não 
se pode aceitar que as dependências fechadas da praça tenham por «destino normal» uma actividade 
diferente daquela.

Como resulta da caderneta predial, o edifício é composto por «uma arena, bancadas, 4 acessos 
em escada, bilheteira, instalações sanitárias, 3 zonas de arrumos, casa do guarda, capela, 2 vestiários, 
2 zonas de primeiros socorros, cavalariças, acesso à praça para toureiros e montadas, 5 curros, acesso 
de cabrestos à praça, pátio com acesso ao exterior da praça e corredor de acesso do exterior da praça 
aos curros» (cfr. alínea b) do probatório).

Sendo o destino normal do prédio a utilização em espectáculos tauromáquicos ao ar livre, as zo-
nas ou partes do prédio que cumprem essa finalidade principal são arena e as bancadas. Mas o destino 
normal das restantes partes não é diferente desse, pois todas elas estão conexionadas com a realização 
daqueles espectáculos. A bilheteira, as cavalariças, os curros, enfermaria, casa do guarda e até a ca-
pela, mesmo que seja possível materialmente diferenciá -las como zonas distintas, são normalmente 
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afectas ou destinadas à utilização da parte principal do prédio, que é arena onde decorre a parte mais 
significativa do espectáculo.

Apesar de não estar suficientemente demonstrada nos autos a estrutura física do prédio, pelas 
fotografias de fls. 96 a 100 e plantas de fls. 101 a 103, percebe -se que é um prédio estruturalmente 
homogéneo, estando aquelas partes não -principais integradas na mesma estrutura, como elementos que 
servem para formar todo o prédio. E se assim for, as partes ou divisões cobertas e fechadas da praça 
podem considerar -se «partes componentes» ou constitutivas do mesmo prédio. Como realidades que 
compõem a própria estrutura e substância do prédio, de tal modo que, sem elas, o prédio não realiza a 
função mínima a que se destina, naturalmente que também estão economicamente vinculadas à reali-
zação do fim a que se destina o prédio.

Caracterizando -se como elementos ad integrandum domum, sem autonomia económica relativa-
mente ao prédio de que fazem parte, não só fica afastada a possibilidade de classificar de forma diversa 
as partes componentes, já que o «destino normal» não é diferente de todo o prédio, como não é possível 
avaliá -las separadamente e com critérios diversos, porque não partes «economicamente independen-
tes». Ou seja, não se verificam as condições previstas nos nºs 2 e 4 do artigo 6º do CIMI para se poder 
classificar uma parcela do prédio como «serviços» e outra como «outros», já que o destino normal de 
ambas é o mesmo, nem a prevista na alínea b) do n.º 2 do artigo 7º, já que as divisões existentes no 
prédio não têm autonomia económica em relação à totalidade do prédio.

Mas, mesmo que aquelas partes não façam parte da estrutura do prédio, conservando uma indi-
vidualidade própria e distinta, o que não está comprovado, ainda assim não deixariam de ser «partes 
integrantes» do prédio, na medida em que as sua existência apenas se justifica para aumentar sua 
utilidade. A praça poderia facilmente funcionar sem enfermaria e capela, mas tratando -se da lide de 
touros bravos sempre é útil ter por perto aquelas dependências. De igual modo, para maior segurança e 
comodidade de touros e toureiros, é desejável que se separe os curros das cavalariças, não vá a corrida 
começar antes de tempo.

Portanto, esses espaços servem para facilitar o espectáculo tauromáquico, estão postos exclu-
sivamente ao serviço dessa finalidade, e por conseguinte desempenham uma função instrumental ou 
auxiliar do principal destino do prédio. Não há uma afectação distinta da tauromaquia, mas sim uma 
afectação concomitante e simultânea à mesma finalidade. É verdade que, enquanto na arena e nas 
bancadas ocorrem as cortesias, lides e pegas, na enfermaria e na capela, ocorrem as curas e as preces. 
Mas estas distintas afectações não têm autonomia relativamente ao desenvolvimento daquilo que faz 
parte do tradicional espectáculo de tauromaquia, estando antes numa relação de subordinação entre o 
principal e o acessório.

Caracterizando -se como partes integrantes, afectas ao serviço prestado pelo prédio, existe neces-
sariamente uma relação de subordinação económica entre a praça no seu todo e essas partes. O critério 
para determinar a relação existente entre as partes acessórias e parte principal é um critério de natureza 
económica, pois só as partes «economicamente independentes» são consideradas partes principais para 
efeitos de avaliação por métodos diferentes. Ora, não se pode aceitar que os curros e demais depen-
dências possam ter um destino económico diferente da que tem a arena e as bancadas. Não podendo 
ter outro destino económico, e a admitir -se que aquelas dependências são acessórias, pela alínea a) 
do n.º 2 do artigo 7º do CIMI, o valor patrimonial tributário só pode ser determinado pelas regras da 
avaliação da parte principal.

A praça de touros é pois um único prédio, afecto ao mesmo fim, classificado na classe de «outros», 
pelo que deve ser avaliada segundo o método previsto no 46º do CIMI.

Estabelece essa disposição que «o valor patrimonial tributário é determinado nos termos do 
artigo 38.º, com as adaptações necessárias» e que, «no caso de não ser possível utilizar as regras do 
artigo 38.º, o perito deve utilizar o método do custo adicionado do valor do terreno».

Portanto, o método a utilizar na avaliação de todo o prédio é o do artigo 38º, adaptado em atenção 
a valorização resultante da existência de partes acessórias, caso se considere que as zonas cobertas têm 
natureza acessória relativamente à arena e bancadas. Não sendo possível a adaptação, deve utilizar -se 
o método do custo adicionado do valor do terreno.

Pelos dados constantes da fixa de avaliação da praça de touros (doc. referido no facto da alínea h) 
do probatório) verifica -se que o método seguido não foi o referido do artigo 46º do CIMI. Em vez de 
se seguir a fórmula matemática enunciada no artigo 38º, fazendo as necessárias adaptações, se tal fosse 
possível, procedeu -se à divisão do prédio em duas partes distintas, aplicando a uma parte, designada 
por «serviços», aquela fórmula e a outra parte, designada por «outros», o método do custo adicionado 
do valor do terreno, somando o resultado apurado segundo os diferentes métodos.

Ora, esta metodologia não só não corresponde ao prescrito no artigo 46º do CIMI, como até pode 
conduzir a um resultado muito diferente do valor de mercado, uma vez o prédio é uma entidade autó-
noma cujas características não se adaptam facilmente às regras de determinação do valor dos demais 
prédios urbanos.
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A fórmula matemática do artigo 38º não se pode aplicar à parte principal do prédio, constituída 
pela arena e pelas bancadas, porque os coeficientes que a integram não se ajustam à determinação do 
valor de mercado. Desde logo, o coeficiente fundamental desse método de avaliação, que é o valor base 
(vc), e que é fixado administrativamente para todo o país, não se ajusta às características próprias de 
uma praça de touros, especialmente àquelas zonas ou partes principais. O artigo 39º do CIMI estabelece 
que o valor base corresponde ao custo unitário de construção de um metro quadrado de um edifício ou 
de uma construção, adicionado do valor do terreno. Ora, se a componente custo do terreno se poderia 
aplicar a toda a área, o mesmo não acontece com a componente valor da construção, pois, nem a arena é 
uma parte edificada, nem as bancadas são uma construção que, num mercado de concorrência, estejam 
nas mesmas condições das construções imobiliárias para as quais se fixa anualmente o valor de um 
metro quadrado. Mas também os demais coeficientes não se adequam à avaliação desses espaços, quer 
na determinação dos vários tipos de áreas (art. 40º do CIMI), quer quanto aos indicadores de qualidade 
e conforto (art. 43º), pois são áreas exteriores desprovidas de elementos ou características intrínsecas 
susceptíveis de lhe aumentar ou diminuir o seu valor.

Conforme se lê da referida ficha de avaliação, na parte a que se chamou «outros», e que os peritos 
avaliadores testemunharam como sendo a zona da arena e das bancadas, utilizou -se o método do custo 
previsto no n.º 2 do artigo 46º. Havendo impossibilidade de utilizar a fórmula matemática do artigo 38º, 
a norma daquele artigo impõe a utilização do «método do custo adicionado do valor do terreno», ou 
seja, que se calcule o valor da parte construída, em função do valor do m2 do tipo de construção em 
causa, adicionado do valor do terreno.

Mas, relativamente às restantes partes que designou como «serviços», aplicou a fórmula matemática 
do artigo 38º como se tratasse de uma parte economicamente independente daquela. Como acima se 
referiu, a avaliação por esse método só poderia ser feita, nos termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 7º do 
CIMI, se as partes cobertas fossem economicamente independentes da arena e das bancadas. Acontece 
que, se for possível dividir a praça de touros em duas zonas ou partes perfeitamente diferenciadas, mesmo 
na sua estrutura física, do ponto de vista económico uma terá que ser sempre subordinada à outra, e não 
zonas economicamente independentes, pois ambas estão ao serviço do mesmo fim. Mas havendo entre 
elas uma relação de dependência ou subordinação, apenas será possível eleger uma parte principal e 
várias partes acessórias, nos termos e para os efeitos da alínea a) do n.º 2 do artigo 7º do CIMI, caso 
em que a avaliação seguirá as regras descritas para a parte principal.

A avaliação das áreas dependentes e de apoio à utilização principal, como se devem qualificar a bi-
lheteira, instalações sanitárias, casa do guarda, capela, vestiários, zonas de primeiros socorros, cavalariças 
e curros, segundo a fórmula do artigo 38º, não permite aproximar o valor da praça de touros ao valor de 
mercado. É que, aplicando aquela fórmula a esses espaços, que foram designados por «serviços», tem 
que se considerar tais áreas como afectas à utilização principal do prédio, classificando -as como «área 
bruta privativa» (Aa), quando na realidade são áreas acessórias, que estão ao serviço e são subsidiárias 
a utilização principal do prédio, e que por isso mesmo só podem ser classificadas como «área bruta 
dependente» (Ab). Ora, tendo um metro quadrado da área bruta dependente um valor correspondente 
a apenas 30% de um metro quadrado da área bruta privativa (cfr. n.º 3 do art. 40º do CIMI), logo se vê 
o engano que consistiu em integrar a maior parte da zona de serviços na «área bruta privativa». Toda 
a área interior daquelas dependências é uma área que está ao serviço exclusivo dos espectáculos de 
tauromaquia, são espaços sem autonomia económica relativamente à parte principal do imóvel, e que 
por isso não devem ser mais valorizadas que esta parte.

Dada a falta de autonomia económica, não é pois aceitável que se aplique às zonas de apoio e 
equipamentos um método de avaliação diferente do considerado para a parte principal do complexo 
tauromáquico. Devendo a arena e a bancadas avaliadas pelo método do custo, também as dependências 
sem autonomia devem seguir o mesmo método, tal como se infere da aliena a) do n.º 2 do artigo 7º e 
n.º 2 do art. 46º do CIMI.

O método do custo é aquele que melhor se adapta à avaliação de prédios com estas características. 
Como referem J. Silvério Mateus e L. Corvelo de Freitas, em anotação ao artigo 46º, «em termos admi-
nistrativos, considera -se que devem ser avaliados pelo método do custo previsto no n.º 2, os aeródromos, 
as estações de tratamento de águas residuais (ETAR´s), os edifícios destinados ao culto religioso, os 
campos de golfe e os pavilhões gimnodesportivos» (Os Impostos sobre o Património Imobiliário & 
O Imposto de Selo – Anotados e Comentados, Engifisico, Lisboa, 2005, pág. 216).

Para os prédios que por regra não entram no mercado de transacção imobiliária ou de arrenda-
mento, como é o caso de uma praça de touros ou de um estádio de futebol, a adopção do método do 
custo é o mais recomendado, uma vez que as suas especificidades tornam difícil, senão impossível, 
a adaptação e aplicação dos coeficientes com base nos quais se avaliam a generalidade dos prédios 
urbanos. Se as características próprias do prédio permitirem a adaptação da fórmula de determinação 
do valor patrimonial tributário estabelecida no artigo 38º, deve aplicar -se tal fórmula, uma vez que ela 
abarca a generalidade dos factores objectivos que em princípio são decisivos na formação dos preços 
dos imóveis num mercado imobiliário normal. Mas se as particularidades do prédio, reveladas na es-
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trutura física ou na afectação económica, não permitirem a aplicação dos factores estabelecidos para a 
generalidade dos prédios, a avaliação não pode deixar de ser baseada num critério diferente.

O que resulta do artigo 46º do CIMI é isso mesmo: nos prédios urbanos da espécie “Outros” 
utiliza -se, sempre que possível, a fórmula geral de determinação do valor patrimonial tributário dos 
prédios urbanos destinados à habitação, comércio, indústria e serviços; quando, devido à natureza do 
prédio, não seja possível utilizar aquela fórmula, deve utilizar -se o método do custo de construção 
adicionado do valor do terreno.

Ora, como acima referimos, não sendo possível dividir a praça de touros em partes economica-
mente independentes, não se pode avaliar uma parte acessória ou subsidiária com base numa fórmula 
que contem factores que estão sobretudo previstos para avaliação da parte principal. Não podendo esta 
ser avaliada pela aplicação daquela fórmula, todo o prédio, incluindo a chamada zona de «serviços», 
deve ser avaliada pelo método do custo adicionado do valor do terreno.

Daí que seja de improceder o recurso.
4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 10 de Abril de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 

 Acórdão de 10 de Abril de 2013.

Processo n.º 970/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.Não se conformando com o teor do acórdão proferido por este STA em 30.01.2013 que, em 
sede de recurso, julgou improcedente a impugnação por si deduzida contra a liquidação de IMT, veio 
e recorrida “A………, SA” arguir a nulidade do mesmo acórdão, com fundamento no artº 668º, n.º 1, 
alínea c) do CPC.

2. A citada norma (aplicável ex vi artsº 716º e 726 do mesmo diploma) estabelece que é nula a 
sentença quando os fundamentos estejam em oposição com a decisão.

A recorrente refere que existe essa contradição porque, depois de no acórdão se dizer que se pre-
tende beneficiar investimentos em empreendimentos turísticos a que venha a ser reconhecida utilidade 
turística, se conclui que o destino a instalação constante da lei abrange apenas aquisições de prédios ou 
frações efetuadas com o intuito de neles construir/melhorar empreendimentos turísticos e não, como 
pretende a recorrente a aquisição de prédios/frações integradas em empreendimento já construídos e 
instalados e destinados a exploração turística (fls. 209/2119.

Depois dedica -se a recorrente nas páginas seguintes a discorrer sobre o conceito de empreen-
dimento turístico instalado, que, no seu entender, resulta de várias normas legais, o que, desde logo 
demonstra que o que a recorrente pretende é que, a pretexto da invocação da citada nulidade, se altere 
a decisão a seu favor.

E outras páginas revelam ainda que a recorrente não se conformando com a decisão  - como é 
natural e é seu direito – invoca outros argumentos absolutamente irrelevantes para os autos como se-
jam o da decisão surpresa, porque a jurisprudência deste STA até então era toda no sentido contrário, 
e considerando ainda que a interpretação dada ao n.º 1 do artº 20º do DL n.º 423/83 é inconstitucional 
por violação do disposto entre outros dos artºs 2º, 13º e 20º da CRP.

3. Desde já se dirá que a invocada nulidade improcede.
Na verdade, a contradição entre os fundamentos e a decisão só ocorre quando a conclusão for 

contrária à argumentação.
No caso dos autos está suficiente e abundantemente justificado o motivo pelo qual as aquisições 

de frações por particulares não podem beneficiar da isenção. Pode, naturalmente, existir erro de julga-
mento, sendo certo que a tese que a recorrente apresentou no recurso e agora defende  - embora tal defesa 
não caiba no âmbito da presente reclamação  - pode colher defensores. Isso, todavia, não determina a 
nulidade do acórdão nos termos que a recorrente pretende.

4. Relativamente à invocada decisão surpresa, ela é improcedente e não cabe no âmbito da pre-
sente reclamação. De qualquer forma, sempre se dirá que o que se discutia nos arestos invocados pela 
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recorrente era uma questão diversa: a de saber se o benefício fiscal se mantinha. Mas não foi apreciada 
a questão, agora suscitada, de saber quem eram os beneficiários da isenção.

5. Relativamente à invocada inconstitucionalidade, há que dizer o seguinte:
Nos artºs 55º a 57º da petição de impugnação (v. fls. 12 dos autos), a recorrente invocou, efetiva-

mente, que outro entendimento que não tivesse em conta a isenção violaria os princípios da igualdade 
e justiça.

Tendo a impugnação sido julgada procedente, essa matéria não foi, nem tinha que ser conhecida.
Porém, tendo este STA revogado aquela decisão deveria ter apreciado aquela suscitada inconsti-

tucionalidade, o que não foi feito.
Assim sendo, poderia a recorrente ter invocado omissão de pronúncia, o que não fez, pois vem 

apenas invocar a nulidade do artº 668º, n.º 1, alínea c) do CPC. Deste modo, não cabe aqui, nem agora, 
a apreciação da referida inconstitucionalidade.

6. Nestes termos e pelo que ficou dito indefere -se a reclamação.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 10 de abril de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 10 de Abril de 2013.

Assunto:

Indeferimento Liminar. Providência cautelar. Intimação para passagem de certidão.

Sumário.

 I — É de revogar a decisão recorrida, devendo os autos baixar à 1.ª instância para 
o prosseguimento da acção intentada de providência cautelar para passagem 
de certidão quando da petição inicial, indeferida liminarmente, se infere que a 
recorrente pretende intimar a Administração tributária para um comportamento 
que especifica.

 II — Cremos que a «providência cautelar» deduzida tem enquadramento legal no 
artigo 112.º n.º 2, alínea f) do CPTA, pois destina -se a obter da AT uma conduta, 
por alegada violação de decisão judicial já transitada em julgado.

 III — A mesma petição, apresentada «como providência cautelar», pode ser tida como 
intimação para um comportamento (artigo 147.º n.º 1 do CPPT) ou convolada, 
atendendo à urgência do processo e ao abrigo do artigo 121.º do CPTA, num 
processo sumário urgente, desde que se verifiquem os respectivos pressupostos. 
Regista -se, ainda, a alegação do fundado receio de lesão irreversível (urgência) e o 
direito aparente que assiste à contribuinte pelo que, desde já, se impõe a admissão 
da petição apresentada com a subsequente notificação da Fazenda Pública para 
se pronunciar querendo.

Processo n.º 1148/12 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

I  - RELATÓRIO
A…………, SA., com o NIF. ………… e melhor identificada nestes autos, vem como prelimi-

nar do processo principal requerer o decretamento provisório de providência cautelar de intimação 
para passagem de certidão, contra o 1º Serviço de Finanças de Matosinhos, nos termos do disposto 
nos art.s 147º, n.º 6 do CPPT e 112º e ss. e 131º, n.º 1 do CPTA, alegando para o efeito e em resumo, 
que em 24.01.2011 foi citada para o processo de execução fiscal 18212011010100817 para cobrança 
coerciva da liquidação adicional do IVA no montante de € 38.881.382,00, tendo apresentado garantia 
através de fiança prestada pela B……….., SGPS, no valor de € 49.218.625,71, garantia esta considerada 
idónea por decisão proferida pelo TAF do Porto, transitada em julgado, e que apesar desta decisão, o 
Serviço de Finanças entende que a situação fiscal relativamente à execução identificada não se encontra 
regularizada.
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No Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto foi proferido despacho, em 02.11.2011, que rejeitou 
liminarmente a presente acção, decisão com que a Requerente não se conformou, tendo interposto o 
presente recurso jurisdicional para o TCA -Norte que por acórdão de 20/09/2012 se declarou incompe-
tente em razão da hierarquia, após o que os autos subiram a este STA.

A recorrente apresentou alegações com as seguintes conclusões:
A. A providência de intimação para passagem de certidão com situação tributária regularizada foi 

requerida como preliminar de acção principal — que, no caso em apreço, seria de reconhecimento de 
direito ou interesse em matéria tributária — onde a Recorrente invocaria o direito de obter a suspen-
são da instância executiva por força da prestação de garantia idónea — e, em consequência, obtendo 
a certidão pretendida.

B. Simplesmente, em face dos elevados e irreparáveis prejuízos invocados, quer eminentes, quer 
já materializados, a acção para o reconhecimento, pelo decurso do tempo decorrido entre a sua apresen-
tação e a decisão, careceria de utilidade para a Recorrente, uma vez que, no ínterim, se materializariam 
todos os prejuízos que a acção principal pretendia salvaguardar  - e daí o pedido de decretamento da 
providência de intimação para passagem da pretendida certidão.

C. Refere o Tribunal a quo que, nos termos do disposto no artigo 131º do CPTA, o decretamento 
provisório é requerido na situações em que esteja em causa a tutela de direitos, liberdades e garantias 
que de outro modo não possam ser exercidos em tempo útil, mas, salvo o devido respeito, esquece o 
Tribunal a quo que, nos termos do mesmo preceito, se justifica o decretamento provisório da providência 
quando se entenda que a mesma tem especial urgência.

D. Entende o Tribunal a quo, está em causa nos autos não só a questão da intimação a passagem 
de certidão, mas também a sua passagem com situação tributária regularizada, para, posteriormente, 
concluir que “à situação em discussão nos presente autos não cabe qualquer das acções apontadas 
pela requerente.”, já que, segundo entende, “se a requerente pretende a passagem de certidão, não cabe 
pois, qualquer providência cautelar, porquanto a mesma não depende de qualquer acção principal, 
e o mesmo se diga, para o decretamento provisório da providência previsto no art. 131º do CPPT.” 
(destaque nosso).

E. A Recorrente ver -se -ia na contingência de intentar acção para o reconhecimento de direito ou 
interesse em matéria tributária — onde peticionaria o reconhecimento do direito a ver suspenso o pro-
cesso executivo, através da prestação de fiança, e, reconhecido que estivesse esse direito, e, portanto, 
suspensa a execução fiscal, a Recorrente lograria obter a pretendida certidão de situação tributária 
regularizada.

F. Todavia, até a prolação de tal decisão, a Recorrente veria consumados toda uma série de danos 
patrimoniais e não patrimoniais de difícil, senão impossível, reparação  - daí que tenha optado por 
acautelar provisoriamente a possibilidade de obtenção de certidão com o conteúdo pretendido através 
da providência cautelar em causa nos autos.

G. Refere também o Tribunal a quo que «Para além disso, o pedido da providência cautelar 
pretendido esgotaria a acção principal, o que não é admissível, atendendo a que a providência tende 
a resolver cautelar e provisoriamente uma situação até à prolação da decisão na acção principal cfr. 
n.º 1 do artº 122º do CPTA. Isto porque, a providência é instrumental em relação à acção principal e, 
decretando desde já a passagem de certidão nos moldes pretendidos, a questão de fundo ficaria desde 
lá resolvida.» (sublinhado nosso).

H. A questão de fundo — a discutir em sede de acção a propor  - resume -se a saber se, com a 
prestação de fiança considerada idónea por sentença transitada em julgado, a Administração Tributária 
tem, ou não, de suspender o processo de execução fiscal.

I. Caso a acção principal viesse a improceder, sempre teria por efeito a caducidade da providência 
decretada, nos termos do disposto no artigo 389º do CPC, ex vi artigo 2º e) do CPPT e artigo 1º do 
CPTA.

J. Conclui o Tribunal a quo pelo «indeferimento liminar, porquanto o pretensão da requerente 
revela -se manifestamente improcedente, por impropriedade do meio processual, por cumulação de 
dois tipos de acções diferentes e por impossibilidade de qualquer convolação no meio processual 
adequado.», invocando o disposto no artigo 116º n.º 2 a) do CPTA.

K. Como resulta da sentença sob recurso, o Tribunal a quo nunca refere a impropriedade do meio 
processual, nunca refere a ilegal cumulação de acções, nem se pronuncia quanto à possibilidade ou não, 
de convolação no meio adequado — o que constitui falta de fundamentação, e acarreta a nulidade da 
sentença (art. 668º n.º 1 b) do CPC, ex vi artigo 2º e) do CPPT e artigo 1º do CPTA).

L. O pedido formulado na providência cautelar pode ser um pedido inominado, que em nada con-
tende com outras formas processuais, nem acarreta qualquer inutilidade da acção principal a propor.

M. O Tribunal a quo indefere liminarmente a providência cautelar invocando que a pretensão da 
Recorrente é manifestamente improcedente, sendo que, como resulta do disposto no artigo 116º n.º 1 
d) do CPTA, o indeferimento liminar encontra -se previsto, outrossim, para a manifesta Ilegalidade da 
pretensão formulada — o que é diferente.
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N. Quando muito, o Tribunal a quo poderia julgar a providência cautelar improcedente, caso 
viesse a concluir, depois de efectuada a instrução, que não estão verificados os requisitos legais para o 
seu decretamento — ou seja, o periculum in mora e o fumus bonus iuris.

O. Ao assim decidir, incorreu o Tribunal a quo em contradição entre os fundamentos e a decisão 
— o que constitui nulidade da sentença (art. 668º nº1 c) do CPC ex vi artigo 2º e) do CPPT e artigo 1º 
do CPTA.

P. Verifica -se que o Tribunal a quo incorreu em erro de julgamento — mormente do disposto nos 
artigos 112º, 116º n.º 2 d), 113º e 131º do CPTA.

NESTES TERMOS e nos melhores de Direito, deve, com subida imediata, conceder -se provi-
mento ao presente recurso, assim se revogando a decisão recorrida, o que se fará por obediência à Lei 
e por imperativo de

JUSTIÇA!
Não houve contra -alegações.
O Ministério Público junto deste Supremo Tribunal emitiu parecer do seguinte teor:
“Recurso interposto por A…………, S.A.:
O objecto do recurso é relativo a saber se a providência cautelar em que se visa o decretamento 

imediato e provisório de intimação para passagem de certidão relativa ao reconhecimento de que a 
situação tributária da recorrente se encontrava regularizada para efeitos fiscais, pode ser liminarmente 
indeferida, com fundamento no disposto nos arts. 112.º n.º 1, 116.º n.º 2 alínea d) e 131.º do C.P.T.A..

Defende a recorrente a admissibilidade do requerido, argumentando no sentido de ser a acção 
de reconhecimento de direito que ao caso corresponde, que a dita providência é a única forma de 
salvaguardar o direito que se arroga e em face do tipo de questão a decidir relativa à regularização da 
situação tributária, com base na prestação de fiança, considerada idónea por sentença transitada em 
julgado, que deve levar a A.T. a suspender o processo de execução fiscal.

Acaba por invocar terem ocorrido nulidades, nomeadamente, quanto à convolação noutro meio 
que seja ainda de admitir.

Em face das disposições invocadas, a constante no art. 116.º n.º 2 alínea d) do C.P.T.A., não resulta 
como sendo de aplicar.

Com efeito, conforme vem sendo decidido em vários acórdãos do S.T.A. a dita garantia pode 
ser prestada por fiança idónea e em termos de suspender a execução — assim, e por todos, cfr. ac. de 
10/10/12 proferido no proc. 922/12.

E que tal pode levar ao reconhecimento da dita situação de regularização em face de decisão 
judicial que tenha sido proferida, embora dependendo da A.T. não vir a invocar novos e diferentes 
motivos em contrário a tal pretensão — cfr. ainda, acs. de 19 -9 -12, proferido no proc. 0885/12 e de 
10/10/12 no proc. 916/12 e 916/12.

Por outro lado, o art. 131.º do C.P.T.A. tem o seu campo de aplicação limitado pelo que resulta 
previsto no art.º 147. n.º 4 do C.P.P.T., que resulta aplicável ao presente processo por adaptação neces-
sária, conforme previsto no seu n.º6.

Segundo o previsto nesta disposição, têm de resultar reunidos dois requisitos, a saber a invoca-
ção e comprovação pelo requerente de “fundado receio de uma lesão irreparável” e a indicação da 
“providência requerida”.

Em face do alegado, resultem preenchidos estes requisitos, que conduzem à admissibilidade do 
requerido.

Falta a comprovação do trânsito em julgado da referida decisão judicial proferida em re-
clamação, o que pode, antes de mais, ser de procurar suprir  -art. 114.º n.º 4 do C.P.T.A.

De notar ainda que a A.T. foi “notificada” dos termos da causa e para contra -alegar, mas não foi 
notificada para os referidos termos do art. 147.º n.º 4 do C.P.P.T., disposição que parece ser aquela que 
importa mandar aplicar — fls. 313 e 314.

Assim, parece não ser de relevar que aquela até ao presente se tenha relegado ao silêncio.
Concluindo, parece que o recurso é de proceder, devendo ser revogado o decidido indeferir 

liminarmente a providência requerida por resultarem preenchidos os requisitos previstos no art. 147.º 
n.º 6 do C.P.P.T..

Mais parece ser de mandar substituir o despacho proferido por outro que dê sequência ao reque-
rido, com o oportuno cumprimento do disposto no art. 147.º n.º 4 do C.P.P.T., se não se vier a revelar 
necessário mandar suprir qualquer deficiência que daquele requerimento se entenda ainda resultar”.

Com dispensa de vistos, foi o processo submetido à Conferência para julgamento.
III  - FUNDAMENTAÇÃO
a) É o seguinte o teor do despacho recorrido
“(…)
Cumpre apreciar liminarmente,
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Decorre do supra enunciado, que o requerente pretende o decretamento provisório da “provi-
dência de intimação para emissão de certidão com situação tributária regularizada” Sustenta o seu 
pedido nos artºs 112º e 131º do CPTA.

Então vejamos,
É sabido que no âmbito do contencioso administrativo funciona o princípio da tipicidade legal 

das formas de processo.
Este princípio encontra -se explanado nos artºs 35º e 36º do CPTA, e traduz -se, na prática, na 

limitação das formas processuais àquelas que são previstas na lei, e no consequente dever dos interes-
sados delas lançarem mão para o efeito de aí verterem e verem tramitadas as suas pretensões.

É assim que temos a acção administrativa comum [Título II do CPTA], a acção administrativa 
especial [Título III do CPTA], os processos principais urgentes [Título IV do CPTA], os processos 
cautelares [Título V do CPTA], e as acções administrativas ditas avulsas [acção para declaração de 
perda de mandato de eleito local (Lei nº27/96 de 01.08), intimação judicial para a prática de acto 
legalmente devido e para a emissão de alvarás em matéria urbanística (112º e 113º do RJUE aprovado 
pelo DL nº555/99 de 16.12, e republicado pela Lei nº26/2010 de 30.03), intimação para a emissão de 
alvarás de utilização para fins turísticos e empreendimentos de turismo no espaço rural (31º nº3 do 
DL nº39/08 de 07.03 e 37º do DL nº54/2002 de 11.03)].

Os processos cautelares, como também é sabido, destinam -se a obter providências visando evitar 
que o tardio julgamento da acção principal possa determinar a inutilidade da decisão que nela vier a 
ser proferida, e que, por causa disso, o interessado seja colocado numa situação de facto consumado 
ou numa situação em que o volume ou a qualidade dos prejuízos sofridos inviabilize a possibilidade 
de reverter a situação que teria se a ilegalidade não tivesse sido cometida.

Assim sendo, os processos cautelares visam ser instrumentais da respectiva acção principal, sendo 
esta a sua principal característica.

Esta instrumentalidade é, assim, a verdadeira causa final dos processos cautelares, a sua razão 
de ser.

Por outro lado, e ainda dentro do Título V dos Processos Cautelares, temos ainda o cautelar 
previsto no artº 131º “Decretamento provisório da providência”, onde se diz designadamente o se-
guinte: “(…) Quando a providência cautelar se destine a tutelar direitos, liberdades e garantias que 
de outro modo não possam ser exercidos em tempo útil ou quando entenda haver especial urgência 
pode o interessado pedir o decretamento provisório da providência.(…)”

Ora, é no meio desta tipicidade processual, em que os cautelares são meros instrumentos dos 
fins a atingir na acção principal, que aparece este meio processual identificado no artº 131º do CPTA 
que prevê o decretamento provisório da providência nas situações em que esteja em causa a tutela de 
direitos, liberdades e garantias ou direitos que de outro modo não possam ser exercidos em tempo útil.

A tutela judicial de especial urgência prevista neste artigo, tem de se mostrar como praticamente 
o único meio, senão mesmo o único meio, pelo qual o interessado veja a sua situação assegurada, sob 
pena de a perder irremediavelmente.

Ora, voltemos ao caso dos autos,
De tudo o que se encontra explanado na petição, conclui -se que a requerente pretende que o 

Tribunal decrete de imediato e provisoriamente a providência para emissão de certidão com situação 
tributária regularizada.

Ora, tal pedido, e numa primeira abordagem, parece enquadrar -se nas situações contempladas 
no artº 104º do CPTA, ou seja, na intimação para passagem de certidão.

Diz -se que parece, porquanto não é só a questão do Tribunal determinar a passagem da certidão, 
mas que na mesma seja atestado que a requerente se encontra com a situação fiscal regularizada.

Ora, no seguimento do supra descrito, à situação em discussão nos presentes autos, não cabe 
qualquer das acções apontadas pela requerente.

Na verdade, se a requerente pretende a passagem de certidão, não cabe pois, qualquer providência 
qualquer, porquanto a mesma não depende de qualquer acção principal, e o mesmo se diga, para o 
decretamento provisório da providência previsto no artº 131º do CPPT. Para além disso, o pedido da 
providência cautelar pretendido esgotaria a acção principal, o que não é admissível, atendendo a que 
a providência tende a resolver cautelar e provisoriamente uma situação, até à prolação da decisão na 
acção principal cfr. n.º 1 do artº 112º do CPTA.

Isto porque, a providência é instrumental em relação à acção principal e, decretando desde já 
a passagem da certidão nos moldes pretendidos, a questão de fundo ficaria desde já resolvida. O que 
significava que a acção principal ficava sem objecto ou o seu objecto ficava inutilizado.

Assim sendo, e atentas as razões acima explanadas, é admissível o indeferimento liminar por-
quanto a pretensão da requerente revela -se manifestamente improcedente, por impropriedade do 
meio processual, por cumulação de dois tipos de acções diferentes e por impossibilidade de qualquer 
convolação no meio processual adequado.

Termos, em que se rejeita liminarmente a presente acção, artº 116º nº2 alínea d) do CPTA.”
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b) Mostram os autos que a decisão de procedência datada de 27/07/2011, proferida na reclamação 
do despacho do Chefe do 1º Serviço de Finanças de Matosinhos (cuja cópia consta de fls. 258 a 272) que 
indeferiu à ora reclamante a prestação de garantia através de fiança, proferido no âmbito da execução 
fiscal n.º 1821201101008170 contra si instaurada e a qual correu termos no Tribunal Administrativo e 
Fiscal do Porto sob o n.º 1365/11.4BEPRT já transitou em julgado.(vide fls. 382 e 383).

3 - DO DIREITO:
DECIDINDO NESTE STA.
Na consideração de que são as conclusões de recurso que delimitam o objecto deste, afigura -se-

-nos que a recorrente imputa ao decidido vários vícios a saber:
Falta de fundamentação.
Contradição entre os fundamentos e a decisão.
Erro de julgamento.
Começando por apreciar os dois primeiros vícios alegados que a confirmarem -se geram a nulidade 

da decisão nos termos do art.º 668.º, n.º 1. als. b) e d) do CPC,.
Afigura -se -nos que não ocorre qualquer nulidade da decisão sob recurso.
Embora esta tenha um discurso fundamentador limitado o certo é que não omite a fundamentação 

conducente à decisão. Com efeito, refere que o indeferimento liminar que decreta é porque “a pretensão 
deduzida se revela manifestamente improcedente, por impropriedade do meio processual, por 
cumulação de dois tipos de acções diferentes e por impossibilidade de qualquer convolação no 
meio processual adequado”. Não é pois um caso de omissão total de fundamentação, sendo certo que 
a eventual fundamentação deficiente não gera o vício de nulidade da decisão, embora possa conduzir ou 
contribuir para a sua revogação. Portanto, fundamentação existe. Se eventualmente é incorrecta deve 
equacionar -se o erro de julgamento, mas não a falta de fundamentação.

O mesmo se diga da alegada nulidade, por contradição entre os fundamentos e a decisão. Sendo 
certo que a decisão recorrida, entendeu que a pretensão deduzida é manifestamente improcedente, para 
daí determinar o indeferimento liminar. Ora, se este tipo de decisão tem enquadramento apenas na 
hipótese de manifesta ilegalidade da pretensão deduzida, como diz a recorrente, poderá equacionar -se 
a hipótese de erro de julgamento, mas nunca a nulidade prevista no art.º 668.º, n.º 1, alínea c) do CPC.

DO EVENTUAL ERRO DE JULGAMENTO:
Diz a recorrente que o julgamento de indeferimento liminar, com fundamento de que a pretensão 

deduzida é manifestamente improcedente, contraria o preceituado nos art.º s 112.º, 116.º, n.º 2 alínea d) 
e 131.º, todos do CPTA.

Desde já adiantamos que nos parece que o recurso merece provimento, pois que procede o erro 
de julgamento em matéria de direito.

Com efeito e, como destaca o Mº Pº junto da 2ª Instância, o indeferimento liminar da pretensão 
deduzida baseou -se na impropriedade do meio processual, decorrente da cumulação de dois tipos de 
acções diferentes. Ou seja, na tese da decisão recorrida, o pedido formulado através do meio processual 
utilizado em concreto, e que consiste no decretamento imediato, e com carácter provisório, da provi-
dência para a emissão de certidão com situação tributária regularizada, enquadra -se no art.º 104.º do 
CPTA e não nas formas processuais previstas no art.º 112.º e 131.º, ambos do CPTA.

Porém, salvo o devido respeito, parece -nos que a recorrente acaba por ter razão.
Face ao que vem formulado no pedido e ao alegado na causa de pedir, a recorrente intentou, o 

que apelidou de providência cautelar de intimação para a passagem de certidão, e enquadrou tal forma 
processual nos art.º s 112.º e 131.º, ambos do CPTA. E, utilizou a referida “forma” processual cautelar 
porque, segundo alega na causa de pedir, pretende que judicialmente se intime a AT a certificar que a 
dívida exequenda no PEF se mostra garantida através de fiança, (tal como foi já decidido judicialmente 
e com trânsito em julgado), e a recusa da AT, em satisfazer a pretensão objecto da intimação que in-
tenta, causa -lhe prejuízos irreparáveis, porque sem a certificação pretendida está impedida de instruir 
candidaturas a concursos públicos, contratos com entidades públicas e outros projectos de diversa na-
tureza. Infere -se, porém, que a mesma recorrente pretende intimar a Administração tributária para um 
comportamento que especifica. A ser assim, como cremos que é, a “providência cautelar” deduzida tem 
enquadramento legal no artº 112.º, n.º 2, alínea f) do CPTA, pois destina -se a obter da AT uma conduta, 
por alegada violação de decisão judicial já transitada em julgado. E porque, a acção intentada se destina 
a tutelar um direito conferido judicialmente, e se reveste de especial urgência, pede o seu decretamento 
provisório, (o que, é certo, alguns autores não admitem  - vide Mário de Aroso de Almeida e Carlos 
Alberto Fernandes Cadilha in Comentário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos (2010), 
pag. 743, quanto à provisoriedade da providência cautelar).

Mas, não se vê que tal, constitua óbice ao prosseguimento dos autos, porque a petição apresentada 
como providência cautelar pode ser tida como intimação para um comportamento (artº 147º n.º 1 do 
CPPT) ou convolada, atendendo à urgência do processo e ao abrigo do artº 121º do CPTA, num processo 
sumário urgente, desde que se verifiquem os respectivos pressupostos. Regista -se, ainda, a alegação 
do fundado receio de lesão irreversível (urgência) e o direito aparente que assiste à contribuinte pelo 
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que, desde já, se impõe a admissão da petição apresentada com a subsequente notificação da Fazenda 
Pública para se pronunciar querendo.

Assim sendo é de revogar a decisão recorrida, devendo os autos baixar à 1ª instância para o pros-
seguimento da acção intentada.

4 - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes deste STA em conceder provimento ao recurso, revogando a 

decisão recorrida, que deverá ser substituída por outra que ordene a notificação da Fazenda Pública 
para se pronunciar querendo, se a tanto não obstar qualquer fundamento diverso dos que já foram 
apreciados.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Abril de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 10 de Abril de 2013.

Assunto:

Impugnação judicial. Falta de fundamentação do relatório da inspecção. Juros 
indemnizatórios.

Sumário:

 I — Ocorre vício de falta de fundamentação do relatório da inspecção, que inquina do 
acto de liquidação subsequente, se aquele não permite descortinar a razão pela 
qual a Administração tributária efectuou todas as correcções às retenções na fonte 
sobre os pagamentos efectuados em sede de IRC.

 II — O direito a juros indemnizatórios previsto no n.º 1 do artigo 43.º da Lei Geral 
Tributária pressupõe que no processo se determine que na liquidação «houve 
erro imputável aos serviços», entendido este como o «erro sobre os pressupostos 
de facto ou de direito imputável à Administração Fiscal», que não se deve ter por 
verificado se o acto de liquidação for anulado em consequência da anulação, por 
falta de fundamentação, do relatório de inspecção que lhe serviu de base.

Processo n.º 1215/12 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A………, LDA, com os sinais dos autos, recorreu para o Tribunal Central Administrativo 

Norte da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga de 4 de Maio de 2009, que julgou 
parcialmente procedente a liquidação adicional de IRC relativa ao ano de 2003, no montante de 65 
783,40€, apresentando as seguintes conclusões:

Falta de Fundamentação
A – Não pode o contribuinte aceitar a posição da Exma Juíza “a quo” explanada na sentença 

de que se recorre ao concluir que:
(…)No relatório inspectivo estão suficientemente explanadas as razões de factos que a Adminis-

tração Fiscal considerou para efeitos de correcção da matéria tributável e fundamentou de direito, por 
entender verificar -se violação do n.º 6 do art. 86.º do CIRC. … A fundamentação é clara e extensa e 
permite conhecer as razões de facto e de direito da liquidação adicional do IRC (…)

B – Com efeito e desde logo, por mais que nos proponhamos analisar o acto tributário de liqui-
dação e o sancionado Relatório da Inspecção que o baseia – não conseguimos – mesmo com esforço 
– descortinar a concreta realidade de relevância ou implicância tributária que em termos lógicos 
permitiu sustentar tal acto de liquidação.

C – É, pois, gritante a incerteza no que respeita à questão de saber se ocorreu, ou não, a situação 
típica da vida a que a norma de incidência atribui consequências fiscais. Terá essa situação – que 
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consiste na realização de pagamentos por serviços prestados por residentes fora do território nacio-
nal – sustentação de incidência em IRS …ou IRC …as visadas eram pessoas singulares ou colectivas!?

D – Lembremos que o acto de adicional perpetrado,  o foi em âmbito de IRC, mas como se pode 
verificar no Mapa Resumo das Correcções Resultante da Acção de Inspecção que faz parte do Relatório 
Inspectivo, consta, como imposto em falta: Retenção na Fonte de IRS - € 57 123,89.

E  - E, para cumulo, é acrescentada, ainda, uma nova categoria: a dos comissionistas, quando se 
faz constar da nota de liquidação que a mesma se refere a “Comissões por intermediação em qualquer 
contrat. e prestação de serviços” relativos aos períodos(?) 03 a 12 de 2003.

F - Por isso, o que percebemos do Relatório e posterior liquidação é que a Administração Fiscal 
atribuiu relevância fiscal aos pagamentos feitos pela impugnante a pessoas não residentes em Portugal;

O que não conseguimos saber é a que titulo o fez.
G  - CONTUDO, se aceitarmos que o próprio Relatório Inspectivo afirma e o acto de liquidação 

traduz que, no caso, tudo foi tributado em IRC, incluindo as pessoas singulares!!!, então não ficamos 
a saber … porquê? … com que base legal, nomeadamente de incidência.

H  - E a questão não é retórica, pois, naturalmente, a incidência subjectiva e a objectiva de cada 
um dos impostos não pode cindir -se — Não pode, obviamente, haver qualquer duvida, (ao contrário 
do que, estranhamente, transparece na sentença):  - Ou os beneficiários do rendimento são pessoas 
singulares e estão sujeitos a IRS ou são pessoas colectivas ou morais e estão sujeitas a IRC (podendo 
nalguns casos, é certo,  ser responsáveis pelo IRS que era devido às pessoas físicas).

I – Efectivamente, o art. 2.º, n.º 1 alínea c) do CIRC estabelece que são sujeitos passivos de IRC 
as entidades com ou sem personalidade jurídica, que:  - Não tenham sede nem direcção efectiva em 
território português e cujos rendimentos nele obtidos não estejam sujeitos a IRS.

J – O sentido da referida norma é definir o âmbito da incidência subjectiva do IRC relativamente 
a entidades que não tenham sede nem direcção efectiva em território português pois que as alíneas a) e 
b) do n,.º 1 daquele art. 2.º prevêem as hipóteses relacionadas com residentes no território português.

L – Dessa forma, resulta, desde logo, uma conclusão óbvia: as referidas entidades que não te-
nham sede nem direcção do território português e aqui obtenham rendimentos, são susceptíveis de ser 
tributadas como sujeitos passivos de IRS ou como sujeitos passivos de IRC;

M – Sendo que, neste último caso, um dos pressupostos da tributação é o de que os rendimentos 
obtidos não estejam sujeitos a IRS;

N – Nos termos do artigo 13.º, n.º 1 do CIRS “ficam sujeitas a IRS as pessoas singulares que 
residam em território português e as que, nele não residindo, aqui obtenham rendimentos”

E, o artigo 18.º do CIRS estatui:
“1 – Consideram -se obtidos em território português:
(…)
o) Os rendimentos derivados do exercício, em território português, da actividade de profissionais 

de espectáculos ou desportistas, ainda que atribuídos a pessoa diferente”.
O – assim, estando em causa o exercício da tributação de entidades não residentes, impunha -se 

à Administração Tributária, na fundamentação do acto de liquidação, enunciar as razões pelas quais 
considerou que os rendimentos por aqueles obtidos em território português estavam sujeitos a IRC e 
não a IRS, …

P  - … sendo certo que a tributação em sede de IRC depende de os rendimentos não terem sido 
obtidos por entidades que são pessoas singulares pois que, sendo -o, estarão sujeitas a IRS.

Q – Da leitura do Relatório da Administração Tributária não se alcança a razão pela qual se 
optou pela tributação em bloco, isto é de todas as entidades que obtiveram rendimentos em Portugal, 
em sede de IRC.

R – Pode assim dizer -se que, de modo manifesto, o percurso de apreensão e valoração dos pres-
supostos de facto e de direito que conduziram à concreta prática do acto tributário aqui impugnado 
não foi convenientemente externado ou não o foi de modo a permitir o seu pleno conhecimento pelo 
respectivo destinatário.

S – è efectivamente notória a falta de fundamentação do acto tributário pelo que, nesta vertente, 
(muito) mal andou a Exma Juíza a quo ao assim considerar declarada a sua validade.

T – Não pode legitimar -se a possibilidade de – numa prepotente e incontrolável discriciona-
riedade – A AF poder optar a seu bel prazer por tributar da forma que bem entender e melhor lhe 
aprouver uma suposta realidade factual … como se não houvessem normas e princípios tributários, 
ditames constitucionais, … como se, neste âmbito, não houvesse direito … pouco relevando, em última 
instância, a existência de Tribunais Tributários, que apenas seriam chamados a decidir, se pela prática 
de um determinado acto era devido, em abstracto, Um qualquer imposto … não importando qual e se 
o mesmo tinha, sequer, base específica de incidência tributária.

U – ALÉM DISSO, a AT olvidou por completo a obrigação de mencionar quais os países de que 
os artistas, bandas ou representantes eram residentes, sendo certo, ser condição “sine qua non” para 
uma correcta e legal tributação…
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V  -... Já que a Convenção Fiscal sobre o Rendimento e o Património, celebrada por Portugal 
com o Reino Unido e EUA, apenas permite a tributação de pessoas singulares as quais, obviamente, 
não estão sujeitas a IRC e no caso americano só em situações muito particulares permite a tributação 
dessa pessoa, o que não é despiciendo, já que a grande parte dos músicos e grupos, em causa, são 
oriundos desses dois países.

X – ACRESCE que a AT, embora admitindo “não ignorar o facto de existirem quando das 
contratações das bandas custos de produção (comparticipações nas viagens, estadas, alugueres de 
equipamentos, etc,)” acaba por considerar que, afinal, tais custos não passam de manobras operadas 
pelas bandas no intuito de diminuir os montantes dos cachês dos artistas.

Z – assim, não se fica a saber se a AF admitiu tais custos de produção como verificados e tributou-
-os, não obstante, como cachê, ou ao invés, considerou tais montantes como cachê já que esses custos 
não existiram sendo uma mera manobra, como afirmam, para diminuir o seu valor tributável.

Não é possível, obviamente, descortinar com suficiente clareza que realidade, pressuposto ou 
suposição foi levada em conta na forma de tributar.

AA – Não pode seguramente iniciar -se um percurso de apuramento de uma situação tributável sem 
fazer uma rigorosa e esclarecida alusão aos métodos/dados que tem por base, ao factor ou factores que 
lhe sirvam de suporte … por forma a garantir o limite da verificabilidade da decisão administrativa.

BB  - A fundamentação tem que ser expressa e inequívoca, com indicação dos fundamentos de 
facto e de direito da decisão. “A fundamentação será inexistente se não se detectam no acto os fun-
damentos de facto e de direito que motivaram a decisão, obscura se não deixa perceber porque se 
decidiu da forma como se decidiu; contraditória quando as razões invocadas se contradizem entre si 
ou justificariam uma decisão diferente; insuficiente quando não chega para explicar porque se decidiu 
assim e não de outra forma”;

CC – Têm de ser objectivas, claras e, sobretudo, lógicas as razões que fundamentaram a acção 
da AT …o que, nos termos avançados notoriamente, se não verifica, em várias das nuances, no acto 
que se impugnou.

DD – Na falta de fundamentação legalmente exigida, a decisão enferma de ilegalidade, susceptível 
de gerar a anulação do acto tributário que a suporta,  - arts. 77º, n.º 1, 2 e 4 da LGT, 125.º do CPA, 
alínea c) do 99º do CPPT.

SEM PRESCINDIR, se não entendida verificada, a falta de fundamentação
EE – A impugnante efectuou, quando lhe pareceu devida, a retenção na fonte aos músicos e bandas 

não residentes, relativamente à parte considerada cachet, já que entendia e entende ser essa a única 
sujeita a retenção na fonte a título definitivo pois o resto correspondia aos necessários e porventura 
mais onerosos, custos de produção: comparticipação nas viagens, estadas, aluguer de equipamentos 
e, nomeadamente, comissões, etc.

FF – Acresce que, como a própria AF admite, parte dos pagamentos foi feita a músicos individual-
mente considerados pelo que não estando tais rendimentos sujeitos a IRC, não poderia haver lugar a 
qualquer retenção desse imposto;

GG – E, MAIS UMA VEZ, relativamente a tais questões, com o devido respeito, decidiu mal a 
Exma Juíza, sobretudo, no que concerne ao ónus da prova e suas implicações neste caso.

HH – Ao longo de infinitas horas de muitos dias, foi disponibilizada pela ora Recorrida à Inspecção 
tributária, toda a documentação contabilística e comercial que a mesma solicitou e que naturalmente 
aproveitou para fundamentar o Relatório Inspectivo. Aliás alguns elementos recolhidos foram juntos 
ao mesmo, constando do processo.

II – O artigo 74º nº1 da Lei Geral tributária (LGT), reparte assim o ónus da prova entre a Admi-
nistração Fiscal e os contribuintes: os factos constitutivos dos direitos devem ser provados por quem 
os invoca. Com efeito, está desde há muito abandonado o princípio traduzido no conhecido brocardo 
in dúbio pro fisco.

JJ – A Administração Fiscal, sempre que actue invocando a existência de um dado facto tributário, 
deve convencer da existência desse facto, posto que ela é pressuposto da sua actuação, do seu direito 
a agir, e lhe está vedado fazê -lo fora dos casos em que a lei prevê.

LL – Ora, no nosso caso, foi a Administração a invocar a existência do facto tributário em que 
fundou a sua actuação. Facto tributário esse que consiste na realização de pagamentos por serviços 
prestados por pessoas residentes fora do país acabando por tributa -los em IRC, (pelo menos na nota 
de cobrança).

MM – Neste quadro, não cabendo à recorrida a prova da inexistência do facto tributário, não tinha 
ela que provar o que quer que fosse, mas a Administração, que tinha que convencer da verificação dos 
pressupostos da sua actuação, ou seja, de que o seu agir era conforme às normas jurídicas,

NN – Tinha nomeadamente, que convencer de que os pagamentos tinham beneficiado pessoas 
colectivas, pois só estas são sujeitos passivos do imposto de IRC e que todos os valores tributados 
estavam efectivamente sujeitos a tributação.
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Termos em que deverão Vexas, na razão das considerações evocadas, julgar procedente o presente 
recurso declarando inválido o acto tributário de liquidação adicional de IRC do ano de 2003 e juros 
compensatórios respectivos.

Tendo, entretanto, a Impugnante pago o imposto em dívida e verificando -se a imputabilidade do 
erro aos serviços deve a Fazenda pública ser condenada a devolver o montante pago acrescido de juros 
indemnizatórios aos Impugnantes, contados desde esse dia até à data da emissão da nota de crédito a 
favor da impugnante (art. 61.º, n.º 3 do CPPT).

Foram violadas as normas:
 - arts. 74º, 77.º, n.º 1, 2 e 4 da LGT, 125º do CPA, alínea c) do 99º do CPPT.
 - art. 2º n.º 1 alínea c) do CIRC e 13º n.º 1 do CIRS.
 - arts. 7º, 16º e 17º das Convenções Fiscais sobre o rendimento e o património, celebradas por 

Portugal com o Reino Unido e EUA.
2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – Por Acórdão de 20 de Setembro de 2012 (a fls. 112 a 122 dos autos), o Tribunal Central 

Administrativo Norte declarou -se incompetente em razão da hierarquia para conhecimento do recurso 
e competente este Supremo Tribunal, a quem os autos foram remetidos precedendo requerimento da 
recorrente nesse sentido (fls. 110 dos autos).

4  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal remeteu para o 
parecer do Ministério Público no TCA -NORTE (fls. 129, verso, dos autos), no qual se sustentou o não 
provimento do recurso (fls. 102/103 dos autos).

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
5 – Questões a decidir
É a de saber se a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento ao julgar não incorrer o 

relatório da inspecção, e subsequente acto de liquidação de IRC que nele se fundamentou, no vício de 
falta de fundamentação.

Subsidiariamente, em caso de improcedência do vício de falta de fundamentação, importará julgar 
se mal andou a sentença recorrida ao julgar inverificado o vício de violação de lei imputado à liquidação 
impugnada, no que concerne ao ónus da prova.

Em caso de procedência do recurso, importa, ainda, decidir se são devidos juros indemnizatórios 
em razão do pagamento (parcial) do imposto liquidado.

6 – Na sentença objecto de recurso foram fixados os seguintes factos:
1. A Administração Fiscal procedeu à liquidação de IRC, n.º 200764220001329, relativa ao ano 

de 2003, no valor de 65 783.40€;
2. Em 20.07.2007, a Impugnante foi notificada da liquidação do IRC, cuja data limite terminava 

em 29.08.2007;
3. Pelo ofício n.º 7572 de 08.05.2007, foi a Impugnante notificada que a curto prazo, iria ser objecto 

de uma inspecção, para verificação das obrigações tributárias, dos anos 2003, do IRC;
4. A acção de inspecção teve o seu início em 13.05.2007 e o seu termo em 29.05.2007;
5. A Inspecção Tributária apurou que a contabilidade da referida sociedade evidenciava irregula-

ridades, as quais se encontram descritas no relatório de inspecção, constante de fls. 29 a 37 do processo 
administrativo (PA) apenso aos autos, que aqui se dá por integralmente reproduzido;

6. No exercício de 2003, a Impugnante procedeu a pagamentos a grupos, bandas e pessoas indi-
viduais, não residentes em Portugal, não tendo procedido às retenções na fonte de IRC, conforme o 
documento do Anexo I do relatório de inspecção, no valor de 57 123.89€, que aqui se dá por integral-
mente reproduzido, constante de fls. 37 dos PA;

7. Através do ofício n.º 11221, datado de 05.07.2007, a Impugnante foi notificada do relatório de 
inspecção, e advertindo que a breve prazo será notificado da liquidação pelos serviços DGCI, onde se 
indicarão os prazos e meios de defesa contra essa liquidação.

8. Em 08.10.2007, a Impugnante procedeu ao pagamento através do modelo 50, do valor de 
10.000€ (fls. 18 dos autos).

7 – Apreciando.
7.1 Da alegada falta de fundamentação do relatório da inspecção
A sentença recorrida, a fls. 50 a 58 dos autos, na parte em que julgou improcedente a impugnação 

deduzida pela ora recorrente (pois que a julgou procedente, por caducidade do direito à liquidação do 
imposto para os pagamentos efectuados em Março e Abril de 2003 – cfr. sentença recorrida a fls. 51 a 
539), considerou, em relação à alegado vício de “falta de fundamentação”, de que trata a fls. 53 a 55 dos 
autos, que este não verificava, porquanto no relatório (em concreto, no capítulo III do relatório final e 
anexo I) estão suficientemente explanadas as razões de factos que a Administração Fiscal considerou 
para efeitos de correcção da matéria tributável e fundamentou de direito, por entender verificar -se 
violação do n.º 6 do art. 83º do CIRC, sendo tal fundamentação clara e extensa e permite conhecer as 
razões facto e de direito da liquidação adicional do IRC (cfr. sentença recorrida, a fls. 55 dos autos).
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Discorda do decidido a recorrente, nos termos supra sintetizados (cfr. conclusões A a DD) das suas 
alegações de recurso, fundamentalmente por não ser inteligível a razão pela qual se entendeu tributar em 
IRC (por retenção na fonte a título definitivo, à taxa de 25%) os pagamentos efectuados a não residentes, 
sem distinguir aqueles cujos beneficiários eram pessoas colectivas daqueles cujos beneficiários eram 
pessoas singulares, não atendendo igualmente ao Estado da residência desses beneficiários, relevante 
em razão da existência de Convenções contra a Dupla Tributação em matéria de rendimento e patri-
mónio, e ainda sujeitando a retenção na fonte a totalidade do pagamento, sem considerar os “custos de 
produção” (comparticipação em viagens, estadas, aluguer de instrumentos, etc).

Vejamos.
Não é certa a afirmação de que não se encontra no relatório de inspecção fundamentação para o 

facto de a totalidade dos pagamentos efectuados, sem consideração dos alegados “custos de produção”, 
terem sido considerados para efeitos de (correcção) de retenções na fonte: a razão encontra -se claramente 
explicitada no capítulo IX do relatório final de inspecção (Direito de Audição – Fundamentação), a 
fls. 35 e 36 do PA apenso (para o qual remete o n.º 5 do probatório fixado), e consiste no facto de que, 
e citamos, não nos foi apresentado qualquer documento que autentique e confirme, que demarcada 
despesa diz respeito a determinada banda e que o documento que a suporta está devidamente emitido 
à empresa em análise, justificação esta que se encontra também no n.º 4.2 do referido relatório, onde se 
lê que: «Consideramos para efeitos de apuramento do valor total pago, o valor de todos os montantes, 
nomeadamente do “Cachet”, dos Custos de produção, viagens e demais despesas em que o documento 
não se encontrava em posse da A………, dado que todos os pagamentos eram processados directamente 
aos artistas.)» (cr. fls. 33 do PA).

E também não é de estranhar que o referido relatório não se refira às Convenções contra a Dupla 
Tributação eventualmente aplicáveis, pois que o seu accionamento pressupõe o cumprimento por parte 
dos obrigados tributários de alguns deveres acessórios (designadamente requerimento de emissão e 
disponibilização do “certificado de residência”) que não terão sido cumpridos.

Não se descortina, porém, no relatório de inspecção, qualquer justificação avançada para o facto 
de todas as correcções às retenções na fonte a título definitivo apuradas pela Administração Tributária 
no relatório e que serviram de base à liquidação adicional de IRC de 2003 o terem sido em sede no 
âmbito deste imposto, sequer a alusão de que tais pagamentos foram sempre feitos a empresas, ou de 
que sendo a retenção na fonte a título definitivo é por ela responsável primário o substituto, e não o 
substituído, daí a sua imputação em sede de IRC.

O que pudermos congeminar sobre as razões que levaram a Administração tributária a proceder 
dessa forma são pura especulação, pois que do relatório da inspecção não resulta a mínima alusão à 
razão pela qual assim se procedeu.

Na contestação apresentada em 1.ª instância (a fls. 35 a 37 dos autos) a Fazenda Pública procura, a 
posteriori, justificar a razão da tributação em sede de IRC de tais retenções com o disposto na alínea d) 
do n.º 3 do artigo 4.º daquele Código, afirmando que: «Quanto à retenção (liquidação) na fonte, a tí-
tulo definitivo, à taxa de 25%, de IRC (não de IRS), convirá sublinhar que a cit. alínea d) do n.º 3 do 
art. 4.º do CIRC, integra na extensão da designação de IRC “os rendimentos derivados do exercício em 
território português da actividade de profissionais de espectáculos ou desportistas”, não distinguindo 
se esses profissionais são pessoas físicas ou colectivas (…) – cfr. fls. 36 dos autos».

Omite, porém, a Fazenda Pública que norma de idêntico teor se encontra também no n.º 1 do ar-
tigo 18.º do Código do IRS, sendo, pois, a natureza (de pessoa singular ou colectiva ou equiparada) da 
beneficiária do pagamento, e não da entidade pagadora do rendimento, o critério decisivo para determinar 
se o rendimento está sujeito a IRS ou a IRC, pois que apenas são tributadas em IRS pessoas singulares 
e em IRC pessoas colectivas e equiparadas (cfr. o artigo 13.º n.º 1 do Código do IRS e o artigo 2.º do 
Código do IRC). Assim, esta fundamentação, que sempre seria, mesmo formalmente, inválida porque 
posterior à prática do acto sindicado, revela -se, além do mais, errada.

Subsiste, pois, a dúvida, para a recorrente, e também para este Supremo Tribunal, que não alcança 
a razão de assim se ter procedido, sendo essencial que tal se entendesse sob pena de frustrar -se a fina-
lidade, pelo menos a “endógena”, pela qual a Constituição e a lei tributária impõem à Administração 
Pública o dever de fundamentação das suas decisões.

O facto de a taxa de retenção na fonte aplicável ser, in casu, a mesma em sede de IRS e em sede de 
IRC, não invalida o que se disse, pois que da fundamentação formal, e não da substancial, conducente 
ao vício de violação de lei, curamos.

E, pelo exposto, necessário se mostra concluir que o acto de liquidação adicional de IRC se não 
encontra formalmente fundamentado, porquanto o relatório de inspecção em que se baseou resolveu 
sujeitar “em bloco” a IRC os montantes dos pagamentos efectuados, sem alusão ou distinção, para 
efeitos de incidência de IRs, consoante os beneficiários dos pagamentos foram pessoas físicas ou 
pessoas colectivas ou equiparadas.

Procede, deste modo, a alegação da recorrente quanto à falta de fundamentação.
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Prejudicado fica o conhecimento da alegação subsidiária, pois que a recorrente assim o mani-
festou.

7.2 Dos juros indemnizatórios
Alega a recorrente que lhe são devidos juros indemnizatórios, porquanto efectuou o pagamento 

do imposto em dívida.
Resulta do probatório fixado (cfr. os seus n.ºs 1 e 8) que pagou apenas 10.000 € do valor de 

65.783,40 € que lhe foi liquidado, daí que o pagamento tenha sido meramente parcial.
Anulado, porém, o acto tributário por vício de forma – na parte objecto do presente recurso – não 

há lugar ao pagamento de juros indemnizatórios, pois que estes pressupõem, nos termos do n.º 1 do 
artigo 43.º da Lei Geral Tributária, que no processo se determine que na liquidação “houve erro impu-
tável aos serviços”, entendido este como o “erro sobre os pressupostos de facto ou de direito imputável 
à Administração Fiscal”.

É que, como tem sido afirmado por este Tribunal, o facto de o n.º 1 do artigo 43.º da LGT utilizar 
a expressão “erro” e não “vício” ou “ilegalidade”, para aludir aos factos que podem servir de base 
à atribuição de juros, revela que se teve em mente apenas os vícios do acto anulado a que é adequada 
essa designação (…) sendo de concluir que o uso daquela expressão “erro”, tem um alcance restri-
tivo do tipo de vícios que podem servir de base ao direito a juros indemnizatórios (cfr., entre outros, o 
Acórdão de 9 de Setembro de 2009, rec. 369/09).

Improcede, pois, nesta parte, o recurso, não sendo devidos juros indemnizatórios.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida 
e julgando procedente a impugnação, salvo no que respeita aos peticionados juros indemnizatórios.

Custas pela recorrida, apenas em 1.ª instância, porque não contra -alegou neste Supremo Tribunal.

Lisboa, 10 de Abril de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 10 de Abril de 2013.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Competência em razão da hierarquia. Taxa de portagem. 
Coima.

Sumário:

 I —  O processo de execução fiscal está na dependência do juiz do tribunal tributário 
mesmo na fase em que corre perante o órgão de execução fiscal, e é nesse contexto 
que se pode afirmar que as execuções fiscais instauradas no serviço de finanças 
são da competência do tribunal tributário.

 II — Quando o Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias — I. P., instaura no serviço 
de finanças um processo de execução fiscal para cobrança de taxa de portagem, 
coima e custos administrativos que liquidou ao contribuinte/executado, não há 
como afirmar que o tribunal tributário não é competente para a apreciação do 
processo de oposição deduzido contra essa execução fiscal.

Processo n.º 1220/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de oposição à execução fiscal com o 
n.º 729/12.0BELRA

1. RELATÓRIO
1.1 A……….. (a seguir Executado, Oponente ou Recorrido) deduziu oposição à execução fiscal 

instaurada contra ele pelo Serviço de Finanças de Caldas da Rainha para cobrança de taxa de porta-
gem, coima e custos administrativos liquidados pelo “Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias  - IP” 
(INIR).
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Alegou, em síntese, que está prescrito o procedimento contra -ordenacional e está prescrita a coima 
aplicada, o que, a seu ver, justifica a extinção da execução fiscal, que pediu.

1.2 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, em sede de apreciação liminar, julgou 
o Tribunal incompetente em razão da matéria para conhecer da oposição.

1.3 A Fazenda Pública interpôs recurso da decisão, que foi admitido, para subir imediatamente, 
nos próprios autos e com efeito meramente devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
A) O Tribunal a quo julgou -se incompetente, em razão da matéria, para conhecer a oposição à exe-

cução, por contraordenação de 2008 e respectiva coima aplicada pelo InIR, a que os autos respeitam.
B) Sucede que a Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 

2011), procedeu no seu artigo 175.º a aditamento à Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho, tendo introduzido 
o artigo 17.º -A:

«1.Compete ao Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, I.P., adoptar as medidas necessárias para 
que, quando não ocorra o não pagamento em conformidade com o disposto no artigo 16.º, haja lugar 
à execução do crédito composto pela taxa de portagem, coima e custos administrativos, a qual segue, 
com as necessárias adaptações, os termos dos artigos 148.º e seguintes do Código do Procedimento e 
de Processo Tributário.

2. As entidades referidas no n.º 1 do artigo 11.º da presente lei preparam e remetem, para emissão, 
o título executivo ao Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, I. P., que exerce as funções de órgão de 
execução a quem compete promover a cobrança coerciva dos créditos referidos no número anterior.» 
(sublinhados nossos)

C) Estabelece também o n.º 3 do artigo 175.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, que tal 
regime aplica -se a todos os processos executivos que se iniciem após 1 de Janeiro de 2011, indepen-
dentemente do momento em que foi praticado o facto que motivou a aplicação de sanção contraorde-
nacional.

D) A Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, previu uma autorização legislativa para a aprova-
ção de um regime especial de execução dos créditos de que o InIR seja titular, o qual, não tendo sido 
aprovado, leva à aplicação do estabelecido no artigo 17.º -A da Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho, no que 
respeita ao recurso ao regime processual do CPPT, designadamente os artigos 148.º e seguintes.

E) O processo executivo em causa tem como base um título executivo – certidão de dívida – emi-
tido pelo InIR, IP., enquanto órgão de execução, tendo, por carta precatória, solicitado à AT, nos termos 
dos artigos 185.º e 186.º do CPPT, a realização de actos executórios subsequentes à emissão do titulo 
executivo.

F) Os Tribunais Judiciais são os tribunais comuns em matéria cível e criminal e exercem jurisdição 
em todas as áreas não atribuídas a outras ordens judiciais, de acordo com o disposto nos artigos 211.º, 
n.º 1, e 213.º da Constituição da República Portuguesa, o que não é o caso dos autos.

G) Acresce que, ao contrário do que resulta da decisão a quo, o artigo 148.º do CPPT estabelece 
que poderão ser cobradas mediante processo de execução fiscal outras dívidas ao Estado e a outras 
pessoas colectivas de direito público que devam ser pagas por força de acto administrativo, desde que 
exista previsão legal expressa, o que claramente se verifica com a introdução do artigo 17.º -A à Lei 
n.º 25/2006, de 30 de Junho.

H) Os Tribunais Judiciais têm -se vindo a declarar materialmente incompetentes nos processos de 
cobrança coerciva do crédito composto pelas taxas de portagem, coima e custos administrativos.

I) Destarte, tomando em conta o invocado, impunha -se que o Tribunal a quo tivesse feito pros-
seguir o processo de oposição, julgando -se materialmente competente para o conhecimento do mérito 
da causa.

Termos em que, e nos mais de Direito aplicável, deverá ser dado integral provimento ao presente 
recurso, julgando -o procedente, por provado e, em consequência, revogada a sentença de que se recorre, 
assim fazendo, V. Exas., Venerandos Conselheiros, a costumada JUSTIÇA!».

1.5 Não foram apresentadas contra -alegações.
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, o Procurador -Geral Adjunto, após 

salientar que o facto do valor do processo se encontrar compreendido no valor da alçada do tribunal 
tributário de 1.ª instância não obstava ao conhecimento do recurso, atento o disposto no art. 687.º, 
n.º 2, alínea a), do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente, emitiu parecer no sentido de 
que seja concedido provimento ao recurso, revogada a decisão recorrida e substituída por outra que 
declare o Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria competente em razão da matéria para conhecer da 
oposição e a devolução dos autos àquele Tribunal para aí prosseguirem, se a tal nada mais obstar, com 
a seguinte fundamentação:

«(…)
Compete ao Instituto das Infra -Estruturas Rodoviárias promover a instauração da respectiva 

execução a qual segue, com as necessárias adaptações, os termos do processo de execução fiscal 
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(art. 17.º -A Lei n.º 25/2006, 30 Junho aditado pelo art. 175.º Lei n.º 55 -A/2010, 31 Dezembro  - Lei 
OGE 2011)

Este regime aplica -se a todos os processos iniciados após 1 Janeiro 2011, independentemente 
do momento em que foi praticado o facto que motivou a aplicação da sanção contraordenacional 
(art. 175.º n.º 3 Lei n.º 55 -A/2010, 31 Dezembro)

O processo de execução fiscal visa a cobrança coerciva de coimas aplicadas em processo de 
contra -ordenação tributária (art. 65.º n.º 1 RGIT; art. 148.º n.º 1 alínea b) CPPT)

Nos casos e termos expressamente previstos na lei poderão ser cobradas mediante processo de 
execução fiscal dívidas a pessoas colectivas de direito público (caso de Instituto de Infra -Estruturas 
Rodoviárias, I.P.) que devam ser pagas por força de acto administrativo (art. 148.º n.º 2 alínea a) 
CPPT)

2. Embora a questão não seja de solução líquida, propendemos ao entendimento de que a incom-
petência do tribunal tributário pode constituir fundamento de oposição à execução fiscal, na medida 
em que a declaração de incompetência põe termo ao processo no tribunal onde corre a execução (cf. 
neste sentido Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e co-
mentado 5.ª edição Volume II 2007 anotação 44. ao art. 204.º p. 370)».

1.7 Colheram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se o tribunal tributário é competente 

em razão da matéria para conhecer de oposição à execução fiscal em que estão a ser cobradas dívidas 
provenientes da falta de pagamento de taxa de portagem rodoviária, coima aplicada em processo de 
contra -ordenação por falta desse pagamento e custos administrativos, liquidados pelo INIR e em que 
são invocadas como causas de pedir a prescrição do procedimento contra -ordenacional e a prescrição 
da coima,

2. FUNDAMENTOS
2.1 DE FACTO
A decisão recorrida alicerçou -se na seguinte factualidade, que deu como assente:
«A “B…………, SA”, NIPC ……….., com sede em ……….., Cascais, lavrou os autos de notícia 

de fls. 12, 13, 14, 15 e 16 contra o oponente, por passagem na via verde de Queluz (já da comarca de 
Oeiras), do automóvel de matricula ……….., FIAT, em diversas datas do ano de 2008 – [artigo 5.º da 
Lei n.º 25/2006, de 30/06].

Embora dos autos não conste a decisão de condenação em coima, como devia, o “Instituto de 
Infra -Estruturas Rodoviárias  - IP” (INIR), emitiu a certidão “de dívida” de fls. …, que, com a carta 
precatória de fls. …, remeteu ao Serviço de Finanças de Caldas da Rainha para execução (da coima 
e acrescidos), o que pressupõe que aquele INIR proferiu decisão de condenação em coima, e o seu 
trânsito em julgado/ definitividade.

O arguido, ora oponente, deduziu a presente oposição à execução da coima».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR  - A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL TRIBU-

TÁRIO
A questão sub judice já se colocou por duas vezes a este Supremo Tribunal Administrativo (1), 

tendo merecido resposta que merece a nossa inteira concordância, motivo por que ora nos limitaremos 
a reproduzir a fundamentação aduzida no último dos acórdãos, que, por sua vez, incorporou a funda-
mentação do primeiro (2):

«A questão colocada no presente recurso consiste em saber se decisão recorrida incorreu em erro 
ao julgar que o Tribunal Administrativo e Fiscal é materialmente incompetente para o conhecimento 
da oposição que o executado deduziu à execução fiscal contra si instaurada no Serviço de Finanças 
para cobrança de dívida proveniente de taxa de portagem, coima e custos administrativos, liquidada 
pelo Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias – I.P. (INIR), oposição que se mostra alicerçada, em 
termos de causa de pedir, na prescrição do procedimento contraordenacional e na prescrição da coima.

Para assim decidir, o Mm.º Juiz argumentou, em suma, que são os tribunais comuns os competentes 
para apreciar a matéria em questão, não havendo “suporte legal para o presente processo de execução 
de coima seguir o PEF do artigo 65.º do RGIT e 148.º, n.º 1, alínea b), do CPPT, nem de onde resulte 
a competência material do TAF para o conhecimento do presente processo de oposição, pelo que, este 
tribunal é incompetente em razão da matéria”.

É contra esta decisão que se insurge a Fazenda Pública, ora Recorrente, advogando que o Tribunal 
“a quo” é competente em razão da matéria para a apreciação do processo de oposição à execução 
fiscal, por força da aplicação da Lei n.º 55 -A/2010, de 31.12 (Lei do Orçamento do Estado para 2011), 
que procedeu, no seu art. 175.º, ao aditamento do art. 17.º -A à Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho.

No que lhe assiste toda a razão, pois embora esteja em causa a cobrança de dívida que emerge 
da aplicação de taxa e coima de natureza não tributária, a verdade é que existe fundamento legal para 
atribuir a competência material ao Tribunal Administrativo e Fiscal para apreciar e decidir a oposição 
que contra a respectiva execução fiscal foi deduzida pelo executado com fundamento na prescrição.
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Como se deixou já explicado no acórdão proferido por este Supremo Tribunal no acórdão proferido 
em 27/02/2013, no recurso n.º 1242/12, cuja fundamentação sufragamos sem reservas de convicção, 
«a Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2011), procedeu, no 
seu artigo 175.º, ao aditamento do art. 17.º -A, à Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho, que dispõe como se 
segue:

“1.Compete ao Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, I.P., adoptar as medidas necessárias 
para que, quando não ocorra o não pagamento em conformidade com o disposto no artigo 16.º, haja 
lugar à execução do crédito composto pela taxa de portagem, coima e custos administrativos, a qual 
segue, com as necessárias adaptações, os termos dos artigos 148.º e seguintes do Código do Procedi-
mento e de Processo Tributário.

2. As entidades referidas no n.º 1 do artigo 11.º da presente lei preparam e remetem, para emis-
são, o título executivo ao Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, I. P., que exerce as funções de 
órgão de execução a quem compete promover a cobrança coerciva dos créditos referidos no número 
anterior.”

Por sua vez, estabelece o n.º 3 do art. 175.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, que tal regime 
se aplica “a todos os processos executivos que se iniciem após 1 de Janeiro de 2011, independentemente 
do momento em que foi praticado o facto que motivou a aplicação de sanção contraordenacional”.

Em conformidade com o exposto, o Instituto das Infra -Estruturas Rodoviárias, I.P., (INIR) ao 
abrigo do disposto no art. 162.º, alínea b), e 163.º do CPPT, emitiu a certidão “de dívida” de fls. … 
dirigida ao Serviço de Finanças de (...) para instauração de processo de “execução para cobrança 
coerciva de dívida certa, líquida e exigível, e do seu acrescido, de acordo com o disposto no art. 17.º -A 
da Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho”, em que é executado (...)

(...)
Ora, emitida e remetida ao órgão de execução fiscal a referida certidão de dívida a mesma cons-

titui título executivo, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 162.º, alínea a), do CPPT, tendo 
o INIR, I.P., por carta precatória solicitado à Administração Tributária a realização de todos os actos 
executórios subsequentes à emissão do título executivo.

Como refere a recorrente, na ausência de criação de procedimento específico para o efeito, a 
execução há -de regular -se nos termos gerais, com base no consagrado no art. 148.º do CPPT.

Com efeito, dispõe o referido preceito que o processo de execução é aplicável, entre o mais, a 
“Outras dívidas ao Estado e a outras pessoas colectivas de direito público que devam ser pagas por 
força de acto administrativo.”

Em anotação a este preceito, JORGE LOPES DE SOUSA 1 [1Cfr. Código de Procedimento e de 
Processo Tributário, 6ª ed., Áreas Editora, 2011, Lisboa, vol. III, p. 32.] pondera que “A cobrança de 
créditos de natureza não tributária”, como é o caso, “através do processo de execução fiscal depende 
sempre da existência de lei expressa que preveja tal forma de cobrança, como resulta do corpo do 
n.º 2 deste artigo.

Relativamente às dívidas que devam ser pagas por força de acto administrativo, existe norma 
de carácter geral que autoriza a utilização do processo de execução fiscal, que é o art. 155.º, n.º 1, 
do CPA, em que se estabelece que «quando por força de um acto administrativo devam ser pagas a 
uma pessoa colectiva pública, ou por ordem desta, prestações pecuniárias, seguir -se -á, na falta de 
pagamento voluntário no prazo fixado, o processo de execução fiscal regulado no Código de Processo 
Tributário».

Aplicando o exposto ao caso em apreço, temos, em primeiro lugar, que existe o fundamento legal 
exigido no corpo do n.º 2 do art. 48.º do CPPT, e que é, como vimos, a Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de 
Dezembro.

Para além deste fundamento legal especialmente plasmado, a execução coerciva da dívida em 
causa sempre estaria legitimada, por força da aplicação da regra geral do art. 155.º do CPA, uma vez 
que o processo de execução em causa tem em vista o pagamento de prestação pecuniária, que deve 
ser paga a “uma pessoa colectiva pública, ou por ordem desta”, caindo, desta forma, na previsão do 
n.º 1 daquele preceito do CPA.

Finalmente, como alega a recorrente, o regime instituído pela Lei n.º 55 -A/2010 aplica -se a todos 
os processos iniciados após 1 Janeiro 2011, independentemente do momento em que foi praticado o 
facto que motivou a aplicação da sanção contraordenacional, nos termos do disposto no art. 175.º, 
n.º 3, daquele diploma.

Em suma, por tudo o que vai exposto, assiste razão à recorrente quando afirma a competência 
dos Tribunais Administrativos e Fiscais para conhecer os litígios derivados da execução coactiva das 
dívidas que devam ser pagas ao INIR, IP., por força da aplicação do regime resultante do art. 17.º -A, 
preceito aditado pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, à Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho».

A tudo isto acresce que, sendo a execução fiscal um processo judicial (art. 103.º da LGT), deve 
entender -se que fica na dependência do juiz do Tribunal Tributário logo que é instaurada no serviço 
de finanças (embora a intervenção do juiz fique reservada para as situações em que exista um con-
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flito ou em que a relevância da questão o determine, como acontece nas situações previstas no n.º 2 
do artigo 151.º do CPPT, ou seja, quando se torne necessário apreciar e decidir os incidentes, os 
embargos, a oposição à execução e as reclamações dos actos praticados pelo órgão da execução). É 
neste sentido que pode e deve afirmar -se a competência dos tribunais tributários para os processos 
de execução fiscal.

Nesta medida, considerando que a execução fiscal está na dependência do juiz do tribunal tribu-
tário mesmo na fase que corre termos perante as autoridades administrativas, e considerando que, no 
caso vertente, a exequente (INIR) instaurou processo de execução fiscal no serviço de finanças para 
cobrança dos seus créditos, não há como afirmar que o tribunal tributário não é competente para a 
apreciação da oposição que o executado dirigiu contra essa execução, tendo em conta o disposto no 
artigo 151.º do CPPT.

Nem poderia ser de outro modo, pois que a decisão de julgar materialmente incompetente o 
tribunal tributário para o conhecimento de oposição dirigida contra uma execução fiscal teria como 
efeito prático a continuação da cobrança do crédito através da execução fiscal que corre no serviço de 
finanças (sabido que todas as execuções que correm nesses serviços estão sujeitas ao regime processual 
da execução fiscal) e que o executado teria de ir aos tribunais comuns deduzir a respectiva oposição, 
quando tal não é permitido face ao disposto nos artigos 151.º e 152.º do CPPT, dos quais decorre que 
quando a execução fiscal corre nos serviços de finanças a respectiva oposição tem de ser deduzida 
perante o tribunal tributário, só sendo admissível a dedução de oposição nos tribunais comuns quando 
a execução fiscal também corre nos tribunais comuns.

Pelo que o executado ficaria, na verdade, sem meio judicial ao seu dispor para defesa dos seus 
interesses, o que contraria, de forma flagrante, a consagração legal ordinária dos meios de protecção 
de direitos e dos princípios da protecção da confiança, ínsito na ideia de estado de direito democrático, 
e da tutela jurisdicional efectiva, previstos, respectivamente, nos artigos 2.º e 20.º da CRP.

Nesta conformidade, impõe -se revogar a decisão recorrida e julgar o tribunal tributário mate-
rialmente competente para o conhecimento da oposição deduzida contra execução fiscal, impondo -se, 
nesta sequência, que os autos baixem à 1.ª instância a fim de aí prosseguirem os seus termos se a tal 
nada mais obstar».

2.2.2 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, decalcadas no referido acórdão pro-

ferido no processo n.º 1262/12:
I  - O processo de execução fiscal está na dependência do juiz do tribunal tributário mesmo na 

fase em que corre perante o órgão de execução fiscal, e é nesse contexto que se pode afirmar que as 
execuções fiscais instauradas no serviço de finanças são da competência do tribunal tributário.

II  - Quando o Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias – I.P. instaura no serviço de finanças um 
processo de execução fiscal para cobrança de taxa de portagem, coima e custos administrativos que 
liquidou ao contribuinte/executado, não há como afirmar que o tribunal tributário não é competente 
para a apreciação do processo de oposição deduzido contra essa execução fiscal.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida 
e ordenar que os autos regressem à 1.ª instância, para que a decisão seja substituída por outra que não 
seja de indeferimento liminar pelo mesmo motivo.

Sem custas.

Lisboa, 10 de Abril de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) (Aliás, em recursos deduzidos contra decisões do mesmo teor da ora recorrida, em processos de oposição deduzidos 
pelo mesmo executado e em que as alegações são em tudo idênticas às do presente recurso.)

(2) (Referimo -nos aos seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

De 27 de Fevereiro de 2013, proferido no processo n.º 1242/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível 
em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/3ecd803845c7574d80257b2d003be25a?OpenDocument;

De 3 de Abril de 2013, proferido no processo n.º 1262/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas a breve prazo 
disponível no sítio. www.dgsi.pt. 



1465

 Acórdão de 10 de abril de 2013.

Assunto:

Zona Franca da Madeira. Isenção de IRC ao abrigo do artigo 33.º do EBF. Sucursal 
Financeira Exterior: necessidade de manutenção de estrutura física dotada de 
pessoal e meios técnicos na Região como condição do licenciamento e isenção ao 
abrigo do artigo 33.º do EBF.

Sumário:

 I — Resultando da legislação referente à criação da zona franca da Madeira que com 
esta se pretendeu o desenvolvimento económico regional, e referindo -se normas de 
vários diplomas posteriores a «atividade aí exercida», «instalações», etc., temos 
de concluir que mesmo entidades como as sucursais financeiras exteriores a que 
se referia o Decreto-Lei n.º 163/86, de 26 de junho, devem possuir na Região (zona 
franca) estrutura física adequada à sua atividade, nomeadamente, instalações, 
pessoal e equipamentos (tal como o Decreto Legislativo Regional n.º 15/97/M veio 
dispor expressamente, na sequência do Decreto-Lei n.º 10/94, de 13 de Janeiro).

 II — Estando um determinado benefício fiscal ligado a determinado objetivo, e sendo 
certo que a isenção a que se refere o artigo 33.º, n.º 1 do EBF em vigor à data 
dos factos, visava favorecer o desenvolvimento regional através de instalação de 
sucursais financeiras exteriores na zona franca da Madeira, bem andou a Auto-
ridade Tributária e Aduaneira em negar a isenção à recorrente quanto exercício 
de 2002 com fundamento em que a mesma não possuía na zona franca e nesse 
exercício «uma estrutura instalada dotada de meios logísticos mínimos».

Processo n.º 1430/12 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. A………………., SA, com os demais sinais, nos autos, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do 
Tribunal Tributário de Lisboa que julgou totalmente improcedente a impugnação por si deduzida contra 
a liquidação de IRC do exercício de 2002, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

a) O recurso jurisdicional em que ora se alega foi interposto pela ora recorrente, na sequência 
da sentença proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa, no dia 27 de junho de 2012, que julgou a 
impugnação judicial deduzida, relativa ao IRC do ano de 2002, integralmente improcedente.

b) Em causa estava a não -aceitação, por parte da Administração fiscal, da isenção prevista no 
artigo 33.º do EBF aos rendimentos obtidos pela impugnante  - ora recorrente  - a partir da sua Sucursal 
Financeira Exterior (SFE) localizada na Zona Franca da Madeira (ZFM), considerando a inexistência 
de uma “estrutura com os meios logísticos mínimos” instalada na ZFM.

c) A recorrente, na sua impugnação judicial, invocou, por um lado, que as normas fiscais aplicáveis 
não fazem qualquer referência à necessidade de as instituições de crédito que exerçam a sua atividade 
a partir da ZFM aí disporem de uma estrutura dotada de meios logísticos mínimos, pelo que a negação 
do benefício fiscal constante do artigo 33.º do EBF carece de fundamento legal. Invocou, ainda que o 
entendimento da fundamentação do ato tributário viola o princípio da boa -fé a que a Administração fiscal 
está obrigada e lesa a confiança depositada na estabilidade das suas decisões, porquanto as autoridades 
públicas não podem ser arbitrariamente modificar os critérios ou padrões de atuação e de decisão dos 
particulares, pois foi o próprio legislador que dispensou as SFE de disporem de uma estrutura física 
local dotada de meios materiais ou humanos.

d) Entendeu o tribunal a quo, quanto ao primeiro vício invocado, que “entende -se que o legislador 
pretendeu garantir, não só a instalação que pressupõe aquela mínima estrutura física e de pessoal afeto 
a tais entidades, bem como o exercício efetivo da atividade naquelas regiões, o que está de acordo com 
o propósito de criação das Zonas Francas a que não é alheio o desenvolvimento de tais Regiões” pelo 
que”improcede a pretensão da impugnante quanto a este fundamento invocado”.

e) Quanto ao segundo vício invocado, entendeu o tribunal a quo que “não se pode, uma vez mais, 
falar em lesão de legítimas expectativas, há que se considerar que a exigência de uma estrutura física 
sempre esteve prevista no EBF’.
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f) Ora, não assiste razão ao tribunal a quo na decisão proferida, porquanto faz uma errada inter-
pretação das disposições legais aplicáveis, nomeadamente do artigo 33.º do EBF e DLR n.º 15/97/M, e, 
bem assim, em contradição com a CRP (artigos 2.º, 3.º, 13.º e 266.º da CRP) devendo, por conseguinte, 
ser revogada.

g) Com efeito, o artigo 33º do EBF, na redação vigente à data dos factos, dispunha que as ins-
tituições de crédito e as sociedades financeiras instaladas nas Zonas Francas da Madeira e da ilha de 
Santa Maria beneficiam de isenção de IRS ou de IRC, até 31 de dezembro de 2011, relativamente aos 
rendimentos da respetiva atividade aí exercida, desde que neste âmbito:

“1) Não realizem quaisquer operações com residentes em território português ou com estabele-
cimento estável de um não residente aí situado, excetuadas as entidades instaladas nas  - zonas francas 
que não sejam instituições de crédito, sociedades financeiras ou sucursais financeiras que realizem 
operações próprias da sua atividade com residentes ou estabelecimentos estáveis de não residentes;

2) Não realizem quaisquer operações com não residentes que se encontrem em relação de domí-
nio, tal como este é definido no artigo 13.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 
Financeiras, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, com instituições de crédito ou 
sociedades financeiras residentes em território português, fora das zonas francas, ou com entidades 
financeiras não residentes que sejam maioritariamente detidas, direta ou indiretamente, por entidades 
residentes em território português, fora das zonas francas”

h) Por sua vez, a Sucursal Financeira Exterior através da qual o A………… exerce a sua atividade 
na Zona Franca da Madeira encontra -se licenciada para o exercício da respetiva atividade, nos termos 
previstos na respetiva legislação. A questão que se põe, pois, nos presentes autos é a de saber se, de 
acordo com a lei fiscal, a isenção dos rendimentos da atividade exercida pelo A………… na Zona 
Franca da Madeira depende ou não da existência de uma estrutura ali localizada, dotada de um mínimo 
de meios. Ora, tendo em conta a evolução legislativa da regulamentação da Zona Franca da Madeira, a 
letra da lei e o princípio da legalidade, não se vê como pode o tribunal a quo pretender  - não dispondo 
dos competentes poderes tributários  - criar praeter legem aquele requisito.

i) Acresce que, ainda que ao tribunal a quo fosse lícito interpretar a norma do artigo 33.º do EBF 
no sentido preconizado, sempre se diria que tal entendimento nunca poderia valer com efeitos retro-
ativos, sob pena de intolerável ofensa aos princípios da proteção da confiança, da segurança jurídica 
e da boa -fé.

j) Uma vez que o A……….. dispõe de meios afetos ao funcionamento da sua SFE localizada 
na Zona Franca da Madeira  - embora não localmente afetos, nem afetos de uma forma exclusiva uma 
vez que a lei fiscal não faz depender a isenção de imposto de quaisquer outros requisitos para além 
dos constantes do artigo 33º do EBF, atendendo a que o princípio da legalidade tributária impede a 
Administração de fixar requisitos adicionais ao funcionamento de um benefício fiscal, é inegável a 
ilegalidade da liquidação aqui em crise, e, bem assim, da sentença proferida pelo tribunal a quo, o que 
deve determinar a sua revogação com todas as consequências legais.

k) Pelo exposto, ao contrário do referido pelo tribunal a quo na sentença que neste recurso se 
questiona, a concessão do benefício fiscal de modo algum depende da forma jurídica que reveste a 
representação local, da quantidade de meios que lhe são afetos, da natureza exclusiva ou partilhada 
dessa afetação ou da presença física, local ou permanente de trabalhadores ou meios materiais.

l) E pois inequívoca a inexistência de apoio legal que fundamente a decisão de que ora se re-
corre: as normas fiscais aplicáveis, de que dependem a isenção de IRC dos rendimentos gerados por 
instituições de crédito estabelecidas na ZFM não exigem atualmente, nem nunca exigiram no passado, 
a existência de uma estrutura física localmente instalada dotada de meios exclusivos, a partir da qual 
seja exercida a respetiva atividade.

m) E, sendo assim, uma qualquer interpretação que não se coadune com a tese sustentada pela ora 
recorrente  - como a sentença proferida pelo tribunal a quo, é ilegal por errada interpretação do artigo 33º 
do EBF e, bem assim, inconstitucional por violação dos princípios da legalidade, e do Estado de Direito 
democrático (artigos 2º, 3º e 266º da CRP).

n) Para além do mais, e como abundantemente se demonstrou, foi o próprio legislador que dis-
pensou as SFE de disporem de uma estrutura física local dotada de meios humanos ou materiais, pelo 
que o atual entendimento vertido na decisão recorrida não só não é consentido pela letra da lei como 
viola os princípios constitucionais da proteção da confiança, da boa -fé na atuação administrativa, da 
igualdade e da legalidade (artigos 2º, 3º, 13º e 266º da CRP).

o) Termos em que deve a decisão proferida ser revogada, com todas as consequências legais.
Termos em que deverá dar -se provimento ao recurso, revogando -se a decisão recorrida, com todas 

as consequências legais.
II. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 208/209 no qual defende a improcedência do recurso.
III. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A) A impugnante, na qualidade de instituição de crédito, exerce a atividade bancária, correspon-

dente ao CAE n.º 65221 (cfr. fls. 27 dos autos).
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B) A impugnante opera, a par da sua atividade em Portugal Continental, na Zona Franca da Ma-
deira (ZFM), através de uma sucursal financeira exterior (SFE) (cfr. relatório da inspeção tributária, a 
fls. 27 dos autos).

C) A atividade da Impugnante, na Zona Franca da Madeira, é exercida através da sucursal, e 
consiste na aplicação em instituições de créditos não residentes em território português da parte dos 
fundos que lhe estão afetos, e na detenção com caráter de permanência das participações sociais que 
lhe estão afetas (cfr. fls. 27 dos autos).

D) Em 31/01/2003 a Impugnante apresentou um requerimento dirigido ao Senhor Ministro das 
Finanças pelo qual, e em síntese, pretendia que lhe fosse reconhecido um critério alternativo, descrito 
em tal requerimento, de repartição de custos operativos, com referência à atividade exercida pela sua 
sucursal Financeira Exterior (SFE) na Zona Franca da Madeira (ZFM), para efeitos do n.º 9 da Portaria 
n.º 360/2002, de 5 de abril, sendo que o teor do artº 10.º do requerimento é o seguinte:

“Em boa verdade, a atividade da SFE consiste, principalmente, na gestão daquelas duas partici-
pações sociais, a qual, por si só, gera a quase totalidade dos seus proveitos. Ora, a mera afetação de 
participações sociais com caráter de permanência não acarreta custos manifestamente significativos 
ao nível dos vários departamentos de uma instituição de crédito. Convém realçar que a SFE não tem 
qualquer atividade relacionada quer com clientes, quer com fornecedores de serviços externos”, (cfr. 
documento de fls. 30 dos autos).

E) Em 08/08/2003 foi proferido despacho pelo Diretor de Serviços dos Benefícios fiscais (DSBF), 
que em síntese entendeu que o disposto na Portaria n.º 360/2002, de 5 de abril, não é aplicável à ins-
tituição de crédito requerente, concluiu -se que a existência de uma estrutura instalada na zona franca 
dotada de meios logísticos mínimos nessa zona, é condição sine qua non, não só para a aplicação da 
Portaria em apreço, bem como, e acima de tudo, para a usufruição dos benefícios compreendidos na 
alínea c) do n.º 1 do artº 33º do EBF (cfr. documento de fls. 41 e segs. dos autos).

F) Este entendimento obteve despacho favorável dos Exmos. Srs. Diretor de Serviços dos Be-
nefícios Fiscais, Subdiretor e Diretor Geral dos Impostos, e de Sua Excelência o Secretário de Estado 
dos Assuntos Fiscais (cfr. documento de fls. 41 e segs. dos autos)

G) Na sequência dos despachos mencionados na alínea anterior a Impugnante foi objeto de uma 
ação de inspeção interna em sede de IRC, no âmbito da qual foram efetuadas correções à declaração 
modelo 22 do exercício de 2002, tendo sido anulado o lucro tributável imputado à SFE (art. 33.º do 
EBF) no montante de 6.039.908,12€, e feita a afetação ao Regime Geral do Lucro tributável imputado 
à SFE no montante de 6.039.908,12€, resultando uma correção no montante total de 8.374.774,04€ 
(cfr. relatório de inspeção a fls. 25 dos autos).

H) As correções mencionadas na alínea anterior foram efetuadas com fundamento na apreciação 
efetuada pela Direção de Serviços dos Benefícios fiscais (DSBF) mencionada na alínea E) e nos des-
pachos mencionados na alínea F) (cfr. relatório de inspeção de fls. 27 a 29 dos autos, cujo teor aqui se 
dá por inteiramente reproduzido para todos os efeitos legais).

I) Na sequência das correções efetuadas, em 16/02/2005 foi emitida a liquidação de IRC, no 
montante de € 2.855.747,46, cujo prazo limite de pagamento voluntário terminou a 14/06/2005 (cfr. 
documentos de fls. 20 a 22 dos autos, e fls. 69 do Processo Administrativo).

J) A liquidação foi paga em 14/06/2005 (cfr. documentos de fls. 22 e 23 dos autos).
K) A Impugnação foi remetida ao Tribunal em 15/09/2005 (cfr. fls. 46 dos autos).
IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
São duas as questões suscitadas pela recorrente nas conclusões das suas alegações:
a) A de saber se a isenção prevista no artº 33º do EBF relativamente aos rendimentos obtidos 

em 2002 a partir da Sucursal Financeira Exterior localizada na Zona Franca da Madeira, depende da 
existência de estrutura física com meios logísticos mínimos (conclusões das alíneas a) a h) e k) a n));

b) A de saber se tal entendimento ofende os princípios da proteção da confiança, da segurança 
jurídica e da boa -fé (conclusão da alínea i)).

Comecemos pela 1ª questão.
IV.1. A decisão recorrida, dando razão à Fazenda Pública, entendeu e decidiu que a referida isenção 

só é aplicável no caso da existência de instalação na Zona Franca de uma estrutura mínima de pessoal 
afeto, bem como do exercício da atividade na Região da Madeira.

Para assim decidir, o Mmº Juiz recorrido invocou a seguinte argumentação:
Resultava do artº 33º, n.º 1 do EBF, em vigor à data dos factos, que a isenção seria concedida a 

instituições de crédito … relativamente a rendimentos da respetiva atividade aí exercida. O mesmo 
artigo refere -se ainda a cobertura de operações ativas e passivas afetas à estrutura instalada nas zonas 
francas.

Por outro lado, há que atender ao regime excecional do artº 33º, que não tem por objeto conce-
der isenções às instituições de crédito sem mais, mas sim contribuir para o desenvolvimento regional 
(Preâmbulo do DLR n.º 15/97 M).
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Para cumprimento deste pressuposto, o exercício da atividade na ZFM tem de ser efetivo, material, 
exigindo, por isso, uma estrutura local dotada do mínimo de meios físicos e humanos.

IV.2. A recorrente, por sua vez, em defesa do entendimento contrário, veio argumentar do seguinte 
modo:

O artigo 33º do EBF, na redação vigente à data dos factos, dispunha que as instituições de crédito e 
as sociedades financeiras instaladas nas Zonas Francas da Madeira e da ilha de Santa Maria beneficiam 
de isenção de IRS ou de IRC, até 31 de dezembro de 2011, relativamente aos rendimentos da respetiva 
atividade aí exercida, desde que verificados os requisitos enunciados nas alíneas 1) e 2) do seu n.º 1.

A Sucursal Financeira Exterior através da qual o A……….. exerce a sua atividade na Zona Franca 
da Madeira encontra -se licenciada para o exercício da respetiva atividade, nos termos previstos na 
respetiva legislação.

Uma vez que o A………… dispõe de meios afetos ao funcionamento da sua SFE localizada na 
Zona Franca da Madeira  - embora não localmente afetos, nem afetos de uma forma exclusiva uma 
vez que a lei fiscal não faz depender a isenção de imposto de quaisquer outros requisitos para além 
dos constantes do artigo 33º do EBF, atendendo a que o princípio da legalidade tributária impede a 
Administração de fixar requisitos adicionais ao funcionamento de um benefício fiscal, é inegável a 
ilegalidade da liquidação aqui em crise, e, bem assim, da sentença proferida pelo tribunal a quo, o que 
deve determinar a sua revogação com todas as consequências legais.

Acresce que, ainda que ao tribunal a quo fosse lícito interpretar a norma do artigo 33º do EBF 
no sentido preconizado, sempre se diria que tal entendimento nunca poderia valer com efeitos retro-
ativos, sob pena de intolerável ofensa aos princípios da proteção da confiança, da segurança jurídica 
e da boa -fé

Assim, ao contrário do referido pelo tribunal, a concessão do benefício fiscal de modo algum 
depende da forma jurídica que reveste a representação local, da quantidade de meios que lhe são afe-
tos, da natureza exclusiva ou partilhada dessa afetação ou da presença física, local ou permanente de 
trabalhadores ou meios materiais.

E pois inequívoca a inexistência de apoio legal que fundamente a decisão de que ora se recorre: as 
normas fiscais aplicáveis, de que dependem a isenção de IRC dos rendimentos gerados por instituições 
de crédito estabelecidas na ZFM não exigem atualmente, nem nunca exigiram no passado, a existência 
de uma estrutura física localmente instalada dotada de meios exclusivos, a partir da qual seja exercida 
a respetiva atividade.

E, sendo assim, uma qualquer interpretação que não se coadune com a tese sustentada pela ora 
recorrente  - como a sentença proferida pelo tribunal a quo, é ilegal por errada interpretação do artigo 33º 
do EBF e, bem assim, inconstitucional por violação dos princípios da legalidade, e do Estado de Direito 
democrático (artigos 2º, 3º e 266º da CRP).

Para além do mais, e como abundantemente se demonstrou, foi o próprio legislador que dispensou 
as SFE de disporem de uma estrutura física local dotada de meios humanos ou materiais, pelo que o 
atual entendimento vertido na decisão recorrida não só não é consentido pela letra da lei como viola os 
princípios constitucionais da proteção da confiança, da boa -fé na atuação administrativa, da igualdade 
e da legalidade (artigos 2º, 3º, 13º e 266º da CRP).

Vejamos então qual destes entendimentos colhe o apoio legal.
V.1. A Zona Franca da Madeira foi criada pelo Decreto -Lei n.º 500/80 de 20 de outubro, repre-

sentando, de acordo com o preâmbulo do citado diploma, “uma velha aspiração dos Madeirenses, 
consubstanciada em numerosas intervenções dos órgãos do Governo próprio da Região, que mais 
não são do que a repercussão do sentir das populações” tendo ainda em atenção que “a especial si-
tuação geo -estratégica da Madeira, em que se aliam características bem específicas de certo tipo de 
economia, conjugadas com uma peculiar configuração sócio -política, que reclamam a necessidade de 
implementação de uma zona franca, cujo aspeto fulcral se projetará no aparecimento de novos setores 
indústrias voltados para o desenvolvimento económico e social da Região”.

Esta zona franca, de acordo com aquele diploma, revestia a natureza industrial, constituindo uma 
área de livre importação e exportação de mercadorias (artº 2º).

V.2.O Decreto Regulamentar n.º 53/82, de 23 de agosto, regulamentando o artº 3º do Decreto -Lei 
n.º 500/80, acima citado, veio estabelecer no seu artº 4º que poderiam ser autorizadas na zona franca 
todas as atividades de natureza industrial, comercial ou financeira, sendo os pedidos de instalação 
apreciados e decididos pelo respetivo Governo Regional, atendendo a dois parâmetros fundamentais: 
idoneidade da firma impetrante e o interesse económico da atividade a desenvolver.

V.3.O Decreto -Lei n.º 163/86, de 26 de junho veio regulamentar “as atividades financeiras inte-
grativas do escopo da zona franca da Madeira, consideradas como fator de desenvolvimento regional 
e social, objetivo a que se procede por via do presente diploma e que se consubstancia na constituição 
de “sucursais financeiras exteriores” (o chamado “off -shore bancário”).
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V.3.1.Deste diploma destacamos o seguinte:

Artº 2º:
Nº 2 - As sucursais financeiras exteriores que venham a instalar -se na Região Autónoma da Ma-

deira farão parte da atividade desenvolvida no âmbito institucional da zona franca.
Artº 3º:
A constituição de sucursais depende de autorização do Ministro das Finanças, a conceder por 

Portaria mediante pereceres prévios do Governo Regional e do Banco de Portugal.
Artº 4:
O requerimento para a constituição de sucursais financeiras deve ser acompanhado, para além de 

outros, da relação das pessoas que constituem os órgãos de administração ou direção da requerente.
Artº 7º:
Verificada a existência dos pressupostos legais e atenta a sua contribuição para o desenvolvimento 

económico da Região Autónoma da Madeira (tendo anteriormente sido emitidos pareceres pelo Go-
verno Regional e pelo Banco de Portugal), será concedida autorização, com a aprovação das respetivas 
condições, para o exercício da atividade.

Artº 14º:
É obrigatório o uso da expressão “sucursal financeira exterior” ou off -shore a seguir à designação 

oficial, nas instalações, em lugar bem visível, e em todos os documentos e correspondência, por forma 
a não induzir o público em erro quanto ao âmbito das operações que podem ser praticadas.

V.3.2. O decreto -Lei n.º 163/86, de 26 de junho veio a ser alterado pelos seguintes diplomas:
 - DL 197/88, de 31 de maio;
 - DL n.º 35/89, de 1 de fevereiro;
 - DL n.º 234/90, de 17 de julho;
 - DL n.º 10/94, de 13 de janeiro que o revogou.
Destas alterações destacamos as seguintes:
a) DL n.º 197/88 (que alterou o artº 3º, entre outros):
“3. A autorização só pode ser concedida se a criação da sucursal der satisfação a necessidades 

económico -financeiras da Região e a instituição financeira se comprometer a:
a) Dotar a sucursal com um capital mínimo adequado;
b) Confiar a gerência da sucursal a uma direção com o mínimo de dois responsáveis, com poderes 

plenos e bastantes para resolver definitivamente com o Estado e com os particulares todos os assuntos 
que respeitem à sua atividade e possuidores dos requisitos de idoneidade e experiência adequados ao 
exercício das suas funções.

4. Na apreciação da necessidade e oportunidade da criação da sucursal ter -se -ão em conta os 
seguintes critérios;

a) Reconhecidos prestígio e idoneidade internacionais da instituição requerente;
b) Garantia, pela sucursal, da segurança dos fundos que lhe forem confiados;
c) Suficiência dos meios técnicos e recursos financeiros relativamente ao tipo de operações que 

a sucursal pretende realizar;
d) Compatibilidade entre as perspetivas de desenvolvimento da sucursal e a manutenção de uma 

sã concorrência nos mercados em que se propõe exercer a sua atividade”.
b) Decreto -Lei n.º 35/89  - alterou os nºs 3 e 4 do artº 3º, mas, no essencial, manteve o princípio 

de que a instalação da sucursal deve corresponder aos interesses de desenvolvimento económico da 
Região.

c) Decreto -Lei n.º 234/90 – alterou o artº 4, explicitando o conceito de operações financeiras 
internacionais que as sucursais podem realizar (outras alterações irrelevam para o caso dos autos).

d) Finalmente, o Decreto -Lei n.º 10/94, que revogou aquele diploma, veio estabelecer o novo 
regime jurídico de instalação e funcionamento das instituições financeiras nas zonas off -shore.

Do Preâmbulo deste diploma destacamos o seguinte:
“As zonas francas da Madeira e da ilha de Santa Maria, não obstante serem parte integrante do 

mercado interno da Comunidade Europeia, têm beneficiado de um estatuto especial relativamente ao 
restante território nacional.

Em consequência, as sucursais financeiras exteriores aí instaladas têm sido objeto de uma fisca-
lidade mais favorável e de uma regulamentação específica.

Todavia, com a criação do mercado único na área financeira, a transposição das respetivas diretivas 
comunitárias para o direito interno abrange também as entidades instaladas nas zonas francas.

O presente diploma visa, portanto, harmonizar os regimes de instalação e exercício de atividade 
das entidades financeiras nas zonas francas com as disposições comunitárias aplicáveis”.
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V.3.3. O regime instituído por este diploma está relacionado como Decreto -Lei n.º 298/92, de 
31 de dezembro que passou a estabelecer o Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 
Financeiras, como se conclui do seu artº 1º, que diz o seguinte:

“A constituição de instituições de crédito, sociedades financeiras companhias de seguros e resse-
guros e de sociedades gestoras de fundos de pensões, bem como a abertura de sucursais e agências ou 
de agências gerais, delegações e escritórios de representação, e o exercício das respetivas atividades, 
nas zonas francas da Madeira e da ilha de Santa Maria, passam a reger -se pelas respetivas normas gerais 
e pelo disposto no presente diploma”.

Deste modo, conjugando estes diplomas temos que, requerida autorização para uma sucursal fi-
nanceira exterior, o Banco de Portugal deve enviar ao respetivo governo regional cópia dos processos 
de estabelecimento nas referidas zonas francas da sucursal pretendida para que este possa conceder a 
licença de funcionamento prevista no artº 2º, n.º 1 do DL n.º 10/94.

E estabelece esta norma que” O estabelecimento das entidades referidas no artigo anterior dá 
lugar ao pagamento de uma taxa anual respeitante à licença de funcionamento, nas condições e mon-
tante a definir pelos respetivos governos regionais”.

Na sequência deste diploma (DL n.º 10/94) veio o Governo Regional da Madeira a publicar o 
DLR n.º 15/97/M, de 3 de setembro, do seguinte teor:

“Artigo 1º

As licenças de funcionamento mencionadas no n.º 1 do artigo 2º do Decreto -Lei n.º 10/94, de 
13 de janeiro, referentes a instituições de crédito, bem como a sucursais, agências ou agências gerais 
das mesmas, só podem ser emitidas desde que as beneficiárias se comprometam a dotá -las com uma 
estrutura material e humana, localizada na Região Autónoma da Madeira, em ordem a dar suporte às 
respetivas operações bancárias.

Artigo 2º

A estrutura material e humana referida no artigo anterior deve ser adequada à natureza, ao volume 
e à complexidade das atividades a desenvolver e terá de acompanhar a evolução dos negócios.

Artigo 3º

Em qualquer caso, a estrutura humana não pode ser inferior à que decorre do exigido no Decreto-
-Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, com as necessárias adaptações.

Artigo 4º

As instituições de crédito, bem como as suas sucursais ou agências já licenciadas no âmbito do 
Centro Internacional de Negócios da Madeira, devem dar cumprimento ao estipulado na presente lei 
regional até ao dia 1 de janeiro de 1999.

Artigo 5º

O presente diploma entra imediatamente em vigor”.

VI. Por tudo o que acima ficou dito, parece que podemos concluir que das várias expressões 
contidas nos diplomas mencionados, “atividade aí exercida”, “instalações”, “contributo para o desen-
volvimento económico”, etc., resulta a intenção de que a atividade de uma sucursal financeira exterior 
tem de estar suportada em instalações sediadas na zona franca e dotadas de um mínimo de pessoal e 
equipamento necessários ao exercício da atividade, à semelhança, aliás, do que é exigido para qualquer 
sucursal bancária ou financeira.

É certo que a tecnologia moderna permite hoje gerir uma atividade como a da recorrente, quer de 
qualquer parte do mundo, quer com um reduzido número de pessoal.

Por isso mesmo ela alega que a atividade tem equipamento e pessoal próprios e todos os demais 
requisitos legalmente exigidos, embora não presentes fisicamente na zona franca.

Mas, assim sendo, então não se vê qual a utilidade para a zona franca e para o desenvolvimento 
regional da atividade da recorrente. Poderia desenvolver a atividade em qualquer parte do mundo 
sem requerer o licenciamento na Madeira. E nem se diga que o simples licenciamento representa já 
um benefício, pois o que se pretendeu com as zonas francas foi mais do que isso, tal como os vários 
diplomas espelham.

Portanto, sob pena de frustração da criação da zona franca, as entidades licenciadas para operar na 
zona franca da madeira devem aí possuir instalações com o equipamento necessário à atividade exercida 
de modo a de algum modo fomentar emprego, construção e outras formas de desenvolvimento.
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Por isso, e muito bem, o DLR acima transcrito, exigiu para o licenciamento da atividade na zona 
franca que as “beneficiárias se comprometam a dotá -las com uma estrutura material e humana, loca-
lizada na Região Autónoma da Madeira, em ordem a dar suporte às respetivas operações bancárias”.

VII. Alega, porém, a recorrente, que para isenção discutida nos autos é irrelevante a existência 
de meios humanos e materiais na zona franca, antes se exigindo que realize apenas lucros derivados 
das operações previstas no então artº 33º do EBF. Por outro lado, relativamente à atividade que exe-
cuta possui esses meios e serviços distintos dos da sua sede. Por outro lado ainda, essa falta de meios 
humanos e materiais tem a ver com a concessão da licença para o exercício da atividade, sendo certo 
que possuindo a mesma, não pode esta aqui e agora ser posta em causa.

Vejamos.
O artº 33º, n.º 1 do EBF, em vigor à data dos factos, dizia o seguinte:
“1. As entidades instaladas nas Zonas Francas da Madeira e da ilha de Santa Maria beneficiam de 

isenção de IRS ou de IRC, até 31 de dezembro de 2011, nos termos seguintes:
…
c) As instituições de crédito e as sociedades financeiras, relativamente aos rendimentos da respetiva 

atividade aí exercida, desde que neste âmbito:
1) Não realizem quaisquer operações com residentes em território português ou com estabeleci-

mento estável de um não residente aí situado, excetuadas as entidades instaladas nas  - zonas francas 
que não sejam instituições de crédito, sociedades financeiras ou sucursais financeiras que realizem 
operações próprias da sua atividade com residentes ou estabelecimentos estáveis de não residentes;

2) Não realizem quaisquer operações com não residentes que se encontrem em relação de domí-
nio, tal como este é definido no artigo 13.º do Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades 
Financeiras, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro, com instituições de crédito 
ou sociedades financeiras residentes em território português, fora das zonas francas, ou com entidades 
financeiras não residentes que sejam maioritariamente detidas, direta ou indiretamente, por entidades 
residentes em território português, fora das zonas francas;

3) Excluem -se da subalínea 1) as operações relativas a transferência de fundos para a sede das 
instituições de crédito, desde que sejam transferidos na mesma moeda em que foram tomados e re-
munerados ao preço médio verificado no mês anterior, na tomada de fundos da mesma natureza, e 
ainda na condição de, para as operações em que tenham sido tomados aqueles fundos, não terem sido 
realizadas quaisquer operações com instrumentos financeiros derivados, devendo as instituições de 
crédito identificar, para cada operação de transferência, as operações de tomada que lhe deram origem;”.

Ora, resulta do probatório (alíneas A) e B)) que a impugnante opera, a par da sua atividade em 
Portugal Continental, na Zona Franca da Madeira, através de uma sucursal financeira exterior, sendo a 
atividade, na Zona Franca da Madeira exercida através da sucursal, e consistindo esta na aplicação em 
instituições de créditos não residentes em território português da parte dos fundos que lhe estão afetos, 
e na detenção com caráter de permanência das participações sociais que lhe estão afetas.

Porém, como a recorrente reconhece nas suas alegações, não possui instalada qualquer estrutura 
física na zona franca, nem meios exclusivos destinados a tal atividade, defenden que “as normas fis-
cais aplicáveis, de que depende a isenção de IRC dos rendimentos gerados por instituições de crédito 
estabelecidas na ZFM não exigem atualmente, nem nunca exigiram no passado, a existência de uma 
estrutura física localmente instalada dotada de meios exclusivos, a partir da qual seja exercida a 
respetiva atividade”(conclusão da alínea l).

Ora, com o devido respeito, a isenção não pode ser desligada de toda a regulamentação que exige 
a estrutura material e humana no exercício da atividade na zona franca, nomeadamente o DLR acima 
referido. Mas, mesmo que não existisse tal diploma, a redação do artº 33º, n.º 1 transcrita a isso nos 
conduz ao referir “entidades instaladas” e “atividade aí exercida”. A instalação pressupõe local físico 
de funcionamento, pessoal, etc, pelo que não pode aceitar -se, como a recorrente pretende, a instalação 
“virtual”.

Este entendimento é partilhado por Freitas Pereira – Benefícios Fiscais e Zona Franca da Madeira, 
CTF n.º 382, pág. 37, que com toda a clareza nos diz o seguinte:

A evolução verificada no tipo de atividades que se podem desenvolver nas zonas francas coloca 
cada vez mais o problema de saber se o exercício dessas atividades impõe a existência de uma estrutura 
física na zona franca, uma vez que a revolução nas telecomunicações desmaterializa grande parte das 
relações económicas e coloca em crise a noção tradicional de estabelecimento estável.

E conclui no sentido de que essa estrutura material e humana na zona franca para o exercício da 
atividade é necessária pelas seguintes razões:

Em primeiro lugar, estamos perante exigência legal (tal como acima já salientámos), quer de-
corrente do DL n.º 10/94, de 13 de Janeiro, quer do actual Regime Geral das Instituições de Crédito 
e Sociedades Financeiras, pois aí se fala em abertura de sucursais e agências gerais, delegações e 
escritórios de representação.
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Por outro lado, um benefício fiscal tem inerente determinado objetivo, consistindo em medidas 
de caráter excepcional instituídas para tutela de interesses públicos extra -fiscais relevantes que sejam 
superiores aos da própria tributação que impede (artº 2º, n.º 1 do EBF). Ora, no caso concreto, a criação 
da zona franca, a que estão associados os benefícios fiscais em causa, visou, como também já acima 
ficou escrito, o desenvolvimento económico e social da Região, o que só é compatível com a existência 
de uma estrutura material e humana instalada no local, adequada à natureza, volume e complexidade 
das atividades a desenvolver, conforme estabelecido no DLR 15/97M, acima transcrito.

Ora, não se vê que como é que a atividade da recorrente exercida a partir de Lisboa, poderia 
produzir efeitos sobre a economia regional, sendo certo que o simples pagamento da licença para o 
exercício da atividade não pode cumprir esse objetivo.

Em face do que ficou dito, a recorrente não tem direito à isenção acima referida.
VIII. Alega ainda a recorrente que o entendimento de que a isenção exige estrutura material e 

humana instalada na zona franca ofende os princípios da proteção da confiança, da segurança jurídica 
e da boa -fé.

Porém, desde já diremos que não ocorre tal ofensa.
A recorrente alicerça esta matéria no facto de, em seu entender, ter havido alteração legislativa – o 

DLR 15/97/M – a impor a referida estrutura material e humana para o exercício da atividade, sendo 
certo que já possuía autorização anterior sem essa exigência.

Porém, a legislação anterior – DL n.º 163/86  -, embora não tão expressa como o citado DLR, exi-
gia já essa estrutura através de expressões inequívocas como “instalar -se” “constituição de sucursais” 
“instalações, em lugar bem visível” (v. normas acima transcritas).

Deste modo, não tendo existido alteração legislativa a impor mudança de regime anterior, nenhum 
dos princípios referidos pela recorrente foi afetado.

De qualquer forma, o artº4º do DLR 15/97/M estabelecia que as instituições de crédito, bem como 
as suas sucursais ou agências já licenciadas no âmbito do Centro Internacional de Negócios da Madeira, 
deviam dar cumprimento ao estipulado na presente lei regional até ao dia 1 de janeiro de 1999.

Deste modo, deveria a recorrente ter dado oportuno cumprimento aquele n.º 4 para poder bene-
ficiar da isenção.

Pelo que ficou dito, improcedem todas as conclusões das alegações e, em consequência, o recurso.
VIII. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, mantendo -se a decisão re-

corrida e a liquidação impugnada.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 10 de abril de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 17 de Abril de 2013.

Assunto:

Tributações autónomas. Despesas de representação. Retroactividade da lei fiscal. 
Aplicação da lei fiscal no tempo.

Sumário:

 I — Nas tributações autónomas não se trata de tributar um rendimento no fim do 
período tributário, mas determinado tipo de despesas, que constituem o facto 
gerador de imposto, uma vez que cada despesa é um facto tributário autónomo, a 
que o contribuinte fica sujeito, venha ou não a ter rendimento tributável em IRC, 
no fim do período, sendo irrelevante que esta parcela de imposto só venha a ser 
liquidada num momento posterior e conjuntamente com o IRC.

 II — A taxa a aplicar a cada despesa é a que vigorar à data da sua realização, uma 
vez que o facto tributário se verifica no momento em que se incorre nas despesas 
sujeitas a tributação autónoma, não se estando perante um facto complexo, de 
formação sucessiva ao longo do ano, mas perante um facto tributário instantâneo.

 III — Não pode a lei agravar o valor da taxa de tributação autónoma, relativamente a 
despesas já efectuadas aquando da sua entrada em vigor, incorrendo a norma do 
artigo 5.º, n.º 1, da Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro, ao determinar a retroacção 
de efeitos a 1 de Janeiro de 2008 da alteração do artigo 81.º, n.º 3, do CIRC, em 
inconstitucionalidade por violação da proibição imposta no artigo 103.º, n.º 3, da 
Constituição.



1473

Processo n.º 166/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: A…, L.da

Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I -RELATÓRIO
1. A……, Lda., identificada nos autos, deduziu impugnação judicial contra a decisão de indefe-

rimento da reclamação graciosa apresentada contra o acto tributário de autoliquidação de IRC do ano 
de 2008, no TAF de Sintra, que decidiu julgar procedente a impugnação, anulando -se a liquidação.

2. Inconformada, a Autoridade Tributária e Aduaneira veio interpor recurso para este STA, for-
mulando as seguintes conclusões das suas alegações:

“I. Visa o presente recurso reagir contra a douta sentença que julgou procedente a impugnação 
judicial deduzida por A……., Lda, contribuinte n.º ……, considerando que o n.º 1 do artº 5º da Lei 
n.º 64/2008 de 5 de Dezembro que determinou a produção de efeitos desde 1 de Janeiro de 2008 do 
disposto no artº 1 -A da mesma Lei, o qual alterou o artº 81º (actual artº 88º) do CIRC, agravando de 
5% para 10% a taxa de tributação autónoma incidente sobre os encargos Com viaturas ligeiras de 
passageiros e despesas de representação, está ferido de Inconstitucionalidade Material, por violação 
do Principio da Não Retroactividade da Lei Fiscal previsto no n.º 3 do art.º 103º da Constituição da 
República Portuguesa.

II. Não existe razão de princípio para afastar a retroactividade das normas favoráveis aos con-
tribuintes. Analisando toda a nova redacção do artº 81º (actual artº 88º) do CIRC deve entender -se 
que a alteração ao regime da tributação autónoma apesar de ter sido gravosa para alguns contri-
buintes, foi muito favorável para outros, uma vez que criou uma exclusão de tributação e criou uma 
discriminação positiva para os veículos menos poluentes, sendo por isso este regime mais favorável 
aos contribuintes,

III. Caso, se entenda que a nova redacção do preceito, em crise, é menos favorável aos contri-
buintes, importa, relembrar que o conceito de Retroactividade tem vindo a ser analisado e trabalhado 
pela Doutrina e pela Jurisprudência, chegando -se ao entendimento dominante que aquela apresenta 
3 (três) graus diferentes de intensidade: a retroactividade de 1º grau, autêntica ou forte abrange seria 
os casos em que se aplique uma nova lei fiscal a factos que se verificaram por inteiro, no domínio da 
lei antiga. Na retroactividade de 2º grau ou intermédia, os factos ocorreram no domínio da lei antiga 
mas ainda não foram totalmente produzidos os seus efeitos, que se vêm a verificar já com a lei nova 
em vigor. Na retroactividade de 3º grau ou mínima, os próprios factos não se verificaram por inteiro 
no domínio da lei antiga, prolongando -se a sua produção já com a lei nova em vigor.

IV. Estabelece o n.º 9 do art.º 8º do CIRC, na redacção dada pela Lei n.º 55 -B/2004 de 30 de 
Dezembro, que o “facto gerador do imposto considera -se verificado no último dia do período de 
tributação”. Pelo que na linha do Parecer n.º 83 de 19 de Junho de 2012, emitido pelo Digníssimo 
Magistrado do Ministério Público (neste processo) sustenta -se que “o dia 31 de Dezembro de cada 
ano é o momento gerador de IRC, O facto da Lei n.º 64/2008, de 5 -12, ter entrada em vigor no dia 
seguinte, o facto gerador do imposto ocorreu no dia 31 de Dezembro desse ano, momento em que se 
considera encerrado o ano económico, devendo ser aplicada a nova taxa a todo o período gerador 
do resultado do exercício.

V. Assim, a Retroactividade existente, na norma em crise, é mínima (3º grau), e como tal não 
abrangida pelo princípio contido no n.º 3 do artº 103.º da CRP.

VI. Como é bem afirmado no Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 18/2011 de 12 de Janeiro, 
apesar da retroactividacle mínima, “nada obsta que a questão seja ainda analisada à luz do princípio 
da protecção da confiança”.

VII. A tributação autónoma incidente sobre os encargos com viaturas ligeiras de passageiros e 
despesas de representação visa evitar que através de despesas, as empresas procedam à distribuição 
camuflada de lucros pelos sócios ou accionistas, que assim, apenas ficariam sujeitos ao IRC enquanto 
lucros da empresa, e ficariam longe da tributação em sede de IRS, bem como da segurança social, 
quer ao nível da TSU, quer ao nível das contribuições obrigatórias, pelo que não se pode esperar que 
o legislador pretenda conferir o mesmo nível de tutela constitucional que confere a outras situações.

VIII. Seguindo o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 18/2011 de 12 de Janeiro, concluímos 
que se essas despesas eram efectivamente necessárias “ao desenvolvimento da actividade da empresa 
e à obtenção do lucro, elas não deixariam de ser realizadas mesmo que fosse já conhecida ou previsível 
uma alteração da taxa de tributação aplicável; além de que o regime legal, mesmo antes da entrada 
em vigor da Lei n. 64/2008, tinha já em vista estabelecer limitações para os encargos de exploração 
que pudessem figurar como custos ou perdas de exercício.”

IX. Quanto ao pagamento dos juros indemnizatórios em que a AT foi condenada, diga -se quê no 
presente caso estamos perante uma autoliquidação. Nestes casos “tanto a determinação da matéria 
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colectável como a liquidação são levados a cabo pelo próprio contribuinte ou por substituto, pelo que 
estará afastada, em regra, a possibilidade de existir erro imputável aos serviços da Administração Tribu-
tária, no momento em que são praticados os actos que determinam a quantia a pagar” (cf. Jorge Lopes 
de Sousa in Código de Procedimento e de Processo Tributário, Volume I, 6ª Edição, 2011, Pág. 536).

X. “No Direito Constitucional Português não existe a possibilidade de a Administração se recu-
sar a obedecer a uma norma que considera inconstitucional (...) a menos que o TC tivesse já emitido 
declaração de inconstitucionalidade com força obrigatória geral” (Acórdão STA de 12 de Outubro 
de 2011, Proc.: 0860/10).

Termos em que, concedendo -se provimento ao recurso deve a decisão recorrida ser revogada e 
a impugnação judicial declarada totalmente improcedente.

PORÉM V. EXAS DECIDINDO FARÃO A COSTUMADA JUSTIÇA.
3. Não houve contra -alegações.
4. O Ministério Público emitiu parecer no sentido de o recurso merecer provimento.
5. Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.
II -FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
A sentença recorrida fixou a seguinte factualidade:
“A) A Impugnante é uma sociedade anónima e possui a classificação de actividade económica 

n.º 46.460 — comercio por grosso de produtos farmacêuticos, sendo que em termos fiscais encontra -se 
sujeita a IRC no regime geral. (Doc. fls. 132/138 do p.a.t. apenso)B) No dia 29.05.2009, a Impugnante 
procedeu à autoliquidação de IRC do montante de €215.386,09 em sede de tributação autónoma, com 
base na apresentação da declaração periódica de rendimentos Modelo 22. referente ao exercício de 
2008.

(Doc. n.º 1 junto ao Req. de reclamação graciosa apenso.)
C) No dia 25.05.2010, a Impugnante deduziu reclamação graciosa da autoliquidação a que alude a 

alínea A) do probatório, requerendo a anulação parcial da mesma, nos seguintes termos e fundamentos: 
“(...) determinando em consequência; a correcção da autoliquidação referente ao exercício de 2008 e o 
reembolso do valor que resulta da diferença de aplicação, aos encargos dedutíveis relativos a despesas 
de representação e aos encargos dedutíveis relativos a despesas de representação e aos relacionados 
com viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, motos ou motociclos, incorridos entre 1 de Janeiro e 
5 de Dezembro de 2008, das antigas taxas de tributação autónoma em substituição das novas taxas de 
tributação autónoma; o qual ascende a € 215.386,09 (duzentos e quinze mil trezentos e oitenta e seis 
euros e nove cêntimos).” (Doc. fls. 4/31 do processo de reclamação graciosa apenso)

D) No dia 31.05.2011, por despacho da Directora de Finanças Adjunta da Direção de Finanças 
de Lisboa foi a reclamação graciosa a que alude a alínea C) do probatório indeferida. (Doc. fls. 94/97 
do processo de reclamação graciosa apenso)

E) Em 02.06.2011, a Impugnante foi notificada do despacho a que alude a alínea D) do 
probatório.(Doc. fls. 98/99 do processo de reclamação graciosa apenso)

F) Em 20.06.2011, deu entrada neste tribunal a petição inicial que originou os presentes autos. 
(cfr. carimbo aposto a fls.3 dos autos)”.

2 - DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
A……., Lda., deduziu impugnação judicial contra a decisão de indeferimento da reclamação 

graciosa apresentada contra o acto tributário de autoliquidação de IRC do ano de 2008, alegando, em 
síntese, que a redacção do artigo 81º do CIRC, dada pela lei nº. 64/2008, de 5/12, não deve ser consi-
derada aplicável relativamente aos encargos suportados, entre 1 de Janeiro e 5 de Dezembro de 2008, 
e que deve ser aplicada, no seu lugar, a redacção anterior, invocando o princípio constitucional da não 
retroactividade da lei fiscal, previsto no nº. 3 do artigo 103º da CRP.

Por sentença proferida, em 25 de Junho de 2012, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, 
foi julgada procedente a impugnação, com base, entre outros, nos seguintes argumentos:

• “(…) sobre esta questão já o Supremo Tribunal Administrativo se pronunciou, entre outros no 
Acórdão de 06.07.2011, proferido no recurso n.º 281/11”, onde se concluiu que a norma em causa (art. 
5º da Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro), não é inconstitucional, por violação do princípio da proibição 
da retroactividade fiscal.

• “(…) Outro entendimento, como resulta das conclusões das alegações, tem e recorrente, uma 
vez que se pretende a aplicação de uma lei fiscal a factos passados (conclusão IVª).

• “(…) Também o Tribunal Constitucional na sua mais recente jurisprudência em matéria fiscal 
designadamente nos acórdãos n.ºs 128/2009 e 85/2010, considerou que a retroactividade consagrada 
no artigo 103.º, n.º 3, CRP é somente a autêntica. (…)”.

• “(…) no caso dos presentes autos não está em causa imposto sobre o rendimento (como sucedia no 
citado acórdão 399/2010), mas sim tributação autónoma sobre a despesa. Como bem refere a recorrente 
“as tributações autónomas tributam despesa e não rendimento, são impostos indirectos e não directos, 
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que penalizam determinados encargos incorridos pela empresa e apuram -se de forma totalmente inde-
pendente do IRC e Derrama devidos no exercício, não se relacionando sequer com a obtenção de um 
resultado positivo. Em boa verdade, as tributações autónomas constantes do Código do IRC poderiam 
estar inscritas num outro código ou em diploma autónomo” (Conclusão VIIª das alegações).

• “(…) “O facto gerador de imposto em IRC determina -se por relação ao fim do período de tri-
butação (n.º 9 do artigo 8.º do CIRC), mas a tributação autónoma agora em causa não comunga desse 
pressuposto, porque não atinge o rendimento (artigo 1.º do CIRC) mas a despesa enquanto tal”.

• Por isso, as novas taxas introduzidas pela Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro, só são aplicáveis 
às despesas realizadas após a sua entrada em vigor, uma vez que não estamos perante rendimento repor-
tado a determinado período e norma publicada nessa fase final do período de tributação, à semelhança 
do decidido relativamente ao n.º 1 do artigo 68º do Código do IRS, na redacção que lhe foi dada pelo 
artigo 1º da Lei n.º 11/2010, de 15 de Junho, quando conjugada com o disposto nos artigos 2.º e 3.º da 
mesma Lei e, também, do mesmo n.º 1 do artigo 68º do Código do IRS, na redacção que lhe foi dada 
pelo artigo 1º da Lei n.º 12 -A/2010, de 30 de Junho, quando conjugada com o disposto no n.º 1 do 
artigo 20º da mesma Lei. (Acórdão 399/2010).

• Assim sendo, estamos perante retroactividade autêntica ou própria da lei fiscal proibida pelo n.º 3 
do artº 103º da CRP, uma vez que o facto tributário que a lei nova pretende regular já tinha produzido 
todos os seus efeitos ao abrigo da lei antiga, relativamente a despesas já realizadas.” (…).

Contra este entendimento se insurge a Fazenda Pública, argumentando, em síntese, que a retro-
actividade existente, na norma em crise, é mínima (3º grau), e como tal não abrangida pelo princípio 
contido no n.º 3 do art. 103º da CRP, baseando -se fundamentalmente na jurisprudência do Tribunal 
Constitucional, vazada nos Acórdãos n.º 18/2011, de 12 de Janeiro.

Em face do exposto, a questão central a decidir é a de saber se a norma contida no artigo 5º, n.º 1, 
da Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro, que determinou a produção de efeitos desde 1 de Janeiro de 2008 
do disposto no artigo 1º -A da mesma Lei, o qual alterou o artigo 81º do CIRC, agravando de 5% para 
10% a taxa de tributação autónoma incidente sobre os encargos com viaturas ligeiras de passageiros 
e despesas de representação, consubstancia um caso de retroactividade fiscal, proibido por força do 
disposto no art. 103º, n.º 3, da CRP.

Vejamos.
3. “O artigo 81.º do CIRC, sob a epígrafe «Taxas de tributação autónoma», na redacção dada pela 

Lei n.º 55 -B/2004, de 30 de Dezembro, entretanto alterada pela Lei n.º 67 -A/2007, de 31 de Dezembro, 
determinava, na parte relevante, o seguinte:

1 — As despesas não documentadas são tributadas autonomamente, à taxa de 50 %, sem prejuízo 
da sua não consideração como custo nos termos do artigo 23.º.

2 — A taxa referida no número anterior é elevada para 70% nos casos em que tais despesas sejam 
efectuadas por sujeitos passivos total ou parcialmente isento., ou que não exerçam, a título principa4 
actividades de natureza comercial, industrial ou agrícola.

3 — São tributados autonomamente, à taxa de 5% os encargos dedutíveis relativos a despesas 
de representação e os relacionados com viaturas ligeiras ou mistas, motos ou motociclos, efectuados 
ou suportados por sujeitos passivos não isentos subjectivamente e que exerçam, a título principal, 
actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola.

4 — São tributados autonomamente, à taxa de 15 %, os encargos dedutíveis respeitantes a viaturas 
ligeiras de passageiros ou mistas cujo custo de aquisição seja superior a € 40 000, quando suportados 
pelos sujeitos passivos mencionados no número anterior que apresentem prejuízos fiscais nos dois 
exercícios anteriores àquele a que os referidos encargos digam respeito.(...)

Após a redacção introduzida pela Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro, os n.ºs 3 e 4 do mesmo 
preceito passaram a determinar o seguinte:

3 — São tributados autonomamente, excluindo os veículos movidos exclusivamente a energia 
eléctrica:

a) À taxa de 10 %, os encargos dedutíveis relativos a despesas de representação e os relacionados 
com viaturas ligeiras de passageiros ou mistas, motos ou motociclos, efectuados ou suportados por 
sujeitos passivos não isentos subjectivamente e que exerçam, a título principal, actividade de natureza 
comercial, industrial ou agrícola;

b) À taxa de 5 %, os encargos dedutíveis, suportados pelos sujeitos passivos mencionados no 
número anterior, respeitantes a viaturas ligeiras de passageiros ou mistas cujos níveis homologados 
de emissão de C02 sejam inferiores a 120 g/km, no caso de serem movidos a gasolina, e inferiores 
a 90 g/km, no caso de serem movidos a gasóleo, desde que, em ambos os casos, tenha sido emitido 
certificado de conformidade.

4 — São tributados autonomamente, à taxa de 20 %, os encargos dedutíveis, suportados pelos 
sujeitos passivos mencionados no número anterior, respeitantes a viaturas ligeiras de passageiros ou 
mistas cujo custo de aquisição seja superior a € 40 000, quando os sujeitos passivos apresentem pre-
juízos fiscais nos dois exercícios anteriores àquele a que os referidos encargos digam respeito.
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A Lei n.º 64/2008 entrou em vigor no dia seguinte ao da publicação, conforme prevê o artigo 6º, 
mas a produção de efeitos retroage a 1 de Janeiro de 2008, em função do que estabelece o artigo 5º do 
mesmo diploma.

3.1.Como ficou consignado na sentença recorrida, cuja fundamentação merece, na íntegra, a 
nossa adesão, sobre esta questão já este Supremo Tribunal se pronunciou, entre outros, no Acórdão 
de 6/7/2011, proferido no recurso n.º 28/11, onde se conclui que embora a Lei n.º 64/2008, através da 
nova redacção dada à alínea a) do n.º 3 do artigo 81.º do CIRC, tivesse operado “um agravamento da 
taxa de tributação aplicável aos encargos mencionados no anterior n.º 3 dessa disposição, que se torna 
aplicável por virtude da retroacção de efeitos, aos encargos e despesas já realizados pelos contribuintes 
no decurso do ano de 2008 e até à data em que a lei iniciou a sua vigência”, a norma (artº 5º da citada 
Lei) não viola o princípio da proibição da retroactividade fiscal consagrado no artigo 103.º n.º 3, da 
Constituição.

Como também refere a sentença recorrida, esta interpretação foi inicialmente acolhida pelo Tri-
bunal Constitucional, entre outros, nos Acórdãos nºs 128/2009 e 85/2010.

No entanto, a Mmª Juíza “a quo” julgou a norma em causa inconstitucional, argumentando, entre 
o mais, que:

“(…) 6.8. Aqui chegados importa então apurar se o artº 5º da Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezem-
bro pode aplicar -se retroactivamente à tributação autónoma prevista no artº 83º, n.º 1, alínea a) do 
CIRC.

Adoptando o entendimento de que artigo 103.º, n.º 3, da CRP apenas pretendeu consagrar a 
proibição da retroactividade autêntica, ou própria, da lei fiscal abrangendo apenas os casos em que o 
facto tributário que a lei nova pretende regular já tenha produzido todos os seus efeitos ao abrigo da 
lei antiga, excluindo do seu âmbito aplicativo as situações de retrospectividade ou de retroactividade 
imprópria, ou seja, aquelas situações em que a lei é aplicada a factos passados mas cujos efeitos ainda 
perduram no presente, como sucede quando a lei é aprovada até ao final do ano a que corresponde o 
imposto, a situação dos autos não é idêntica à tratada no Acórdão 399/2010 do Tribunal Constitucional, 
tal como se escreveu Acórdão 18/11, de 12 de Janeiro de 2011, do Tribunal Constitucional, proferido 
no Processo nº204/2010.

É que, no caso dos presentes autos não está em causa imposto sobre o rendimento (como suce-
dia no citado acórdão 399/2010), mas sim tributação autónoma sobre a despesa. Como bem refere a 
recorrente “as tributações autónomas tributam despesa e não rendimento, são impostos indirectos e 
não directos, que penalizam determinados encargos incorridos pela empresa e apuram -se de forma 
totalmente independente do IRC e Derrama devidos no exercício, não se relacionando sequer com a 
obtenção de um resultado positivo. Em boa verdade, as tributações autónomas constantes do Código 
do IRC poderiam estar inscritas num outro código ou em diploma autónomo” (Conclusão VIIª das 
alegações).

Por outras palavras, como salienta o srº Conselheiro Vítor Gomes no seu voto de vencido, aposto 
no citado acórdão n.º 204/2010, “Embora formalmente inserida no CIRC e o montante que permita 
arrecadar seja liquidado no seu âmbito e a título de IRC, a norma em causa respeita a uma imposição 
fiscal que é materialmente distinta da tributação nesta cédula, pelo que não podem ser invocados 
argumentos semelhantes àqueles que naquele segundo acórdão foram mobilizados no sentido de não 
se configurar um caso de retroactividade proibida pelo n.º 3 do artigo 103.º da Constituição. Com 
efeito, estamos perante uma tributação autónoma, como diz a própria letra do preceito. E isso faz toda 
a diferença. Não se trata de tributar um rendimento no fim do período tributário, mas determinado 
tipo de despesas em si mesmas, pelas compreensíveis razões de política fiscal que o acórdão aponta

Deste modo, o facto revelador de capacidade tributária que se pretende alcançar é a simples 
realização dessa despesa, num determinado momento. Cada despesa é, para este efeito, um facto 
tributário autónomo, a que o contribuinte fica sujeito, venha ou não a ter rendimento tributável em 
IRC no fim do período, sendo irrelevante que esta parcela de imposto só venha a ser liquidada num 
momento posterior e conjuntamente com o IRC.

Sendo assim a taxa a aplicar a cada despesa é a que vigorar à data da sua realização, uma vez 
que o facto tributário se verifica no momento em que se incorre nas despesas sujeitas a tributação 
autónoma.

Em resumo e concluindo como no voto de vencido acima referido, “O facto gerador de imposto 
em IRC determina -se por relação ao fim do período de tributação (n.º 9 do artigo 8.º do CIRC), mas a 
tributação autónoma agora em causa não comunga desse pressuposto, porque não atinge o rendimento 
(artigo 1.º do CIRC) mas a despesa enquanto tal”.

Por isso, as novas taxas introduzidas pela Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro, só são aplicáveis 
às despesas realizadas após a sua entrada em vigor, uma vez que não estamos perante rendimento 
reportado a determinado período e norma publicada nessa fase final do período de tributação, à seme-
lhança do decidido relativamente ao n.º 1 do artigo 68º do Código do IRS, na redacção que lhe foi dada 
pelo artigo 1º da Lei n.º 11/2010, de 15 de Junho, quando conjugada com o disposto nos artigos 2.º e 
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3.º da mesma Lei e, também, do mesmo n.º 1 do artigo 68º do Código do IRS, na redacção que lhe foi 
dada pelo artigo 1º da Lei n.º 12 -A/2010, de 30 de Junho, quando conjugada com o disposto no n.º 1 
do artigo 20º da mesma Lei. (Acórdão 399/2010).

Assim sendo, estamos perante retroactividade autêntica ou própria da lei fiscal proibida pelo n.º 3 
do artº 103º da CRP, uma vez que o facto tributário que a lei nova pretende regular já tinha produzido 
todos os seus efeitos ao abrigo da lei antiga, relativamente a despesas já realizadas.”

3.2. Importa apenas salientar que a jurisprudência acabada de expor foi entretanto acolhida pelo 
Tribunal Constitucional, nos Acórdãos nºs 617/2012, de 19 de Dezembro de 2012 e n.º 85/2013, de 5 
de Fevereiro de 2013.

No primeiro Acórdão, votado em plenário, o Tribunal Constitucional resolveu a divergência exis-
tente entre o Acórdão n.º 310/2012 (2ª secção), acórdão recorrido e o Acórdão n.º 18/2012, acórdão 
fundamento, “julgando inconstitucional, por violação do n.º 3, do artigo 103º, da Constituição, a norma 
do artigo 5º, n.º 1, da Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro, de 2012, na parte em que faz retroagir a 1 de 
janeiro de 2008 a alteração do artigo 81º, n.º 3, alínea a), do Código do Imposto sobre o rendimento 
das pessoas Colectivas, consagrada no artigo 1º -A do aludido diploma legal” (cfr. Acórdão do Tribunal 
Constitucional n.º 85/2013).

Nestes último Acórdão pode ler -se, entre o mais, que:
“(…) Contrariamente ao que acontece na tributação dos rendimentos em sede de IRS e IRC, 

em que se tributa o conjunto dos rendimentos auferidos num determinado ano (o que implica que só 
no final do mesmo se possa apurar a taxa de imposto, bem como o escalão no qual o contribuinte se 
insere), no caso tributa -se cada despesa efetuada, em si mesma considerada, e sujeita a determinada 
taxa, sendo a tributação autónoma apurada de forma independente do IRC que é devido em cada 
exercício, por não estar diretamente relacionada com a obtenção de um resultado positivo, e por isso, 
passível de tributação.

Assim, e no caso do IRC, estamos perante um imposto anual, em que não se tributa cada rendi-
mento percebido de per si, mas sim o englobamento de todos os rendimentos obtidos num determinado 
ano, considerando a lei que o facto gerador do imposto se tem por verificado no último dia do período 
de tributação (cfr. artigo 8º, n.º 9, do CIRC).

Já no que respeita à tributação autónoma em IRC, o facto gerador do imposto é a própria reali-
zação da despesa, não se estando perante um facto complexo, de formação sucessiva ao longo de um 
ano, mas perante um facto tributário instantâneo.

Esta característica da tributação autónoma remete -nos, assim, para a distinção entre impostos 
periódicos (cujo facto gerador se produz de modo sucessivo, pelo decurso de um determinado período 
de tempo, em regra anual, e tende a repetir -se no tempo, gerando para o contribuinte a obrigação de 
pagar imposto com caráter regular) e impostos de obrigação única (cujo facto gerador se produz de 
modo instantâneo, surge isolado no tempo, gerando sobre o contribuinte uma obrigação de pagamento 
com caráter avulso).

Na tributação autónoma, o facto tributário que dá origem ao imposto, é instantâneo: esgota -se 
no ato de realização de determinada despesa que está sujeita a tributação (embora, o apuramento do 
montante de imposto, resultante da aplicação das diversas taxas de tributação aos diversos atos de 
realização de despesa considerados, se venha a efetuar no fim de um determinado período tributário). 
Mas o facto de a liquidação do imposto ser efetuada no fim de um determinado período não transforma 
o mesmo num imposto periódico, de formação sucessiva ou de caráter duradouro. Essa operação de 
liquidação traduz -se apenas na agregação, para efeito de cobrança, do conjunto de operações sujeitas 
a essa tributação autónoma, cuja taxa é aplicada a cada despesa, não havendo qualquer influência do 
volume das despesas efetuadas na determinação da taxa.(…)”

“Neste caso estamos perante um tributo de obrigação única, incidindo sobre operações que 
se produzem e esgotam de modo instantâneo, em que o facto gerador do tributo surge isolado no 
tempo, originando, para o contribuinte, uma obrigação de pagamento com caráter avulso. Ou seja, 
as taxas de tributação autónoma aqui em análise não se referem a um período de tempo, mas a um 
momento: o da operação isolada sujeita à taxa, sem prejuízo de o apuramento do montante devido 
pelos agentes económicos sujeitos à referida “taxa” ser efetuado periodicamente, num determinado 
momento, conjuntamente com outras operações similares, sem que a liquidação conjunta influa no 
seu resultado.(…)”

“4. Regressando ao caso concreto, é manifesto que se está perante uma hipótese de aplicação 
retroactiva do disposto no artigo 81º, n.º 3, do CIRC, na redacção introduzida pela Lei n.º 64/2008, 
de 5 de Dezembro, ou seja, aplicação de lei nova a factos tributários de natureza instantânea, já com-
pletamente formados, anteriores à data da sua entrada em vigor.

Com efeito, o facto gerador da obrigação fiscal  - a realização de despesas de representação e 
viaturas ligeiras de passageiros, relativas ao exercício de 2008, foi agravada, por força da alteração 
introduzida ao art. 81º (actual 88º) do CIRC, pelo artº 1º -A, da Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro, 
com o aumento das taxas de tributação autónomas de 5% para 10%,  - ocorre, como facto instantâneo, 
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antes da entrada em vigor da lei nova (6 de Dezembro de 2008), por força do art. 5º daquele diploma 
que determinou a produção de efeitos daquele diploma desde de 1 Janeiro de 2008.

A aplicação da nova lei a este facto ocorrido anteriormente à sua aprovação envolve, pois, uma 
retroactividade autêntica”.

Como ficou consignado no Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 85/2013, “O que releva, face 
aos princípios constitucionais enunciados, não é o momento de liquidação de um imposto, mas sim o 
momento em que ocorre o ato que determina o pagamento desse imposto. É esse ato que vai dar ori-
gem à constituição de uma obrigação tributária, pelo que é nessa altura, em obediência ao princípio 
da legalidade, na vertente fundamentada pelo princípio da proteção da confiança, que se exige, como 
medida preventiva, que já se encontre em vigor a lei que prevê a criação ou o agravamento desse 
imposto, de modo a que o cidadão possa equacionar as consequências fiscais do seu comportamento.

Uma vez que a alteração efetuada ao artigo 83.º, n.º 3, do CIRC, através da Lei n.º 64/2008, de 
5 de dezembro, veio aumentar a taxa de tributação autónoma aplicável a despesas de representação 
e com viaturas, agravando a situação dos contribuintes abrangidos, estava -lhe vedada uma eficácia 
retroativa”.(…)”

Em face do exposto, não pode a lei agravar o valor da taxa de tributação autónoma, relativamente 
a despesas já efectuadas aquando da sua entrada em vigor, incorrendo a norma do artigo 5.º, n.º 1, da 
Lei n.º 64/2008, de 5 de Dezembro, ao determinar a retroacção de efeitos a 1 de Janeiro de 2008 da 
alteração do artigo 81.º, n.º 3, do CIRC, em inconstitucionalidade por violação da proibição imposta 
no artigo 103.º, n.º 3, da Constituição.

Assim sendo, improcede a argumentação da recorrente, decaindo no correspondente recurso, 
devendo, em consequência, confirmar -se a sentença recorrida.

III - DECISÃO
Termos em que os Juízes Conselheiros da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 17 de Abril de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes. 

 Acórdão de 17 de Abril de 2013.

Assunto:

Taxa de justiça. Dispensa de pagamento prévio. Notificação para pagamento da taxa 
de justiça.

Sumário:

 I — As partes que beneficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa de justiça, 
independentemente de condenação a final, devem ser notificadas com a decisão 
que decida a causa principal, ainda que susceptível de recurso, para efectuar o 
pagamento da (taxa de justiça) devida no prazo de 10 dias (nº 2 do art. 15º do 
RCP, aditado pela Lei n.º 7/2012, de 13/2).

 II —  Esta regra aplica -se aos processos iniciados após a entrada em vigor da Lei 
n.º 7/2012, como também a todos os processos pendentes nessa data (cfr. n.º 1 do 
art. 8º).

 III —  O n.º 9 do art. 8º da Lei n.º 7/2012, não obsta à aplicação daquela regra aos 
processos pendentes, pois que se trata de norma que apenas se destina a obviar 
a que aqueles que haviam beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de 
justiça e que, por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012 
dele deixaram de beneficiar, fossem compelidos, após a entrada em vigor desta 
Lei e por força da sua aplicabilidade aos processos pendentes, ao pagamento de 
imediato da taxa de justiça.

Processo n.º 190/13 -30.
Recorrente: Autoridade Tributária e Aduaneira.
Recorrido: A………………………. e outro.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.
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Acordam, em conferência, na secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

RELATÓRIO
1.1. A Autoridade Tributária e Aduaneira recorre do despacho que, proferido no Tribunal Admi-

nistrativo e Fiscal de Aveiro, confirmou a correcção da notificação que àquela foi feita para pagamento 
da taxa de justiça devida na presente acção administrativa especial intentada por A……….., B……….. 
e C…………, apesar de nela a Fazenda Pública ter sido absolvida da respectiva instância.

Com efeito, com a sentença de absolvição da instância, foi a referida Autoridade Tributária e 
Aduaneira notificada oficiosamente pela Secretaria do TAF de Aveiro para proceder, em 10 dias, ao 
pagamento da taxa de justiça devida.

E na sequência do pedido de esclarecimento, apresentado também pela dita Autoridade, no sentido 
de «clarificar a responsabilidade pelo pagamento da taxa de justiça à Ré, atento o teor do referido ofício 
de fls…., datado de 2012 -06 -08» o Mmo. Juiz do TAF de Aveiro confirmou (cfr. despacho de fls. 191 
a 194) a correcção da notificação assim efectuada.

1.2. Inconformada com essa decisão A Autoridade Tributária E Aduaneira dela interpõe o presente 
recurso para este Supremo Tribunal Administrativo, apresentado com o requerimento de interposição 
do recurso as respectivas alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:

1  - No caso dos autos a vexata quaestio resume -se a saber se nas situações em que se verifica 
dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça, nos termos do estatuído no artigo 15º/1 -a) do RCP, 
se aplica aos processos pendentes (i.e. anteriores à entrada em vigor da Lei 7/2012, de 13 de janeiro, 
portanto do regime estatuído no artigo 15º/2 do RCP), não obstante o regime de aplicação da lei no 
tempo ínsito no artigo 8º/9 da referida lei;

2  - Em primeiro lugar, a questão suscitada reclama uma uniformidade de entendimentos por parte 
dos Tribunais e das Secretarias Judiciais relativamente à aplicação da Lei 7/2012, de 13 de janeiro;

3  - Por outro lado, julga ainda a Recorrente que o entendimento perfilhado pela secretaria judicial 
e pelo Tribunal a quo não é consentâneo com o regime de salvaguarda consagrado no artigo 8º/9 da 
referida Lei 7/2012;

4  - Os presentes autos tiveram início a 2012 -02 -20, sendo -lhes, por tal, aplicável o regime de 
custas processuais aprovado pelo Decreto -Lei n.º 34/2008, de 26 de fevereiro, e consubstanciado no 
RCP (artigo 26º do citado decreto -lei), com as alterações introduzidas pelo Decreto -Lei 52/2011, de 
13 de abril;

5  - A Recorrente encontrava -se dispensada do pagamento prévio de taxa de justiça, atento o 
artigo15º/1 -a) do RCP;

6  - A dispensa de pagamento prévio da taxa de justiça permite que a parte que dela beneficie 
pratique os atos processuais devidos sem necessidade de prévio pagamento dos montantes que, nos 
termos do regulamento de custas, se mostram devidos pelo impulso, sem prejuízo, obviamente, de a 
parte dispensada poder vir a ser condenada, a final, ao pagamento das custas processuais (onde a taxa 
de justiça se inclui  - artigo 447º/1 do CPC e artigo 3º/1 do RCP) que sejam da sua responsabilidade;

7  - A introdução do artigo 15º/2 do RCP pela Lei 7/2012, de 13 de janeiro, veio a proceder à 
alteração no pagamento da taxa de justiça para as entidades que dela se encontravam dispensadas, 
independentemente da condenação a final e ainda que suscetíveis de recurso;

8  - Todavia, a mencionada lei veio de igual modo a salvaguardar o regime anterior constante da 
Lei 52/2011, de 13 de abril, aos processos que se encontrem pendentes;

9  - Ou seja, a Lei 7/2012 estabeleceu uma salvaguarda para as entidades que se encontram dispen-
sadas de pagamento prévio de taxa de justiça, mantendo a solução preconizada no âmbito das alterações 
legislativas anteriores, que prevêem o pagamento dessas entidades a final;

10  - Logo, e em face desta “cláusula de salvaguarda” aplicável às entidades dispensadas de 
pagamento prévio de taxa de justiça  - como é o caso da Recorrente  -, consagrado no artigo 8º/9 da 
Lei 7/2012, de 13 de janeiro, afere -se que o despacho sub judice procede à violação dos referidos 
preceitos legais, não se vislumbrando conformidade legal à exigência de pagamento de taxa de justiça 
correspondente ao impulso processual (Contestação) apresentado de forma a obstaculizar a pretensão 
formulada pelos Recorridos;

11  - Esta mesma conclusão é corroborada pelo recém -publicado Parecer n.º 41/2011 emitido pelo 
Conselho Consultivo da Procuradoria -Geral da República; e

12  - Assim, o douto despacho proferido pelo Tribunal a quo que, sancionando o procedimento da 
secretaria judicial, determina à ora Recorrente o pagamento de taxa de justiça, é violador das aludidas 
normas e como tal, deve ser revogado e substituído por outro que determine não haver lugar, no caso 
dos autos, ao pagamento de taxa de justiça.

Termina pedindo o provimento do recurso e que, consequentemente, seja o despacho recorrido 
substituído por outro que determine inexistir lugar ao pagamento de taxa de justiça.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP, notificado nos termos do disposto no n.º 1 do art. 146º do CPTA, não emitiu pronúncia.
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1.5. Corridos os vistos legais, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2. O despacho recorrido é, no que ora releva, do teor seguinte:
«A FAZENDA PÚBLICA, tendo sido absolvida da Instância por decisão de fls. 157 a 167, vem 

requerer clarificação da responsabilidade pelo pagamento da taxa de justiça, atento o teor do ofício de 
fls. 170 através do qual a 2ª UO do TAF de Aveiro notificou a Direcção de Serviços de Consultado-
ria Jurídica e do Contencioso, na pessoa do Sr. Dr. D………, 1) do teor da referida sentença, 3) nos 
termos do artigo 25º do RCP e artigo 31º da Portaria n.º 419 -A/2009, de que a TJ paga pelos autores 
é de 550,80 € e 4) para no prazo de 10 dias pagar a taxa de justiça, no valor de € 306,00, devida pela 
apresentação da contestação em 24 -4 -2012, nos termos do disposto no artigo 6º, n.º l, e 15º, n.º 2 do 
RCP, e 447 -A, n.º l do CPC.

E quanto a esta ultima notificação que se manifesta a perplexidade da Fazenda Pública.
Entende que, tendo os presentes autos sido iniciados em 20 -2 -2012, antes da entrada em vigor 

da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, que terá ocorrido em 24 -3 -2012, não são aplicáveis ao caso as 
disposições do RCP invocadas pela 2ª UO do TAF por força do disposto na norma transitória prevista 
no n.º 9 do artigo 8º da referida Lei n.º 7/2012.

De acordo com tal entendimento, o pagamento da taxa de justiça, enquanto componente das custas 
processuais, só deverá ser efectuado na medida em que tal resulte determinado da decisão que julgue a 
acção, por força do disposto no artigo 446º do CPC, diferentemente do que sucede com a nova redac-
ção do n.º 2 do artigo 15º do RCP que veio estabelecer que a parte dispensada do pagamento prévio da 
taxa de justiça deverá ser notificada, com a decisão final, para efectuar o seu pagamento no prazo de 
10 dias, “independentemente de condenação a final”.

A ser assim, o n.º 9 do artigo 8º da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, terá vindo salvaguardar 
as entidades que estavam dispensadas do pagamento prévio da taxa de justiça mantendo a solução 
instituída no âmbito da lei anterior que previam que o pagamento por essas entidades apenas ocorreria 
a final se fossem condenadas em custas.

Não tem razão a requerente.
A norma transitória prevista no artigo 8º da Lei n.º 7/20012, de 13 de Fevereiro, visou a aplicação 

de um só regime a todos os processos pendentes, independentemente do momento em que os mesmos se 
iniciaram (nº 1), aplicando -se a nova redacção aos actos praticados após 29 -3 -2012 mas considerando 
válidos e eficazes todos os pagamentos e actos praticados anteriormente nos processos pendentes nessa 
data, mesmo que da nova lei resulte uma solução diferente.

A norma transitória do n.º 9 do artigo 8º da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, preconiza que nos 
casos em que houve dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça mantém -se essa dispensa, mas o 
pagamento da taxa de justiça que deveria ser paga se não houvesse dispensa é devido a final.

E assim, independentemente de qualquer pronúncia condenatória nesse sentido.
(…)».
3.1. Conforme se vê dos autos, os autores A………., B………… e C……….. intentaram (na 

sequência da decisão proferida, ao abrigo do disposto no n.º 7 do art. 63º do CPPT, pelo Director -Geral 
da Autoridade Administrativa e Aduaneira, que autorizou a aplicação de disposição antiabuso do n.º 2 
do art. 38º da LGT) a presente acção administrativa especial.

Tendo o Mmo. Juiz do TAF de Aveiro absolvido da instância a Fazenda Pública e, fixando, o valor 
da acção em € 2.500,00, condenado os AA nas custas do processo.

Com a notificação da sentença, a Secretaria do TAF de Aveiro notificou também a entidade recorrida 
(ora recorrente) para, em dez dias, proceder ao pagamento da taxa de justiça devida pela apresentação 
da contestação em 24/4/2012, nos termos do disposto nos arts. 6º, n.º 1 e 15º, n.º 2 do Regulamento 
das Custas Processuais (RCP) e n.º 1 do art. 447º -A do CPC.

Essa entidade discordou de tal notificação e requereu ao sr. Juiz para «clarificar a responsabi-
lidade pelo pagamento da taxa de justiça à Ré, atento o teor do referido ofício de fls…., datado de 
2012 -06 -08».

E no seguimento foi então proferido o despacho recorrido (fls. 191 a 194), onde se confirma a 
legalidade da notificação, com a fundamentação, em síntese:

 - a norma transitória prevista no art. 8º da Lei n.º 7/20012, de 13/2, visou a aplicação de um só 
regime a todos os processos pendentes, independentemente do momento em que os mesmos se iniciaram 
(nº 1), aplicando -se a nova redacção aos actos praticados após 29/3/2012 mas considerando válidos 
e eficazes todos os pagamentos e actos praticados anteriormente nos processos pendentes nessa data, 
mesmo que da nova lei resulte uma solução diferente;

 - a norma transitória do n.º 9 do art. 8º da Lei n.º 7/2012, de 13/2, preconiza que nos casos em que 
houve dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça mantém -se essa dispensa, mas o pagamento da 
taxa de justiça que deveria ser paga se não houvesse dispensa é devido a final.

3.2. Discorda a entidade recorrente sustentando, como se vê das Conclusões, que a questão re-
clama uma uniformidade de entendimentos por parte dos Tribunais e das Secretarias Judiciais e que, 
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por outro lado, o entendimento perfilhado não é consentâneo com o regime de salvaguarda consagrado 
no art 8º/9 da Lei 7/2012, sendo que os presentes autos tiveram início a 20/2/2012, sendo -lhes, por tal, 
aplicável o regime de custas processuais aprovado pelo DL n.º 34/2008, de 26/2, e consubstanciado no 
RCP (art, 26º do citado DL), com as alterações introduzidas pelo DL 52/2011, de 13/4.

Pelo que, em face desta “cláusula de salvaguarda” aplicável às entidades dispensadas de paga-
mento prévio de taxa de justiça, como é o caso da recorrente, o despacho recorrido viola os referidos 
preceitos legais.

4. Antes de mais, importa esclarecer que a questão suscitada nos autos não se enquadra no art. 31º 
do RCP, nomeadamente para efeitos de aplicação do disposto no seu n.º 6, que define as regras da al-
çada e limita o recurso de decisão proferida em incidente de reclamação da conta a valores superiores 
a 50 UC.

Na verdade, não foi apresentada qualquer reclamação da conta ou pedida a rectificação ou correc-
ção de qualquer erro material de que a mesma padecesse. E apesar de a notificação ao Director -Geral 
da Autoridade Administrativa e Aduaneira, ora recorrente, para pagamento da taxa de justiça ter sido 
realizada oficiosamente pela Secretaria Judicial em simultâneo com a notificação da sentença, o que 
está em discussão neste recurso é o despacho judicial que, na sequência de requerimento apresentado 
por essa entidade a solicitar a clarificação pelo Juiz sobre a legalidade da exigência desse pagamento, 
julgou o mesmo devido.

Ora, tendo o valor da causa sido fixado, na sentença, em Euros 2.500,00, ou seja excedendo a alçada 
do Tribunal que a proferiu – que, nos termos do disposto no art. 280º, n.º 4, do CPPT, e 6º, n.º 2, do Esta-
tuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (ETAF) aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, é 
de ¼ das alçada dos tribunais judiciais de 1ª instância, correspondendo hoje a € 1.250,00  - (1), não ocorre 
obstáculo à admissibilidade do recurso. (2)

5. Vejamos, então, se é, ou não, legal a notificação efectuada à recorrente para proceder ao paga-
mento da taxa de justiça.

Esta é, na realidade, a questão que cumpre apreciar e decidir e que, por outras palavras, se recon-
duz à de saber se as entidades que, antes e depois da nova redacção dada ao RCP pela Lei n.º 7/2012, 
estavam dispensadas do prévio pagamento de taxa de justiça, estão ou não obrigadas, na sequência de 
sentença proferida após a entrada em vigor daquela nova redacção do RCP, a proceder ao respectivo 
pagamento nos termos e prazo fixados no n.º 2 do art. 15º daquele Regulamento.

5.1. Sobre tal questão se debruçaram já vários acórdãos desta Secção do STA (cfr., v.g. os acs. de 
10/10/12, rec. n.º 906/12, de 31/10/12, rec. n.º 921/12 e de 7/11/12, rec. n.º 982/12, que subscrevemos 
como adjunto, bem como os acs. de 17/10/12, rec. n.º 905/12 e de 5/12/2012, rec. n.º 907/12, que 
relatámos).

E porque não vemos que no presente recurso seja avançada convincente argumentação que con-
trarie aquela que presidiu ao entendimento adoptado naqueles arestos, limitar -nos -emos, com a devida 
vénia, a seguir a fundamentação ali adoptada.

5.2. Não se discute no recurso que a entidade recorrida, ora recorrente, esteja sujeita ao paga-
mento de taxa de justiça (note -se que é aplicável à situação o regime de custas processuais aprovado 
pelo DL n.º 34/2008, de 26/2, que aprovou o Regulamento das Custas Processuais (RCP) e que esse 
Regulamento é, por força do disposto no seu art. 2º, (3) aplicável aos processos que correm termos nos 
tribunais administrativos e fiscais). E na verdade, quer antes, quer depois das alterações introduzidas 
no RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13/2, já o Estado não gozava de isenção de taxa de justiça, isenção a 
que já há muito fora posto termo. (4)

O ora recorrente é o máximo dirigente e representante da Autoridade Administrativa e Aduaneira, 
serviço da administração directa do Estado, integrado hierarquicamente no Ministério das Finanças 
[cf. arts. 1º, 3º, 4º, alínea f), e 14º, n.º 3, do DL n.º 117/2011, de 15/12 e arts. 1º, 3º e 4º do DL n.º 118/2011, 
de 15/12], encontrando -se, como tal, dispensado do pagamento prévio de taxa de justiça, conforme 
estatuído no art. 15º, n.º 1, alínea a), do RCP. (5)

A dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça não significa qualquer isenção de pagamento, 
nem se lhe equipara. Os casos de isenção subjectiva e objectiva são os que constam no art. 4º do RCP, 
não estando aí contemplado o Estado e as demais entidades ou sujeitos que, nos termos do citado art. 15º, 
beneficiam da dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça.

Por outro lado a dispensa do pagamento prévio também não desonera o sujeito processual benefi-
ciário da liquidação da taxa devida pela utilização e prestação do serviço judiciário, constituindo apenas 
um diferimento ou protelamento do pagamento. A taxa de justiça, enquanto contrapartida relativa ao 
custo do serviço judiciário prestado, será exigível e paga oportunamente.

A questão que se coloca nos presentes autos é precisamente a de saber qual o momento, qual a 
oportunidade desse pagamento.

5.3. Em regra, a taxa de justiça é paga integralmente e de uma só vez, (6) no início do processo, 
por cada parte ou sujeito processual, devendo o seu pagamento, também em regra, ocorrer «até ao 
momento da prática do acto processual a ela sujeito» (art. 14º do RCP).
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Mas, no caso de a parte beneficiar de dispensa do prévio pagamento, quando deve pagar a taxa 
de justiça?

A Secretaria do TAF de Aveiro, louvando -se no n.º 2 do art. 15º do RCP – que determina: «As 
partes dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça, independentemente de condenação a final, 
devem ser notificadas, com a decisão que decida a causa principal, ainda que susceptível de recurso, 
para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias» –, entendeu que esse momento era o da notifica-
ção da sentença. Note -se que a taxa de justiça é devida pelo impulso processual independentemente da 
posição (lado activo ou passivo) que a parte ocupa no processo, ou seja, quer a parte seja autor quer 
seja réu, quer seja recorrente quer seja recorrido, como resulta inequivocamente do disposto no art. 6º, 
n.º 1, do RCP.

O Mmo. Juiz, decidindo a reclamação (requerimento de «clarificação da responsabilidade pelo 
pagamento da taxa de justiça» deduzida pelo ora recorrente contra essa notificação, entendeu também 
que era esse o momento para ser paga a taxa de justiça por quem beneficiava da dispensa do seu prévio 
pagamento.

O recorrente discorda desse entendimento; não porque sustente que a oportunidade para o pagamento 
decorrente do n.º 2 do art. 15º do RCP não seja essa, mas porque, a seu ver, a aplicação daquela norma 
ao caso sub judice está afastada pelo n.º 9 do art. 8º da Lei n.º 7/2012, de 13/2, que aprovou o RCP.

Vejamos.
5.4. A dita norma (nº 9 do art. 8º da Lei n.º 7/2012, de 13/2) inserida nas disposições quanto à 

aplicação no tempo, prescreve que: «Nos processos em que, em virtude da legislação aplicável, houve 
lugar à dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça, essa dispensa mantém -se, sendo o pagamento 
dos montantes que a parte teria de ter pago caso não estivesse dispensada devidos apenas a final, ainda 
que a aplicação da redacção que é dada ao Regulamento das Custas Processuais pela presente lei de-
terminasse solução diferente.»

A ratio legis desta norma é evitar toda e irrestrita consequência que decorreria do princípio geral 
enunciado no n.º l do art. 8º: a aplicação do RCP na redacção conferida pela lei de alteração a todos 
os processos pendentes. Se, sem a ressalva feita no dito n.º 8, fosse feita aplicação do princípio geral, 
então, as entidades antes dispensadas de pagamento prévio de taxa de justiça, que segundo a actual 
redacção já deixassem de o ser (... “a aplicação da redacção que é dada ao Regulamento das Custas 
Processuais pela presente lei determinasse solução diferente”), ficariam imediatamente em falta, logo 
podendo/devendo ser reivindicado que a suprissem (com possíveis consequências processuais que antes 
até não ocorreriam, mas que agora, sem tal ressalva, poderiam emergir).

A regra do n.º 8 pretende afastar esse efeito, dando por adquirida e mantida a dispensa.
E até aqui cabe, aliás, o discurso argumentativo do recorrente.
Onde divergimos é na interpretação do que deve entender -se por pagamento devido “apenas a 

final”, apesar de se manter a dispensa (de pagamento prévio).
Na óptica da AT e Aduaneira, tal pagamento só será devido após elaboração da conta final.
Entendemos que não.
A notificação feita ocorreu em aplicação do art. 15º, n.º 2, do RCP, na nova redacção dada pela 

Lei nº 7/2012, de 13/02.
Normativo que reza: «As partes dispensadas do pagamento prévio de taxa de justiça, indepen-

dentemente de condenação a final, devem ser notificadas, com a decisão que decida a causa principal, 
ainda que susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias».

Ora este normativo não contraria nem interfere com a norma do art. 8º, n.º 9  - que tem finalidade 
específica quanto às consequências da nova lei para as partes que tinham um estatuto de benefício e 
deixaram de o ter: (7) respeita às partes dispensadas, dispondo sobre o pagamento do que antes estavam 
dispensadas de efectuar previamente; obrigação de pagamento (de partes dispensadas mas não isentas) 
deferido no tempo, mas não mais que até ao momento referido no enunciado art. 15º, n.º 2.

Nenhuma razão há para distinguir a sua aplicação entre partes antes dispensadas de pagamento 
prévio de taxa de justiça segundo a anterior redacção do RCP, e partes (que continuam) dispensadas 
segundo a nova redacção do RCP.

Aliás, nem sequer teria lógica que às partes dispensadas, segundo o actual regime, fosse exigível 
ainda antes da conta o pagamento da taxa de justiça, e que para os casos previstos no referido art. 8º, 
n.º 9 [relativamente às partes antes dispensadas e que agora, decorrente do princípio geral de aplicação 
da nova redacção a todos os processos (supra referido art. 8º, n.º l), não fosse a regra de ressalva, até 
já não teriam essa dispensa] não se verificasse essa exigibilidade.

Menos ainda, e contrariamente ao princípio geral de aplicação da nova redacção a todos os pro-
cessos (supra referido art. 8º, n.º l), naqueles casos em que antes existia essa dispensa, e que face à 
nova redacção também dela gozam.

Portanto, sem que demandem necessidade de aplicação da tutela do aludido n.º 9 do art. 8º, como 
é o caso.
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5.5. Conforme o disposto no art. 8º, nºs. 1 e 2, da Lei n.º 7/2012, de 13 /02 (alteração ao RCP), a 
nova redacção do RCP aplica -se também aos processos pendentes naquilo que sejam actos praticados 
a partir da sua entrada em vigor.

Ou seja, sempre sendo a taxa de justiça devida a final (pois não se está perante hipótese de isen-
ção), então, relativamente à questão de saber se o pagamento daquela taxa é exigível só com a conta do 
processo, ou se o é aquando da notificação aqui questionada, o legislador optou, agora, e abrangendo 
também os processos pendentes, por não diferir no tempo o pagamento, em mais do que os termos 
agora previstos. (8)

E dado que o acto aqui em questão foi praticado já na vigência da nova redacção da lei, aplica 
essa nova redacção.

No caso, o falado n.º 2 do art. 15º, assim se respeitando os termos desta norma.
Neste contexto e por tudo o exposto, o recurso não pode obter provimento.
DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 17 de Abril de 2013.  - Casimiro Gonçalves (relator)  - Francisco Rothes  - Fernanda 
Maçãs.

(1) A alçada dos tribunais judiciais de 1ª instância foi fixada em € 5.000,00 pelo art. 31º, n.º 1, da Lei da Organização 
e Funcionamento dos Tribunais Judiciais aprovada pela Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto.

(2) Neste sentido, cfr. o acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do STA, de 23/5/2012, 
proferido no processo com o n.º 246/12.

(3) O art. 2º do RCP dispõe: «O presente Regulamento aplica -se aos processos que correm termos 
nos tribunais judiciais, nos tribunais administrativos e fiscais e no balcão nacional de injunções».

(4) Isenção que foi abolida, relativamente aos processos de natureza cível, pelo Código das Custas 
Judiciais, na redacção conferida pelo DL n.º 324/2003, de 27/12, mas que, relativamente à jurisdição 
administrativa, havia já sido abolida pelo Código de Processo dos Tribunais Administrativos, aprovado 
pela Lei n.º 15/2002, de 22/2, cujo art. 189º dispõe: «O Estado e as demais entidades públicas estão 
sujeitos ao pagamento de custas».

(5) Diz o art. 15º, n.º 1, alínea a), do RCP: «1 – Ficam dispensados do pagamento prévio paga-
mento da taxa de justiça: a) O Estado, incluindo os seus serviços e organismos ainda que personali-
zados, as Regiões Autónomas e as autarquias locais, quando demandem ou sejam demandados nos 
tribunais administrativos ou tributários, salvo em matéria administrativa contratual e pré -contratual 
e relativas às relações laborais com os funcionários, agentes e trabalhadores do Estado; […]».

(6) Tendo -se eliminado o sistema de pagamento em duas fases (a taxa de justiça inicial e subse-
quente) que vigorava no Código das Custas Judiciais, aprovado pelo DL n.º 224 -A/96.

(7) Serão os casos anteriormente previstos nas alíneas b) e c) do art. 15º do RCP, que foram 
revogadas pelo art. 6º da Lei n.º 7/2012, de 13/2.

(8) Neste sentido, Joel Timóteo Ramos Pereira, Regulamento das Custas Processuais e Legislação 
Complementar, Quid Juris, 2012, anotação 7 ao art. 8º da Lei n.º 7/2012, pág. 30. 

 Acórdão de 17 de Abril de 2013.

Assunto:

Oposição à Execução Fiscal. Uma única Oposição a várias Execuções não Apensadas. 
Excepção Dilatória. Impossibilidade de Sanação.

Sumário:

 I –  Porque a oposição à execução fiscal, embora com tramitação processual 
autónoma, funciona como uma contestação à execução fiscal, não pode 
aquele que foi citado em várias execuções fiscais que não se encontram 
apensadas deduzir uma única oposição, ainda que os fundamentos por 
que se opõe sejam os mesmos, e, se o fizer, verifica -se uma excepção 
dilatória inominada, a determinar o indeferimento liminar da petição 



1484

inicial ou a absolvição da instância, consoante seja verificada em fase 
liminar ou na sentença (cf. arts. 234.º -A, n.º 1, 288.º, n.º 1, alínea e), 
493.º, n.ºs 1 e 2, 495.º e 660.º, n.º 1, todos do CPC).

 II –  No entanto, sempre pode o oponente prevalecer -se do disposto nos 
arts. 234.º -A e 476.º do CPC, se houve indeferimento liminar, ou do 
disposto no art. 289.º do CPC, se houve absolvição da instância.

 III –  Relativamente aos pressupostos processuais que visam acautelar, não 
o interesse das partes, mas o interesse público da boa administração 
da justiça, não pode funcionar o princípio contido no n.º 3 do art. 288.
º do CPC.

 IV –  Antes da absolvição da instância determinada nos termos supra referidos, 
não há que notificar o oponente para (numa solução paralela à que os 
arts. 31.º, n.ºs 4 e 5, e 31.º -A, n.ºs 1 e 3, do CPC, consagram para os 
casos de rejeição de cumulação de pedidos e coligação ilegal) indicar 
qual o pedido que pretende continue a ser apreciado no processo.

 V –  É que essa solução, se tem a vantagem de aproveitar a petição inicial 
como oposição dirigida a uma das execuções, tem o grave e incontor-
nável óbice de deixar o oponente desprotegido quanto às demais.

Processo n.º 199/13 -30.
Recorrente: A…………………, Lda.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.
Recurso jurisdicional da sentença proferida no processo de oposição à execução fiscal 

com o n.º 1083/11.3BELRA
1. RELATÓRIO
1.1 O Serviço de Finanças de Leiria 2 instaurou contra a sociedade denominada “A……………………, 

Lda.” (a seguir Executada, Oponente ou Recorrente) duas execuções fiscais, uma para cobrança de 
dívidas provenientes de Imposto sobre o Valor Acrescentado e a outra para cobrança de dívida prove-
niente de Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Colectivas.

1.2 A Executada deduziu oposição contra essas execuções fiscais com os fundamentos de que 
(i) arguiu oportunamente a nulidade da citação junto do órgão da execução fiscal e de que (ii) não foi 
notificada das liquidações que deram origem às dívidas exequendas.

1.3 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria proferiu sentença em que, julgando 
verificada a excepção dilatória inominada decorrente da dedução de uma única oposição a execuções 
que não se encontravam apensadas, absolveu a Fazenda Pública da instância.

1.4 A Oponente não se conformou com a sentença e dela interpôs recurso para este Supremo 
Tribunal Administrativo, que foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito 
meramente devolutivo.

1.5 A Recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte 
teor:

«A) — Não obstante, a dedução de uma única oposição a diversas execuções fiscais que não estão 
apensadas constituir uma excepção dilatória, tal não determina obrigatoriamente a imediata absolvição 
da instância.

B) — Em fase prévia à prolação da sentença, poderia ter sido apreciada a excepção dilatória de 
cumulação ilegal de pedidos e feito o saneamento dos autos ou suprimento daquela.

C) — Cumulação ilegal de pedidos que, porque suscitada na fase dos articulados, determina para 
o juiz o dever de providenciar pelo suprimento de excepções dilatórias e convidar as partes a suprir 
deficiências, conforme dispõem os n.º 1 e 2 do artigo 88.º e n.º 3 do artigo 4.º, ambos do CPTA, apli-
cáveis “ex vi” alínea c) do artigo 2.º do CPPT.

D) — Contudo, a oponente/recorrente não foi convocada a suprir a excepção de cumulação ilegal 
de pedidos.

E) — Convite ao saneamento dos autos que constitui um poder -dever do juiz, em obediência aos 
princípios da tutela jurisdicional efectiva, da promoção do acesso à justiça, da economia processual e 
utilidade dos actos processuais e da interpretação das normas processuais no sentido de serem emitidas 
pronúncias materiais e não formais.

F) — Aliás, os princípios supra enunciados, encontram -se também subjacentes às normas do 
Código de Processo Civil, e têm por objectivo o rendimento máximo do processo, ou seja, a definição 
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material do litígio, obviando a decisões que apenas têm como consequência a renovação da instância 
(em regra, após sanação das excepções).

G) — O Mmo. Juiz [do Tribunal] “a quo” fundamentou de direito a douta sentença no disposto 
no artigo 288.º, n.º 1 alínea e) do CPC, no entanto, deveria ter aplicado o previsto na primeira parte do 
n.º 3 deste dispositivo, que por sua vez remete para o n.º 2 do art. 265.º.

H) — Ou seja, deveria o juiz notificar o autor/oponente para, no prazo fixado, indicar qual o 
pedido que pretendia ver apreciado no processo.

I) — Ora, se a oponente/recorrente tivesse tido a oportunidade de suprir a excepção, poderia ter 
escolhido o prosseguimento da oposição quanto a uma das execuções, absolvendo -se da instância a 
FP apenas quanto à outra oposição à execução, e, assim, aproveitar -se -iam os autos para ser proferida 
uma sentença de mérito quanto a um dos pedidos.

J) — Do exposto resulta que, quer seguindo o disposto na lei processual administrativa, quer 
seguindo o disposto no CPC, deveria o Mmo Juiz [do Tribunal] “a quo” ter formulado convite à ora 
recorrente/oponente para suprir a excepção, nomeadamente escolhendo o pedido que pretendia ver 
apreciado, face à cumulação ilegal de pedidos verificada, na medida em que, pelo menos quanto a 
um dos pedidos, poderia manter -se o prosseguimento dos autos e prolação de sentença de mérito ou 
substantiva e não formal, evitando -se a inutilização por completo do processo.

L) — A douta decisão recorrida fez incorrecta interpretação e aplicação do disposto nos n.º 1 e 2 
do artigo 88.º e n.º 3 do artigo 4.º, ambos do CPTA, aplicáveis “ex vi” alínea c) do artigo 2.º do CPPT e 
do disposto no n.º 3 do artigo 288.º do CPC, que remete para o n.º 2 do art. 265.º do mesmo diploma.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e em consequência ser revogada a 
douta sentença recorrida, determinando -se a remessa dos autos à primeira instância a fim da oponente 
ser notificada para, em prazo a fixar, indicar o pedido que pretendem ver apreciado no processo».

1.6 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.7 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Público 

e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja concedido provimento ao recurso, 
revogada a sentença recorrida e ordenada a baixa dos autos à 1.ª instância, a fim de aí ser notificada a 
ora recorrente para indicar o pedido que continuará a ser apreciado no processo, sob a cominação de, 
não o fazendo, ser a Fazenda Pública absolvida da instância quanto a todos os pedidos, seguindo -se os 
ulteriores trâmites legais. Isto, com a seguinte fundamentação:

«A questão controvertida prende -se com a questão de saber se a excepção dilatória inominada 
de cumulação ilegal de oposições determina, obrigatoriamente, a absolvição imediata da Fazenda 
Pública.

É certo que a cumulação ilegal de oposições consubstancia excepção dilatória de conhecimento 
oficioso, como o próprio recorrente parece admitir (1). [1 Código de Procedimento de Processo Tri-
butário, anotado e comentado, 6.ª edição 2011, III volume, página 544, Juiz Conselheiro Jorge Lopes 
de Sousa. Entre outros, acórdão do STA, de 28 de Novembro de 2012 -P. 0840/12, disponível no sítio 
da Internet www.dgis.pt]

Mas tal excepção, ao contrário do que parece ser o entendimento da sentença recorrida, não deve 
determinar, obrigatoriamente, a imediata absolvição da instância da entidade demandada.

De facto, parece certo que o princípio constitucional da proporcionalidade e a regra de que devem 
tentar sanar -se as deficiências ou irregularidades susceptíveis de sanação que se retira do normativo 
do artigo 19.º do CPPT impõe que se garanta ao oponente a possibilidade de sanar a deficiência em 
causa.

Assim sendo, como ensina o autor citado em nota de rodapé, na obra ali referida, “parece que a 
solução mais adequada e com mais sólido suporte normativo será a de preencher a lacuna de regula-
mentação, por analogia, aplicando o regime previsto para os casos de rejeição de cumulação de pedidos 
e coligação ilegal, que consta dos arts. 31.º, n.ºs 4 e 5 e 31.º -A, n.ºs 1 e 3, do CPC, que, adaptado ao 
processo de execução fiscal, se traduz em o tribunal notificar o oponente para indicar, no prazo que 
fixar, qual o pedido ou os pedidos que continuarão a ser apreciados no processo, sob cominação de, 
não o fazendo, ser a Fazenda Pública absolvida da instância quanto a todos eles, e, se as novas opo-
sições forem deduzidas dentro de 30 dias, a contar do trânsito em julgado do despacho que ordenou a 
separação, os seus efeitos retroagem à data em que a primeira oposição foi apresentada.

Aliás, é essencialmente este o regime previsto no art. 47.º, n.ºs 5 e 6, do CPTA, para os casos de 
cumulação ilegal de pedidos na acção administrativa especial, que é aplicável subsidiariamente aos 
casos de cumulação ilegal de pedidos em impugnação judicial: o juiz notifica o autor ou autores para, 
no prazo de 10 dias, indicarem o pedido que pretendem ver apreciado no processo, sob cominação 
de, não o fazendo haver absolvição da instância quanto a todos os pedidos e, no caso de absolvição 
da instância por ilegal cumulação de impugnações podem ser apresentadas novas petições, no prazo 
de um mês a contra do trânsito em julgado, considerando -se estas apresentadas na data da entrada 
da primeira para efeitos da tempestividade da sua apresentação. Embora o CPTA não seja legislação 
subsidiária aplicável aos processos de execução fiscal, o facto de este diploma estabelecer um regime 
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essencialmente idêntico ao do processo civil, permite concluir que, na perspectiva legislativa, é esse 
o regime adequado para a generalidade dos casos semelhantes.”».

1.8 Colheram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.9 A questão suscitada pela Recorrente e que ora cumpre apreciar e decidir é a de saber se a 

excepção dilatória inominada de cumulação ilegal de oposições, verificada em fase anterior à sentença, 
pode determinar a absolvição da Fazenda Pública da instância sem que antes se notifique o oponente 
para, querendo, indicar qual o pedido que pretende ver apreciado no processo.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria efectuou o julgamento da matéria de facto 

nos seguintes termos:
«Matéria de facto provada
Vistos os autos, com interesse para a decisão da causa encontram -se provados pelos documentos 

constantes dos autos e na cópia do processo de execução fiscal em apenso, os seguintes factos:
A)
Em 07 -02 -2004 foi instaurado no Serviço de Finanças de Leiria 2 contra A…………………., Lda., 

o processo de execução fiscal n.º 3603200401015192 por dívida de Imposto sobre o Valor Acrescentado 
do ano de 2001, na quantia de € 1.122,30.  – (cfr. fls. 11 e 15 do processo instrutor apenso).

B)
Em 02 -08 -2008 foi instaurado no Serviço de Finanças de Leiria 2 contra A…………………, Lda., 

o processo de execução fiscal n.º 3603200801075659 por dívida de Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Colectivas do ano de 2006, na quantia de € 1535,21. – (cfr. doc. de fls. 2 destes autos e fls. 1 
a 3 do processo instrutor apenso).

C)
Ao processo de execução fiscal identificado em A) foram apensados os proces-

sos n.º 3603200501006177, 3603200501065246, 3603200501074911, 3603200601073370, 
3603200601073753, 3603200701 004964, 3603200701041622, 3603200701065521, 3603200701098829 
e 3603200801003844, instaurados por divida de IVA e coimas fiscais, passando a quantia exequenda 
a ser no valor de € 11.058,40. – (cfr. doc. de fls. 37 e 38 destes autos).

D)
Em 02 -02 -2009 foi endereçada ao aqui oponente citação para efeitos de reversão dos processos 

de execução fiscal identificados em A) e C). – (cfr. fls. 23 e ss. do processo instrutor apenso). [(1)]
E)
Em 05 -08 -2011 deu entrada no Serviço de Finanças de Leiria 2 a presente petição inicial de oposi-

ção aos processos de execução fiscal n.º 3603200401015192 e apensos e n.º 3603200801075659. – (cfr. 
docs. de fls 2 e 3 destes autos).

Factos Não Provados
Dos factos, com interesse para a decisão da excepção acima identificada, constantes dos pre-

sentes autos, todos objecto de análise concreta, não se provaram os que não constam da factualidade 
supra descrita».

2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria proferiu sentença em que, considerando 

verificada a excepção dilatória inominada decorrente da dedução pela ora Recorrente de uma única 
oposição a execuções que não se encontravam apensadas, absolveu a Fazenda Pública da instância.

É certo que, como esta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo 
já afirmou por várias vezes, não é admissível deduzir uma única oposição a várias execuções fiscais 
que não estejam apensadas (2).

Desde logo, por força da natureza da oposição à execução fiscal. Como tem vindo a afirmar a 
doutrina, «[c]onquanto a oposição apresente a fisionomia de uma acção, instaurada pela apresentação 
duma petição inicial, a verdade é que ela funciona como contestação. O seu fim é impugnar a própria 
execução fiscal; daí o nome de oposição» (3) e «a oposição à execução fiscal, embora com tramitação 
processual autónoma relativamente à execução fiscal, funciona na dependência deste como uma con-
testação à pretensão do exequente» (4).

Assim, afigura -se -nos insustentável a dedução de uma única oposição contra execuções fiscais 
que não estejam apensadas. Por certo, ninguém sustentará que possam contestar -se diversas acções 
que corram separadamente contra o mesmo réu mediante uma única contestação, ainda que instauradas 
pelo mesmo autor e com idêntica fundamentação.

A dedução de uma única oposição a diversas execuções fiscais que não estão apensadas constitui, 
como bem decidiu o Juiz do Tribunal a quo uma razão obstativa do conhecimento do mérito e, por isso, 
uma excepção dilatória (5), nos termos do art. 493.º, n.ºs 1 e 2, do CPC; excepção dilatória inominada, 
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porque não consta do elenco meramente exemplificativo do art. 494.º do mesmo Código. Essa excep-
ção, porque evidente, se detectada na fase liminar, determina o indeferimento liminar da oposição, nos 
termos do art. 234.º -A, n.º 1, sem prejuízo do recurso à faculdade concedida pelo art. 476.º, ambos 
do CPC. Se não detectada liminarmente, a excepção dilatória deve ser conhecida na sentença, dando 
origem à absolvição da instância, nos termos do disposto nos arts. 288.º, n.º 1, alínea e), 493.º, n.ºs 1 
e 2, 495.º e 660.º, n.º 1, do CPC, sempre sem prejuízo da faculdade concedida pelo art. 289.º, n.º 2, do 
mesmo Código (6).

É certo que nem sempre a verificação de uma excepção dilatória deverá conduzir à decisão de 
absolvição da instância, atento o disposto no art. 288.º, n.º 3, do CPC, preceito introduzido pela reforma 
de 1995/1996 (7) e que dispõe: «As excepção dilatórias só subsistem enquanto a respectiva falta ou 
irregularidade não for sanada, nos termos do n.º 2 do artigo 265.º; ainda que subsistam, não terá lu-
gar a absolvição da instância quando, destinando -se a tutelar o interesse de uma das partes, nenhum 
outro motivo obste, no momento da apreciação da excepção, a que se conheça do mérito da causa e a 
decisão deve ser integralmente favorável a essa parte». Trata -se de «um regime francamente inovador», 
que surge por razões de «economia processual decorrentes da necessária prevalência das decisões de 
fundo sobre as de mera forma – ultrapassando os obstáculos a uma verdadeira composição do litígio, 
fundados numa visão puramente lógico -conceptualista do processo» (8).

Significa isto que, por força do citado art. 288.º, n.º 3, do CPC, aplicável subsidiariamente ao 
processo judicial tributário (cf. art. 2.º, alínea e), do CPPT), a verificação de uma excepção dilatória não 
suprida não conduz inexoravelmente à absolvição da instância: se o pressuposto processual em causa se 
destinar à tutela do interesse de uma das partes, desde que se não verifique qualquer outra circunstância 
impeditiva do conhecimento do mérito e se a decisão a proferir dever ser inteiramente favorável à parte 
em cujo interesse o pressuposto foi estabelecido, o juiz poderá, no momento da apreciação da excepção, 
conhecer do mérito da causa. Visa -se, assim, assegurar a prevalência dos critérios de justiça material 
sobre os critérios de justiça formal, tendo sempre presentes também razões de economia processual.

Impõe -se, pois, indagar dos interesses que a referida excepção dilatória inominada visa tutelar.
A generalidade dos pressupostos processuais visa acautelar os interesses das partes, ou seja, 

assegurar que a parte possa defender convenientemente os seus interesses em juízo (quando autor) 
e não seja indevidamente incomodada com a propositura de acções inúteis ou destituídas de objecto 
(quando réu). É para estas situações que o art. 288.º, n.º 3, 2.ª parte, do CPC, estipula que, ainda que a 
excepção dilatória subsista, não deverá ser proferida a absolvição da instância quando, destinando -se o 
pressuposto em falta a tutelar o interesse de uma das partes, nenhum outro motivo obste, no momento 
da sua apreciação, a que se conheça do mérito da causa e a decisão possa ser integralmente favorável 
a essa parte.

Mas os pressupostos processuais podem ter como escopo acautelar, não o interesse das partes, 
mas o interesse público da boa administração da justiça.

Neste caso, já não pode funcionar o princípio da sanação contido no n.º 3 do art. 288.º do CPC.
No caso sub judice, a exigência de que seja deduzida uma oposição relativamente a cada execução 

fiscal que não esteja apensada, não visa tutelar o interesse das partes, designadamente o do oponente; 
visa, isso sim, assegurar o interesse público da boa administração da justiça, sabido que se pode tornar 
inviável para o tribunal apreciar uma contestação a diversas execuções que não estão apensadas e que até 
podem estar em fase processuais completamente distintas, eventualmente, até em serviços de finanças 
diferentes, bem como lhe será impossível, a final, dar cumprimento ao disposto no art. 213.º do CPPT, 
que prescreve que a oposição, quando terminada, deverá ser apensada ao processo de execução fiscal.

Por outro lado, como ficou dito no acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo de 21 de Março de 2012 (9), não é possível ao tribunal tributário ordenar a 
apensação de execuções fiscais. É inquestionável o interesse do executado na apensação das execuções 
fiscais quando estão reunidas as condições legais para o efeito, já que «as regras da autuação conjunta 
de execuções e de apensação de processos estabelecidas no n.º 2 do artigo 188.º e no artigo 179.º do 
CPPT, respectivamente, têm por fundamento os princípios da celeridade e economia processual e da 
boa realização da justiça, pois a sua operatividade proporciona economia de actividade processual e 
uniformidade de decisões.

Mas, tal como está desenhado o processo de execução fiscal, o juiz não tem o poder de ordenar 
à administração fiscal que proceda à junção das execuções. Apenas nas situações referidas no ar-
tigo 151.º do CPPT é que podemos considerar que a execução fiscal é, pelo menos parcialmente, ver-
dadeira jurisdição. Nesses casos deparamos com a série de acções e incidentes declarativos dispostos 
para assegurar a defesa do executado e que implicam o desenvolvimento efectivo de uma actividade 
jurisdicional. Fora desses casos, o processo executivo, embora tenha natureza judicial, no sentido 
de que segue o esquema próprio dos processos judiciais, é dirigido e instruído por uma entidade que 
não exerce a função jurisdicional. É o órgão de execução fiscal quem, oficiosamente ou a pedido do 
executado, toma a iniciativa de proceder à apensação das execuções. Só ele tem competência e está 
em condições de saber se (i) as execuções se encontram na mesma fase; (ii) se há ou não prejuízo 
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para cumprimento de formalidades especiais e (iii) ou qualquer outro motivo que possa comprometer 
a eficácia da execução.

Os actos processuais e os considerados simultaneamente processuais e materialmente adminis-
trativos, não incluídos no artigo 151.º do CPPT, são da exclusiva responsabilidade da administração 
tributária. A autoria desses actos cabe à administração tributária, em regra, ao órgão de execução 
fiscal, apenas sujeitos ao controle (posterior) do juiz tributário, mediante a reclamação prevista no 
artigo 276.º do CPPT. A função do tribunal é pois meramente “fiscalizadora”, não lhe competindo 
praticá -los, substituindo -se ao órgão de execução fiscal, ou ordená -los, sem que tenha sido solicitado 
o reexame judicial.

Assim sendo, não se pode considerar que a ausência de uma de ordem de apensação das execuções 
fiscais ou de um despacho judicial a ordená -la directamente, tenha constituído violação do poder de 
conformação do processo estabelecido no artigo 265.º do CPC. Os poderes de direcção e de instrução 
do juiz relevam apenas dentro da instância que está incumbido de julgar e não nos processos ou actos 
processuais da competência de outras entidades. Na parte não jurisdicional da execução fiscal, da 
competência do órgão de execução fiscal, a nulidade processual derivada da omissão de autuação 
conjunta ou do indeferimento da apensação das execuções fiscais, poderia ser arguida no processo, 
com possibilidade de reclamação com subida imediata, desde que susceptível de causar prejuízo 
irreparável (cfr. art. 278.º do CPPT)». Só nesse caso o tribunal poderia sindicar o acto de recusa da 
apensação das execuções fiscais.

Na situação sub judice a sentença recorrida respeitou a doutrina emanada desta jurisprudência: 
verificando que foi instaurada uma única oposição contra duas execuções fiscais que não se encon-
travam apensadas (e cuja apensação nunca poderia ser ordenada judicialmente), absolveu a Fazenda 
Pública da instância.

A única questão que se coloca no presente recurso é a de saber se, antes dessa absolvição da ins-
tância, deveria o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria ter convidado a Oponente a indicar 
por qual dos pedidos pretendia que prosseguisse a oposição, como sustenta a Recorrente com o apoio 
do Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo.

2.2.2 DO CONVITE AO OPONENTE PARA INDICAR POR QUAL DOS PEDIDOS PRETENDE 
QUE PROSSIGA A OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO FISCAL

Antes do mais, diremos que inexiste norma legal que, no caso de cumulação ilegal de oposições, 
prescreva o convite ao oponente para sanar a irregularidade nos termos sustentados pela Recorrente.

Poderá argumentar -se que, ao abrigo do princípio constitucional da proporcionalidade e da regra 
de que devem tentar sanar -se as deficiências ou irregularidades susceptíveis de sanação que se retira 
do normativo do art. 19.º do CPPT, se impõe possibilitar ao oponente que sane a deficiência em causa 
antes da absolvição da instância; e, assim, pese embora a ausência de norma que disponha nesse sentido, 
deveria aplicar -se, colmatando a lacuna por analogia, o disposto nos arts. 31.º, n.ºs 4 e 5, e 31.º -A, n.ºs 1 
e 3, do CPC, como sustenta JORGE LOPES DE SOUSA (10), em tese que parece ter sido acolhida pela 
Recorrente, se bem que esta mediante a invocação «do disposto nos n.º 1 e 2 do artigo 88.º e n.º 3 do 
artigo 4.º, ambos do CPTA, aplicáveis “ex vi” alínea c) do artigo 2.º do CPPT e do disposto no n.º 3 do 
artigo 288.º do CPC, que remete para o n.º 2 do art. 265.º do mesmo diploma», e pelo Representante 
do Ministério Público neste Supremo Tribunal Administrativo.

Previamente, cumpre notar que estamos perante uma execução fiscal e, por isso, que a lei aplicável 
é o CPPT, por força do disposto no art. 1.º, alínea c). O CPC só supletivamente poderá lograr aplicação 
à execução fiscal, como decorre do disposto no art. 2.º, alínea e), do CPPT, e o Código de Processo 
dos Tribunais Administrativos (CPTA), contrariamente ao que parece supor a Recorrente, não constitui 
legislação subsidiária directamente aplicável à execução fiscal. Na verdade, embora a alínea c) do art. 2.º 
do CPPT indique como legislação subsidiária «[a]s normas sobre organização e processo nos tribunais 
administrativos e tributários», a aplicação da legislação subsidiária é, nos termos do corpo do artigo, 
a fazer «de acordo com a natureza dos casos omissos». O que significa que ao processo de execução 
fiscal, que não tem carácter impugnatório, se há -de aplicar prioritariamente o CPC (11).

Mas, desde logo, diremos que a aplicação por analogia de normas oriundas do CPC ou do CPTA 
para regular esta situação – que, manifestamente, não se encontra prevista e regulada no CPPT – apenas 
encontrará justificação caso possamos concluir que estamos perante uma lacuna jurídica, ou seja, perante 
uma «incompletude contrária ao plano do Direito vigente, determinada segundo critérios eliciáveis 
da ordem jurídica global» (12).

Ora, salvo o devido e muito respeito, não concordamos que exista lacuna. A nosso ver, é perfei-
tamente justificado que o legislador não tenha regulado esta situação, não sendo pois de recorrer aqui, 
por analogia (13), a uma solução paralela à que o legislador consagrou para os casos de rejeição de 
cumulação de pedidos e de ilegal coligação. Vejamos:

No caso de o executado em execuções que não estejam apensadas entre si deduzir oposição me-
diante uma única petição inicial, não se justifica que o tribunal o notifique para indicar, no prazo que 
fixar, qual o pedido ou os pedidos que continuarão a ser apreciados no processo.
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Isto, porque, admitindo que o oponente viesse escolher uma dessas execuções para que o processo 
de oposição prosseguisse, ele ficaria aqui desprotegido no que respeita às restantes execuções; é que, 
nesse caso, a lei não prevê a possibilidade de apresentação de novas petições de oposição relativamente 
às execuções restantes (14).

Para a situação dos autos, a lei previu uma solução que assegura integralmente os interesses do 
oponente, qual seja a que foi adoptada pela sentença recorrida em sintonia com a jurisprudência deste 
Supremo Tribunal Administrativo: a absolvição da instância abre a possibilidade da oponente deduzir 
oposições autónomas contra as execuções, no prazo de 30 dias, nos termos do disposto no art. 289.º 
do CPC.

Assim, bem se compreende a inexistência de preceito no sentido propugnado pela Recorrente, 
sendo que, pelos motivos expostos, não ocorre lacuna alguma a demandar a integração por analogia 
nos termos propostos pela Recorrente e pelo Representante do Ministério Público junto deste Supremo 
Tribunal Administrativo.

Por tudo o que ficou dito, o recurso não merece provimento, antes sendo de manter a sentença.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Porque a oposição à execução fiscal, embora com tramitação processual autónoma, funciona 

como uma contestação à execução fiscal, não pode aquele que foi citado em várias execuções fiscais 
que não se encontram apensadas deduzir uma única oposição, ainda que os fundamentos por que se 
opõe sejam os mesmos, e, se o fizer, verifica -se uma excepção dilatória inominada, a determinar o in-
deferimento liminar da petição inicial ou a absolvição da instância, consoante seja verificada em fase 
liminar ou na sentença (cf. arts. 234.º -A, n.º 1, 288.º, n.º 1, alínea e), 493.º, n.ºs 1 e 2, 495.º e 660.º, 
n.º 1, todos do CPC).

II  - No entanto, sempre pode o oponente prevalecer -se do disposto nos arts. 234.º -A e 476.º do 
CPC, se houve indeferimento liminar, ou do disposto no art. 289.º do CPC, se houve absolvição da 
instância.

III  - Relativamente aos pressupostos processuais que visam acautelar, não o interesse das partes, 
mas o interesse público da boa administração da justiça, não pode funcionar o princípio contido no 
n.º 3 do art. 288.º do CPC.

IV  - Antes da absolvição da instância determinada nos termos supra referidos, não há que notifi-
car o oponente para (numa solução paralela à que os arts. 31.º, n.ºs 4 e 5, e 31.º -A, n.ºs 1 e 3, do CPC, 
consagram para os casos de rejeição de cumulação de pedidos e coligação ilegal) indicar qual o pedido 
que pretende continue a ser apreciado no processo.

V  - É que essa solução, se tem a vantagem de aproveitar a petição inicial como oposição dirigida 
a uma das execuções, tem o grave e incontornável óbice de deixar o oponente desprotegido quanto às 
demais.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 17 de Abril de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Trata -se de um lapso, pois a execução reverteu contra um terceiro, que foi considerado responsável subsidiário pelo 
Serviço de Finanças de Leiria 2, e nunca contra a sociedade ora Recorrente, que é a originária devedora.

(2) Vide, entre outros, os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

– de 5 de Dezembro de 2007, proferido no processo n.º 795/07, publicado no Apêndice ao Diário 
da República de 15 de Maio de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2007/32240.pdf), págs. 1744 a 1746, 
também disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
3ddcd1143d9b4bc8802573b40043cca7?OpenDocument;

– de 9 de Setembro de 2009, proferido no processo n.º 521/09, publicado no Apêndice ao Diário da 
República de 30 de Novembro de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32230.pdf), págs. 1267 a 1269, 
também disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
35c7d673c0b5dbdd802576380056fcc3?OpenDocument;

– de 14 de Setembro de 2011, proferido no processo n.º 242/11, publicado no Apêndice ao Diário da 
República de 22 de Março de 2012 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32230.pdf), págs. 1468 a 1471, 
também disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
6a6aeb242bfdd8688025791200508640?OpenDocument;
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– de 25 de Janeiro de 2012, proferido no processo n.º 802/11, ainda não publicado no jornal oficial, 
mas disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
21312a0f580493e0802579a300535c33?OpenDocument;

– de 28 de Novembro de 2012, proferido no processo n.º 840/12, ainda não publicado no jornal oficial, 
mas disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/cf888cbbc1a77b8080257acc00410
7c0?OpenDocument.

(3) ALFREDO JOSÉ DE SOUSA e JOSÉ DA SILVA PAIXÃO, Código de Processo Tributário Comentado e Anotado, 
Almedina, 4.ª edição, anotação 2 ao art. 285.º, pág. 603.

(4) JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 
6.ª edição, volume III, anotação 2 ao art. 203.º, pág. 428, com indicação de jurisprudência.

(5) A excepção dilatória, segundo MANUEL DE ANDRADE, Noções Elementares de Processo Civil, 1979, pág. 129, 
consiste na «arguição de quaisquer irregularidades ou vícios de natureza processual que faz obstáculo  - se não for sanada, 
quando a lei o consinta  - à apreciação do mérito da causa (bem ou mal fundado na pretensão do autor; procedência ou im-
procedência da acção) no processo de que se trata ou pelo tribunal onde ela foi proposta».

(6) Cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, ob. e vol. cit., anotação 12 ao art. 206.º, págs. 543 a 545, que considera juridica-
mente adequadas estas soluções.

(7) Decretos -Lei n.º 329 -A/95, de 12 de Dezembro, e n.º 180/96, de 25 de Setembro.
(8) Cf. o Preâmbulo do Decreto -Lei n.º 180/96, de 25 de Setembro.
(9) Proferido no processo n.º 867/11, ainda não publicado no jornal oficial, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.

nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a99bed4391dff215802579de003136a6?OpenDocument.
A mesma doutrina foi seguida pelo acórdão de 16 de Janeiro de 2013, proferido no processo n.º 292/12, ainda não 

publicado no jornal oficial, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d412b2b82d1a2a
4a80257afa005c0f35?OpenDocument.

(10) Ob. e vol. cit., anotação 12 ao art. 206.º, págs. 544/545.
(11) Com interesse sobre a ordem de aplicação da legislação subsidiária, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume I, 

anotação 6 ao art. 2.º, pág. 69.
(12) Cfr. BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, 1983, pág. 194.
(13) Segundo BAPTISTA MACHADO, idem, pág. 196, as “lacunas teleológicas” «[s]ão lacunas de segundo nível, a 

determinar em face do escopo visado pelo legislador ou seja, em face da ratio legis de uma norma ou da teleologia imanente a 
um complexo normativo. Estamos no domínio de eleição da analogia: a analogia serve aqui tanto para determinar a existência 
de uma lacuna como para o preenchimento da mesma». Dentro dessa categoria de lacunas, o mesmo Autor distingue entre 
lacunas “patentes” e “latentes”, e, no que respeita às primeiras, diz: «Verifica -se um caso da primeira espécie sempre que 
a lei não contém qualquer regra que seja aplicável a certo caso ou grupo de casos, se bem que a mesma lei, segundo a sua 
própria teleologia imanente e a ser coerente consigo própria, devera conter tal regulamentação».

(14) Neste sentido, se bem o interpretamos, o já referido acórdão da Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo de 5 de Dezembro de 2007, proferido no processo n.º 795/07. 

 Acórdão de 17 de Abril de 2013.

Assunto:

Anulação de actos processuais. Legitimidade do órgão da execução. Enriquecimento 
sem causa.

Sumário:

 I —  Tendo em conta que o recurso jurisdicional visa apreciar a decisão recorrida, 
revogando -a, modificando -a ou confirmando -a, apenas estando vedado ao tribunal 
de recurso conhecer de questão que não tenha sido apreciada e decidia na sen-
tença  - salvo se a mesma for de conhecimento oficioso ou, ainda que o não seja, 
tenha sido analisada e decidida pela própria sentença sem que tenha sido pedida 
e declarada a sua nulidade por excesso de pronúncia  - o tribunal de recurso tem 
o dever de conhecer do erro de julgamento que o recorrente imputa à sentença 
relativamente a questão que nela foi analisada e decidida.

 II —  A administração tributária, enquanto órgão que dirige e tramita a execução fiscal, 
não dispõe de legitimidade nem de base legal para proceder oficiosamente, oito 
anos após a extinção do processo executivo, à anulação de actos processuais que 
praticara nesse processo judicial após a venda, mais concretamente à anulação 
do acto que determinara a restituição ao executado da quantia sobrante após 
o pagamento da dívida exequenda e acrescido através do produto da venda e à 
anulação do acto que processou esse pagamento.

 III —  Assim como não tem legitimidade nem base legal para reconstituir, através da 
produção oficiosa de actos processuais e adopção de actos e operações materiais, 
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a situação que existiria no processo caso não tivessem sido praticados os actos 
ilegais, não podendo ordenar ao executado a reposição dessa quantia para o 
processo executivo.

 IV —  O único fundamento que pode suportar legalmente a obrigação de o executado 
restituir essa quantia será o instituto do enriquecimento sem causa, sabido que por 
força da eliminação da ordem jurídica do acto que determinou esse pagamento, 
a respectiva deslocação patrimonial ficou sem título válido, surgindo, assim, o 
enriquecimento sem causa justificativa a que alude o art. 473º do Código Civil.

 V —  Esse accionamento para a restituição tem de ser efectuado por quem detenha 
legitimidade para o efeito (o empobrecido) e não pelo órgão administrativo que, 
com culpa funcional, praticou uma nulidade processual.

Processo n.º 235/13 -30.
Recorrente: A……………………….
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto (relatora por vencimento).

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
1. A……, com os demais sinais nos autos, interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal 

Administrativo e Fiscal do Porto que julgou improcedente a reclamação por si deduzida contra o acto pra-
ticado em 1/08/2012 pelo órgão de execução fiscal no processo de execução fiscal n.º 3182199201017551 
e apensos – processo que contra si correra no Serviço de Finanças do Porto -2 entre 1992 e 2004 para 
cobrança de dívidas tributárias – acto que lhe determinou que procedesse ao pagamento, na Secção de 
Cobrança do Serviço de Finanças do Porto -2, da quantia de € 39.708,38, correspondente ao montante 
que esse órgão de execução fiscal lhe pagara em 4/11/2004 no aludido processo executivo como re-
manescente do produto da venda do seu imóvel após a integral liquidação da quantia exequenda e dos 
legais acréscimos.

1.1.Terminou as respectivas alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. O direito de exigir a restituição daquilo que foi atribuído ao Recorrente regula -se pelas regras 

do enriquecimento sem causa, previstas nos artigos 473º a 482º, todos do Código Civil;
2. Assim, o direito de exigir a restituição daquilo que foi atribuído ao Recorrente do valor do 

produto da venda em apreço já há muito que prescreveu, pois já decorreram mais de três anos desde o 
pagamento verificado em 3 de Novembro de 2004, nos termos do artigo 482º do Código Civil;

3. A AT não tem legitimidade nem fundamento legal para declarar nula ou anular a venda, a ad-
judicação e os pagamentos realizados no âmbito dos processos executivos nsº 3182199201017551 e 
3514200107000987, como igualmente prescreveu o seu direito de exigir a restituição ao Recorrente 
do montante de € 39.108,38;

4. Se aderirmos à posição do Tribunal a quo de que o direito do enriquecido resulta da omissão da 
formalidade em causa e que a nulidade daí resultante é arguível, então teremos de considerar os termos 
em que tal pode ocorrer, isto é, em que termos pode a AT arguir a nulidade ao abrigo do artigo 201º 
do CPC;

5. Verificamos que a arguição da presente nulidade pelo Serviço de Finanças do Porto 2, de acordo 
com o artigo 201º do CPC, não é de conhecimento oficioso, nos termos do artigo 202º do CPC, e, por 
conseguinte, tem de ser arguida pela parte interessada. Nos termos do n.º 1 do art. 201º do CPC, os 
actos de reembolso e aplicação de verbas nos processos, são nulos, por omissão de uma formalidade, 
quando a irregularidade cometida possa influir na decisão da causa (pág. 3 do parecer notificado através 
do Ofício n.º 6217/3182 -30, de 2 de agosto de 2012);

6. De acordo com o n.º 2 do artigo 203º do CPC, “não pode arguir a nulidade a parte que lhe deu 
causa ou que, expressa ou tacitamente, renunciou à arguição”;

7. O Serviço de Finanças do Porto -2 não pode arguir a nulidade porque deu efectivamente causa 
à nulidade aqui em crise, ao não ter efectuado, por sua única culpa, o procedimento de verificação e 
graduação de créditos ao Tribunal;

8. A CEMG também não pode arguir a nulidade porque renunciou tacitamente à arguição quando 
pagou o preço do bem penhorado e quando a penhora foi cancelada e levantada pelo Serviço de Finanças, 
nunca tendo questionado ou arguido a tempo a nulidade em causa (ver alínea R. da especificação);

9. Assim, quer a AT, quer a CEMG, carecem de legitimidade para arguírem a nulidade aqui em 
crise, nos termos do artigo 203º, n.º 2, do CPC, e, por conseguinte, do direito de exigirem a restituição 
do indevidamente pago;

10. Acresce o facto de que o direito a arguir a nulidade aqui em crise é intempestivo, nos termos 
do artigo 205º e 153º, ambos do CPC;

11. Se a nulidade ocorreu durante a prática de um ato, estando a parte presente, no momento em que 
a irregularidade é cometida, esta só pode ser arguida até ao termo do ato. Não estando a parte presente, 
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o prazo da arguição de dez dias (artigo 153º n.º 1 do CPC) só se conta a partir do momento em que ela 
tomou, podia ou devia tomar conhecimento da falta, nos termos do artigo 205º do CPC;

12. No caso concreto, a AT e a CEMG estiveram presentes no momento em que a irregularidade 
foi cometida, isto é, no decurso da penhora e venda do prédio no processo executivo, pelo que o prazo 
para arguir a nulidade já foi ultrapassado;

13. Caso se considere que a AT e a CEMG não estiveram presentes, o certo é que há muito já 
foram ultrapassados os dez dias a contar do momento em que deviam ter tomado conhecimento da 
falta, pois a venda e o pagamento do preço do prédio já decorreu, e nessa altura a falta era devia ser 
perfeitamente conhecida, sobretudo tendo em conta que se tratam de entidades com conhecimento 
superior ao de um destinatário normal;

14. Deste modo, podemos concluir que a douta sentença recorrida incorre em erro de julgamento, 
pois o Tribunal a quo, na interpretação e aplicação dos artigos 59º, n.º 5, 52º e 131º, todos do CPPT, 
não determinou o dever legal da AT em convolar a declaração de substituição em reclamação graciosa 
de autoliquidação;

15. Consequentemente, deve o presente recurso ser julgado procedente e revogada a douta sentença 
do Tribunal a quo, e, em consequência, o pedido subjacente à reclamação do ato do órgão de execução 
fiscal interposta pela Recorrente deve ser julgado procedente, com todas as consequências legais.

1.2. Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que o recurso não merecia provimento, 

por entender, por um lado, que a questão da legitimidade do órgão da execução fiscal para decretar 
oficiosamente a nulidade processual cometida no processo executivo é uma questão nova, que não foi 
invocada pelo Reclamante na 1ª instância, e, por outro, por entender que, ao contrário do que defende 
o Recorrente, a decisão reclamada não se baseou na aplicação das regras do enriquecimento sem causa 
para determinar ao executado o pagamento da quantia de € 39.708,38.

2. Na sentença constam como provados os seguintes factos:
A) Em 10/09/1992, o Serviço de Finanças do Porto -6º Bairro, instaurou contra A……., NIF ……., 

o processo de execução fiscal n.º 3182921017551, para cobrança coerciva de dívidas de IVA referente 
a 1991 — cfr. fls. 2/4 dos autos.

B) Em 15/02/2001 foram apensos ao processo de execução fiscal identificado em A) os processos de 
execução fiscal nºs 3182199301028081, 3182199301039350, 3182199401007211, 3182199601005251, 
3182199601037382, 3182199701038460, 3182199801000012, 3182199901026763, 3182199901026763, 
3182199901034359 e 318220001034073 — cfr. fls. 9 e informação de fls. 156 dos autos.

C) Em 20/03/2001 foi remetida carta precatória para o Serviço de Finanças de Matosinhos -2, a 
qual foi autuada, em 12/07/2001, sob o n.º 35142001070000987 — cfr. fls. 12 e 13 dos autos.

D) Em 19/12/2001, na sequência do mandado de penhora n.º 1577/2001, o Serviço de Finanças 
de Matosinhos -2 lavrou auto de penhora, do qual consta, entre o mais, o seguinte:

“…em cumprimento do respectivo Mandado, fizemos Penhora e efectiva apreensão do bem abaixo 
designado para pagamento da quantia de Esc. 1.899.039$00 (um milhão e oitocentos e noventa e nove 
mil e trinta e nove escudos), para além dos respectivos adicionais, juros de mora e custas provenientes 
da Execução que a Fazenda Nacional move a “A……..” (...), por dividas de Imposto Sobre o Rendimento 
de Pessoas Singulares e de Imposto Sobre o Valor Acrescentado, no valor global de 1.899.039$00.

BENS PENHORADOS
VERBA ÚNICA: Prédio urbano sito à Rua …….., ……..., freguesia de …….., destinado a habita-

ção, inscrito na respectiva matriz urbana da freguesia de …… sob o n. 03879, fracção AO; e descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Matosinhos sob o n.º zero oito seis três/zero quatro um zero 
nove um, composto por hall, três divisões assoalhadas, cozinha, despensa, casa de banho, lavabo e 
corredor interior, Corresponde -lhe à presente data o valor patrimonial de 7.371.000 (…)” — cfr. 
fls. 47 dos autos.

E) Em 30/05/2003 o Chefe do Serviço de Finanças de Matosinhos -2 proferiu despacho, pelo qual 
designou o dia 17/09/2003 para a venda do imóvel identificado em D) — cfr. fls. 62 dos autos.

F) Na mesma data, foi afixado pelo Serviço de Finanças de Matosinhos um edital, cujo teor ora 
se transcreve parcialmente:

EDITAL
CITAÇÃO DE CREDORES DESCONHECIDOS
VENDA POR PROPOSTAS EM CARTA FECHADA
B………, Chefe do 2.º Serviço de Finanças do concelho de Matosinhos.
Faz saber que por este Serviço de Finanças correm éditos de 20 dias, contados da data da publi-

cação deste anúncio, CITANDO os credores desconhecidos e os sucessores dos credores preferentes, 
para no prazo de 15 dias, posterior ao dos éditos, virem reclamar dos seus créditos que gozem de 
garantia real sobre os bens abaixo indicados, penhorados a:

Designação/nome: A………
NIPC/NIF: …….
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Sede/residente: Rua …….., …….  - ………..
Para pagamento de dívidas de: IRS (...)” — cfr. fls. 78 dos autos.
G) Em 06/08/2003 o Serviço de Finanças de Matosinhos -2 remeteu à Caixa Económica Montepio 

Geral, carta registada com aviso de recepção assinado em 07/08/2003, contendo o oficio n.º 12683, datado 
de 05/08/2003, onde se lê, para além do mais, o seguinte: “(...) Fica V. Ex.ª citado nos termos do art. 239.
º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), conjugado com o artigo 886º e 888º -A do 
Código de Processo Civil, para os efeitos tidos por convenientes, de que os bens penhorados no processo 
de execução fiscal supra referido instaurado por dívidas de IVA, na quantia de 12.571,30 Euros, (DOZE 
MIL QUINHENTOS SETENTA E UM EUROS E TRINTA CÊNTIMOS), e constantes do auto de pe-
nhora anexo por fotocópia, vão ser postos à venda por meio de proposta em carta fechada, cuja abertura 
se verificará nas instalações deste Serviço de Finanças no próximo dia 17/09/2003, pelas 10 horas”  - cfr. 
fls. 75 dos autos.

H) Em 11/08/2003 foram afixados editais com o mesmo teor do referido em F) na Junta de Fre-
guesia de ……. e na morada do executado — cfr. fls. 79 dos autos.

I) Em 25/08/2003 a Caixa Económica Montepio Geral apresentou reclamação de créditos no 
Serviço de Finanças de Matosinhos -2 — cfr. Informação de fls. 157/158 dos autos.

J) A reclamação de créditos apresentada pela Caixa Económica Montepio Geral não foi remetida 
ao Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto — cfr. Informação de fls. 156/159.

K) Em 17/09/2003 procedeu -se à abertura de propostas e adjudicação do imóvel identificado em 
D) à Caixa Económica Montepio Geral, pelo valor de 66.933,00 €  - cfr. fls. 93 dos autos.

L) Na mesma data, a Caixa Económica Montepio Geral, através da guia n.º 62/2003, efectuou o 
depósito da quantia de 63.933,00€, correspondente à totalidade do preço respeitante à venda a que se 
alude em K) — cfr. fls. 132 dos autos.

M) Em 17/05/2004 o Serviço de Finanças de Matosinhos -2 remeteu ao Serviço de Finanças do 
Porto -6 a carta precatória n.º 16/01 e a reclamação de créditos apresentada pela Caixa Económica 
Montepio Geral, a qual foi recepcionada em 20/05/2004 — cfr. fls. 147 dos autos.

N) Em 24/09/2004 foi aplicada a quantia de 13.684,50€ nos processos de execução pendentes 
no Serviço de Finanças do Porto -2, sendo igualmente criada uma Guia de Depósito Mod. 80119, com 
n.º 7091001, no valor de 53.248,50€, para o Serviço de Finanças de Matosinhos, proveniente do rema-
nescente dos 66.933,00 €  - cfr. fls. 135 e Informação de fls. 156/159 dos autos.

O) Em 04/10/2004 foi aplicada a quantia de 13.540,12€ nos processos do executado, pendentes 
no Serviço de Finanças de Matosinhos  -2 — cfr. fls. 147 e Informação de 156/159 dos autos.

P) Em 04/11/2004 foi efectuado o reembolso ao executado, ora reclamante, da quantia de 
39.708,38 €, através do cheque n.º 3817202597, relativo a excesso resultante do produto da venda— cfr. 
fls. 155 dos autos

Q) Em 23/12/2010, a Caixa Económica Montepio Geral apresentou no Serviço de Finanças do 
Porto -6 um requerimento do qual consta, entre o mais, o seguinte: “A Caixa Económica Montepio Geral, 
credora reclamante nos autos à margem indicados, em que é exequente a Fazenda Nacional e executados 
A……… e outra vem expor e requerer a V. Ex.ª o seguinte: O bem imóvel penhorado nos presentes 
autos veio a ser adquirido pelo ora Requerente, na venda judicial realizada no dia 17/09/2003, tendo a 
ora Requerente procedido ao depósito do respectivo preço de € 66.933,00. Acontece que, até à presente 
data desconhece a ora Requerente se já foi proferida sentença de verificação e graduação de créditos e 
correspondente liquidação do julgado. Em face do exposto, e para a eventualidade da indicada sentença 
já ter sido proferida, bem como a correspondente liquidação do julgado, requer a V. Ex.ª que proceda 
aos pagamentos que lhe cabem pelo produto da venda do imóvel (...)”— cfr. fls. 149 dos autos.

R) Na sequência do requerimento referido em Q) foi emitida uma Informação, da qual consta, 
entre o mais, o seguinte:

«(…)
Quanto aos factos:
1  - Em 10/9/1992, foi instaurado o PE n.º 3182199201017551, e mais tarde apensados 8 processos 

em 15/2/2001.
2  - Em 12/7/2001, foi emitida carta precatória n. 016/2001 para o SF Matosinhos 2, tendo sido 

cumpridos todos os actos legais até À venda do bem penhorado, art. matricial 3879  - AO da freguesia 
de ………, em nome do executado, A……...

3  - Em 7/8/2003, foi citada a CEMG na pessoa do seu mandatário, para reclamar os seus créditos, 
nos termos do art. 239º do CPPT (do. fls. 70)

4  - Em 17/9/2003, a mesma entidade, apresenta proposta de compra do bem penhorado, tendo -lhe 
sido adjudicado pelo valor de 66.933 Euros, e pago o preço nesta data.

5  - Em 17/5/2004, foi proferido despacho para devolução da carta precatória cumprida 
nº3514200107000987 ao S. F Porto 2, com a venda do bem penhorado (doc. fls. 86)

6  - Em 25/3/2006, foi proferido despacho pelo chefe do SF Matosinhos 2, de cancelamento dos 
registos e levantamento da penhora.
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7  - Não consta do processo, qualquer envio ao Tribunal tributário por parte do SF deprecante, 
para graduação de créditos, conforme o art. 245º do CPPT.

8  - Do valor do produto da venda, foram aplicados directamente 13.684,50 Euros no S.F Porto -2, 
13,540,12 Euros no S.F de Matosinhos 2, e o remanescente no valor de 39.708,38 Euros devolvido ao 
executado, perfazendo no total, o valor de 66.933 Euros.

 - Quanto ao direito aplicável
1  - Retira -se do exposto, que por lapso, não foi efectuado o procedimento de envio da verificação 

e reclamação de créditos ao Tribunal Tributário, conforme anterior redacção do art. 245º CPPT.
2  - Quanto ao acto não praticado, essa omissão é sanável, pela realização da verificação e 

reclamação de créditos, a promover pelo chefe do SF de Porto -2, nos termos da nova redacção do 
art. 245º do CPPT.

3 - Nos termos do n.º 1 do art. 201º do CPC, os actos de reembolso e aplicação de verbas nos 
processos, são nulos, por omissão de uma formalidade, quando a irregularidade cometida, possa 
influir na decisão da causa.

4  - Assim sendo, a aplicação do montante deve ser considerada nula, por influir nos pagamentos, 
devendo em consequência, ser reposta a situação anterior.

Conclusão
• Afigura -se assim, caso haja superiormente concordância com o presente parecer:
• Dever -se -á proceder à notificação ao executado, par repor a quantia indevidamente recebida, 

a qual deve ser depositada à ordem do processo.
• Deverão os serviços da AT, proceder à anulação dos pagamentos nos processos executivos.
• O chefe do S F de Porto 2, onde foi instaurado e correu termos o processo, deverá iniciar o 

procedimento de verificação e graduação de créditos, logo que se encontre à ordem do processo, o 
valor da venda (…)» — cfr. fls. 165/166 dos autos.».

S) Sobre a Informação a que se alude em R) recaiu despacho de concordância proferido em 
17/02/2012, pela Senhora Directora de Finanças Adjunta do Porto, com o seguinte teor: “Concordo. 
Remeta -se ao serviço de finanças para proceder à notificação do executado para efeitos da proposta, e 
comunicar à DGDE, decorrido o prazo concedido, o ponto de situação do processo. Conhecimento ao 
Gabinete do Sr. Director de Finanças do Porto” — cfr. fls. 163 dos autos.

T) Em 19/03/2012 o Serviço de Finanças do Porto -2 expediu, por correio registado com aviso de 
recepção, o oficio n.º 2712/3182 -20, datado de 16/03/2012, endereçado ao reclamante, do qual consta, 
para além do mais, o seguinte: “Fica notificado (a) para, no prazo de 30 dias a contar da data da assinatura 
do respectivo aviso de recepção, conforme despacho de 17.02.2012 da Direcção de Finanças do Porto 
do qual se junta cópia, efectuar o pagamento na Secção de Cobrança do SERVIÇO DE FINANÇAS 
PORTO 2, mediante GUIAS a solicitar neste Serviço, o valor de 39.708,38 euros, respeitante a UMA 
IMPORTÂNCIA INDEVIDAMENTE RECEBIDA, na sequência da venda do imóvel inscrito na matriz 
predial urbana da freguesia de ……., sob o artigo 3879 fracção “AO” (...)” — cfr. fls. 167 dos autos.

U) Em 17/03/2012 o ora reclamante remeteu ao Serviço de Finanças do Porto -2, através de correio 
electrónico, um requerimento, no qual formulou o seguinte pedido:

“PEDIDO:
Nestes termos, solicita -se que seja revogado o despacho de 17 de Fevereiro de 2012 emanado 

pela Exmª Senhora Directora de Finanças Adjunta C……., da Direcção de Finanças do Porto, com 
fundamento na sua invalidade, bem como seja declarada a consequente extinção do processo que lhe 
está subjacente (...)”— cfr. fls. 168/174 dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

V) Em 01/08/2012 foi emitida pelo Serviço de Finanças do Porto -2 uma Informação, da qual 
consta, nomeadamente, o seguinte:

«(...) No dia 17.04.2012 deu entrada um requerimento em nome do executado onde requer a 
revogação do despacho emanado pela Srª Directora de Finanças Adjunta com o fundamento na sua 
invalidade, bem como a consequente extinção do processo.

Verifica -se no entanto que o respectivo despacho teve origem como já foi referido, num pedido de 
instruções, com eficácia meramente interna, sendo a competência para a prática do acto do órgão de 
execução fiscal, não sendo por isso lesivo dos direitos ou interesses legalmente protegidos. Assim, por 
falta de enquadramento legal da petição entregue pelo executado, proponho que a mesma seja arquivada.

Face ao exposto, e em consonância com as instruções transmitidas pela Direcção de Finanças 
sou de opinião, que será o órgão de execução fiscal a entidade competente para decisão nos autos, e 
que dessa decisão deverá o contribuinte ser notificado.

Das decisões proferidas em execução fiscal cabe reclamação nos termos do artigo 276.º do CPPT, 
encontrando -se assim salvaguardados os interesses legítimos e legalmente protegidos do executado 
nos presentes autos (...)”— cfr. fls. 190 dos autos.

W) Na mesma data, o Senhor Chefe do Serviço de Finanças do Porto 2 proferiu despacho com 
o seguinte teor:

“Considerando que a intervenção nos presentes autos da DF do Porto foi, na sequência do 
meu despacho a fls. 153, a título meramente orientador, revogo o ato de notificação a fls. 159 (oficio 
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n.º 2712/3182.20, de 2012.03.16), já que a prática de actos de execução á da exclusiva competência 
do órgão de execução fiscal. A referida colaboração foi prestada através da informação de 2012.02.01, 
devidamente sancionada pela Directora de Finanças Adjunta  - Dr. C……. (a fls. 155 e ss), com a qual 
concordo integralmente, pelo que a dou aqui por reproduzida” – cfr. fls. 191 dos autos.

X) Em 03/08/2012 o Serviço de Finanças do Porto -2 remeteu ao ora reclamante, carta registada 
com aviso de recepção, contendo o ofício n.º 6217/3182 — 30, datado de 02/08/2012, cujo teor ora se 
transcreve:

“Na sequência do despacho do chefe do Serviço de Finanças de 01.08.2012, que se junta cópia, 
fica V. Ex.ª notificado da revogação do acto de notificação efectuada através do nosso ofício 2712 de 
16.03.2012, do qual se junta cópia.

Fica igualmente notificado, para no prazo de no prazo de 30 dias a contar da data da assinatura 
do respectivo aviso de recepção, efectuar o pagamento na Secção de Cobrança do Serviço de Finanças 
do Porto -2, mediante GUIAS a solicitar neste Serviço, o valor de 39.708,38 euros, respeitante a UMA 
IMPORTÂNCIA INDEVIDAMENTE RECEBIDA, na sequência da venda do imóvel inscrito na matriz 
predial urbana da freguesia de ……. sob o artigo 3879 fracção “AO”.

Nos termos do n.º 2, artigo 103º da LGT e do artigo 276º do CPPT, as decisões de carácter 
administrativo que no processo, afectem os direitos e interesses legítimos do executado ou de terceiro 
são susceptíveis de reclamação para o tribunal tributário de 1.ª a instância, a reclamação será apre-
sentada no prazo de 10 dias após a notificação da decisão de acordo com o n.º 1, do artigo 277º do 
CPPT (…)” — cfr. fls. 192/194 dos autos.

Y) A presente reclamação foi remetida ao Serviço de Finanças do Porto -2, por correio electrónico, 
em 14/08/2012 — cfr. fls. 195/208 dos autos.

3. Do quadro factual acabado de expor, e que não é questionado no presente recurso, resulta 
claramente que A……., ora Recorrente, foi executado no processo judicial de execução fiscal 
n.º 3182199201017551 e apensos, que contra si correu no Serviço de Finanças do Porto -2 para co-
brança de dívidas tributárias, processo esse que findou por força da liquidação integral, em 4/10/2004, 
das dívidas exequendas e legais acréscimos através do produto da venda executiva de bem imóvel do 
executado e restituição a este, em 4/11/2004, por determinação do órgão da execução fiscal, da quantia 
de € 39.708,38 correspondente ao remanescente do produto dessa venda.

O que gerou, naturalmente, o termo e arquivamento do processo executivo por ter atingido a sua 
finalidade [segundo anotação de fls. 139, tal processo executivo encontra -se findo desde 14/10/2004].

Não obstante, o órgão da execução fiscal veio agora ordenar ao executado, oito anos depois do 
termo desse processo executivo, mais precisamente em 1/08/2012, que ele proceda, no prazo de 30 
dias, ao «pagamento na Secção de Cobrança do Serviço de Finanças do Porto -2, mediante GUIAS a 
solicitar neste Serviço, o valor de 39.708,38 euros, respeitante a UMA IMPORTÂNCIA INDEVIDA-
MENTE RECEBIDA, na sequência da venda do imóvel inscrito na matriz predial urbana da freguesia 
de …… sob o artigo 3879 fracção “AO”».

É este o acto lhe foi notificado e que constitui o objecto dos presentes autos de reclamação dedu-
zida ao abrigo do disposto no art. 276º do CPPT.

Em face do contexto em que o acto foi praticado e, sobretudo, das informações que o pre-
cederam  - vertidos nas alíneas R), S) e V) do probatório da sentença – é possível constatar que 
tal ordem de pagamento foi emitida na sequência da anulação oficiosa que o órgão da execução 
fiscal efectuou de actos processuais que ele próprio praticara no processo executivo após a venda 
do imóvel do executado, mais concretamente, a anulação do acto processual que determinara o 
pagamento ao executado da quantia sobrante após o pagamento integral das dívidas exequendas e 
dos legais acréscimos através do produto da venda do seu imóvel, bem como do acto subsequente 
de processamento desse pagamento.

Tal anulação resultou da verificação, pelo dito órgão, de que omitira, por culpa sua, toda uma fase 
processual prescrita pela lei, dada a desatenção prestada à petição inicial de reclamação de créditos 
apresentada em 25/08/2003 por um credor com garantia real sobre o imóvel vendido (Caixa Econó-
mica Montepio Geral) e consequente falta de envio dessa peça processual para tribunal para efeitos de 
abertura da fase processual de verificação e graduação de créditos. Tal erro foi detectado pelo órgão de 
execução quando o referido credor hipotecário apresentou em 23/12/2010 o requerimento descrito na 
alínea Q) do probatório, onde, em suma, pediu informação sobre o estado do processo de verificação e 
graduação de créditos e da liquidação desse julgado com vista a ser pago pelo produto da venda.

Perante essa ordem de restituição do remanescente do produto da venda do seu imóvel, emitida pelo 
órgão da execução dentro do mesmo processo executivo, o executado reclamou judicialmente para o TAF 
do Porto, invocando que a pretendida restituição só podia alicerçar -se no instituto do enriquecimento 
sem causa, previsto nos artigos 473º a 482º do C.Civil, tendo subjacente a intenção de a administração 
tributária – órgão da execução fiscal atribuir essa importância à Caixa Económica Montepio Geral na 
qualidade de credora com garantia real – (cfr. arts. 14º e a5 da petição), e advogando que tal não era 
legalmente possível, porquanto «não só consolidou -se na ordem jurídica a venda, os pagamentos efec-
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tuados nos processos executivos melhor descritos no Ofício aqui em crise, como também há muito que 
prescreveu o direito da Administração Tributária de exigir a restituição ao Reclamante do montante 
atribuído em resultado do produto da venda»  - artigo 20º da petição (nosso sublinhado).

Com efeito, da leitura da petição inicial resulta que apesar de o Reclamante centrar a sua reclamação 
na tese de que o acto que lhe determinou a restituição da aludida quantia só pode ter por base e funda-
mento legal o instituto do enriquecimento sem causa, e que a essa luz já prescreveu tanto o direito de a 
administração tributária obter essa restituição do executado, como o direito de o Montepio Geral exigir 
à administração tributária esse montante, não deixou de afirmar, embora sem desenvolver a questão, 
que «… a Administração Tributária não tem legitimidade nem fundamento legal para declarar nula 
ou anular a venda, a adjudicação e os pagamentos realizados no âmbito dos processos executivos nºs 
(…), como igualmente prescreveu o seu direito de exigir a restituição ao aqui Requerente do montante 
de € 39.708,38»  - artigo 27º da petição (nosso sublinhado).

Matéria que o Reclamante levou às conclusões que formulou na parte final da reclamação judicial, 
onde reiterou que a administração tributária não tem legitimidade nem fundamento legal para declarar 
nula ou anular a venda, a adjudicação e os pagamentos realizados no âmbito dos processos executivos, 
como igualmente prescreveu o seu direito de exigir a restituição ao aqui Requerente do montante de € 
39.708,38 – [conclusão f)].

A sentença recorrida julgou, porém, que a actuação da administração tributária não se fundava 
nas regras do enriquecimento sem causa, não estando, assim, a restituição da quantia exigida ao exe-
cutado sujeita ao prazo prescricional estabelecido no art. 482º do C.Civil. Como aí se deixou afirmado, 
o que efectivamente ocorreu foi «a omissão de uma formalidade essencial, substanciada na falta de 
verificação e graduação de créditos, nos termos do artigo 245º do CPPT. E assim sendo, contraria-
mente ao que sustenta o reclamante, a actuação da Administração Tributária não se funda nas regras 
do enriquecimento sem causa, previstas nos artigo 473º a 482º do C.C, nem tão -pouco a restituição 
da quantia indevidamente recebida pelo reclamante está sujeita ao prazo prescricional de três anos, 
estabelecido no artigo 482º do C.C».

Mas foi mais longe a sentença, dado que julgou, ainda, que o acto reclamado era perfeitamente 
legal, na medida em que tendo a administração tributária constatado «que o remanescente do produto 
da venda foi indevidamente atribuído ao executado, a Administração Tributária não só podia, como 
também devia, determinar a reposição da quantia indevidamente paga. Assim o impunha, desde logo, 
o princípio da legalidade a que se encontra adstrita.».

O recorrente não se conforma com tal decisão, insistindo neste recurso que, ao contrário do decidido, 
a lógica jurídica subjacente aos factos e à matéria em discussão só pode centrar -se no enriquecimento 
sem causa, o qual «respeita a uma situação em que o serviço de finanças (exequente) efectuou uma 
prestação ao Recorrente (executado) com fundamento numa causa jurídica válida (remanescente do 
produto da venda) mas que deixou de existir em vista de uma condição prévia (verificação e graduação 
dos créditos)». E, nesse pressuposto, reitera nas conclusões do recurso que o acto reclamado só pode 
alicerçar -se nas regras do enriquecimento sem causa e que o direito a essa restituição já prescreveu face 
ao prazo estipulado no art. 482º do CCivil.

Para além disso, o recorrente pretende ainda atacar a sentença quando nela se julga que o acto 
reclamado tem por base e fundamento legal a omissão de uma formalidade processual essencial pela 
administração tributária e que esta tem o poder/dever de determinar a reposição da quantia indevidamente 
paga ao executado na sequência da sanação dessa omissão processual, sendo perfeitamente legal essa 
sua actuação. Com efeito, é perante esta motivação da sentença que o Recorrente vem advogar que, 
então, «Se aderirmos à posição do Tribunal a quo de que o direito do enriquecido resulta da omissão da 
formalidade em causa e que a nulidade daí resultante é arguível, então teremos de considerar os termos 
em que tal pode ocorrer, isto é, em que termos pode a AT arguir a nulidade ao abrigo do artigo 201º 
do CPC» (conclusão IV), passando, nessa óptica, a defender que a omissão dessa formalidade não é 
de conhecimento oficioso, tendo de ser arguida pela parte interessada (Montepio Geral), carecendo a 
administração tributária de legitimidade para a arguir ou para se substituir à parte interessada nessa 
arguição, sendo que também este credor nunca a arguiu.

Deste modo, ainda que possa ser controverso que o Reclamante haja colocado perante o tribunal 
“a quo” essa questão da legitimidade e fundamento legal da administração tributária para anular os 
pagamentos realizados na execução fiscal com base na preterição da referida formalidade processual 
(pois, como se viu, se limitou a afirmar, sem desenvolvimentos, que «a Administração Tributária 
não tem legitimidade nem fundamento legal para declarar nula ou anular a venda, a adjudicação 
e os pagamentos realizados no âmbito dos processos executivos»), é, porém, inquestionável que ele 
pretende atacar, em sede de recurso, uma questão que foi efectivamente tratada e decidida na sentença 
recorrida e que diz respeito à base legal dessa ordem de restituição da quantia de € 39.708,38 contida 
no acto reclamado e à legalidade dessa actuação por parte da administração tributária enquanto órgão 
de execução fiscal.
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Ora, tendo em conta que o recurso jurisdicional visa apreciar a decisão recorrida, revogando -a, 
modificando -a ou confirmando -a, apenas estando vedado ao tribunal de recurso conhecer de questão 
que não tenha sido apreciada na sentença, salvo se a mesma for de conhecimento oficioso ou, ainda 
que o não seja, tenha sido analisada e decidida pela própria sentença (e sem que seja pedida e declarada 
a sua nulidade por excesso de pronúncia), não temos grandes dúvidas em concluir que este tribunal 
tem o dever de conhecer, neste recurso jurisdicional, do erro de julgamento que o Recorrente imputa à 
sentença quando nela se julgou pela legalidade da actuação da administração tributária, isto é, quando 
nela se julgou que esta não só podia, como também devia determinar a reposição da quantia indevida-
mente paga face à nulidade processual cometida por omissão da fase de verificação de graduação de 
créditos, sendo perfeitamente legal o acto reclamado.

Termos em que se impõe passar ao conhecimento desse erro de julgamento que o Recorrente 
imputa à sentença recorrida.

E fazendo -o, começaremos por dizer que, contrariamente ao que é afirmado na sentença, a exi-
gência de reposição da quantia que no processo executivo foi paga ao executado pela administração 
tributária enquanto órgão que dirige e tramita a execução fiscal, só pode fundar -se no instituto do 
enriquecimento sem causa, e que a actuação desse órgão é ilegal, já que ele não dispõe nem de legiti-
midade nem de fundamento legal para a ordenar através do acto reclamado proferido dentro do aludido 
processo executivo.

Vejamos porquê.
É inquestionável que o órgão de execução fiscal procedeu oficiosamente à anulação de actos 

processuais que ele próprio praticara no processo de execução fiscal após a venda do imóvel do exe-
cutado, mais concretamente à anulação do acto processual que determinara a restituição ao executado 
da quantia sobrante após o pagamento integral da dívida exequenda através do produto dessa venda e 
o acto subsequente que processou o pagamento.

Tal anulação resultou, como se viu, da verificação, pelo dito órgão, de que omitira toda uma fase 
processual prescrita pela lei, dada a desatenção prestada à petição inicial de reclamação de créditos 
apresentada por credor com garantia real (Montepio Geral) e consequentemente falta de envio dessa 
peça para tribunal para efeitos de abertura da fase processual de verificação e graduação de créditos.

A constatação do erro cometido e a anulação oficiosa dos pagamentos efectuados ocorreu quando 
o processo executivo já se encontrava há muito findo e sem que nenhum interessado (lesado) a tivesse 
pedido, sendo que não há qualquer indício de que o eventual lesado (credor reclamante – Montepio 
Geral) a pretenda pedir – sendo bem possível que prefira propor acção de responsabilidade civil ex-
tracontratual contra o Estado pelos prejuízos causados por culpa funcional do órgão administrativo 
que dirige o processo de execução, ou accionar o devedor, em acção executiva comum, para que este 
pague o que lhe deve face ao incumprimento do contrato de mútuo que entre ambos foi celebrado, já 
que possui título executivo para o efeito.

Ora, não estando em causa uma nulidade processual insanável nem uma nulidade processual de 
conhecimento oficioso (já que a falta de remessa da petição de reclamação de créditos para tribunal e 
consequente falta de instauração do meio processual de verificação e graduação de créditos não cabe nem 
na previsão das nulidades insanáveis que o CPPT prevê para o processo de execução fiscal (art. 165º) 
nem nas nulidades de conhecimento oficioso que o CPC prevê (nos arts. 193º e 194º, n.º 2 do art. 198º, 
e 199º e 200º), é inquestionável que o órgão administrativo que tramita o processo executivo só podia 
conhecer dessa nulidade sob arguição dos interessados, uma vez que o art. 202º do CPC é bem claro 
ao estatuir que «Das nulidades mencionadas nos artigos 193º e 194º, na segunda parte do n.º 2 do 
artigo 198º e nos artigos 199º e 200º pode o tribunal conhecer oficiosamente, a não ser que devam 
considerar -se sanadas. Das restantes só pode conhecer sob reclamação dos interessados, salvos os 
casos especiais em que a lei permite o conhecimento oficioso».

Sendo necessária a arguição da nulidade processual, ela só podia ser efectivada pelo interessado 
na observância da formalidade ou na repetição ou eliminação do acto (art. 203º,º 1 do CPC).

Sobre a noção de nulidade processual, Antunes Varela, in “Manual de Processo Civil” 2ª edição, 
pág. 387, ensina que as nulidades do processo constituem uma figura dogmática essencialmente distinta 
das invalidades em geral e distinta também das nulidades do acto jurídico. «A nulidade (tal como a 
invalidade, em geral) do negócio jurídico radica sempre num vício de carácter intrínseco de qualquer 
dos elementos essenciais do negócio, sendo o defeito anterior à celebração deste ou contemporâneo 
dele. Pelo contrário, a nulidade do processo consiste sempre num vício de carácter formal, traduzido 
num dos três tipos: a) prática de um acto proibido; b) omissão de um acto prescrito na lei; c) realização 
de um acto imposto ou permitido por lei, mas sem as formalidades requeridas (art. 201º, 1 CPC)».

E consistindo a nulidade processual sempre num desvio entre o formalismo prescrito na lei e o 
formalismo efectivamente seguido no processo, os seus efeitos e consequências são apenas os que se 
encontram definidos na lei e que consistem, simplesmente, na anulação do processado até ao momento 
ou fase processual em que ocorreu a omissão do acto ou da formalidade devida (e que, no caso, é a 
fase processual da verificação e graduação de créditos), assim se sanando o vício formal cometido, 
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recomeçando -se a partir daí, e de novo, toda a tramitação processual com observância dos actos e 
formalidades prescritas na lei.

Não há, assim, qualquer poder/dever, por parte da entidade que conduz um processo judicial, de 
reconstituir, através prática oficiosa de actos processuais ou da adopção de actos e operações materiais, 
a situação que existiria no processo caso não tivesse ocorrido o vício formal que constitui a nulidade 
processual.

Tudo isto para dizer, no que diz respeito ao caso vertente, que o órgão de execução não detém 
legitimidade para decretar a referida nulidade processual, como, sobretudo, e ainda que a detivesse, 
que não detém legitimidade nem fundamento legal para reconstituir, através da produção oficiosa de 
actos processuais e a adopção de actos e operações materiais, a situação que existiria no processo caso 
não tivessem sido praticados os actos ilegais.

Por conseguinte, a anulação dos actos processuais relativos aos pagamentos efectuados em 
processo executivo através do produto da venda não confere ao órgão que dirige o processo qualquer 
poder ou legitimidade para emitir actos de reposição dessas quantias que, por título válido na altura, 
entregou ao executado.

Situação bem diferente é o da anulação de negócios jurídicos, já que para esta vigora uma norma 
específica que impõe a obrigação de restituição decorrente da nulidade  -art. 289º do C.Civil - mas mesmo 
esta obrigação legal, se não for cumprida de forma voluntária, obriga à interposição de acção judicial 
(nunca podendo ser efectuada por mera notificação coactiva dentro de processo executivo instaurada 
por dívida diversa, pois só uma sentença judicial pode constituir título executivo para o efeito).

Em suma, não estando em causa, como se viu, a anulação de um negócio jurídico (1), mas a anula-
ção de meros actos processuais (2), o órgão administrativo que tramita o processo judicial de execução 
não tem fundamento legal nem legitimidade para exigir, dentro desse processo, a devolução da quantia 
que, por acto válido, entregou ao executado, ainda que tal acto venha posteriormente a ser eliminado da 
ordem jurídica. Quando muito, poderia convidá -lo a fazê -lo de forma voluntária, mas nunca impor -lhe, 
através de uma ordem coactiva emitida dentro do próprio processo executivo que correu para cobrança 
de dívida tributária. Não tem base legal nem título executivo para tal (o único título executivo que 
suporta esta execução fiscal é aquele que se reporta às dívidas tributárias).

Deste modo, o único fundamento que poderá suportar legalmente a ordem de devolução dessa 
quantia será, de facto, e como o reclamante afirma, o instituto do enriquecimento sem causa, sabido 
que por força da eliminação da ordem jurídica do acto que determinou esse pagamento, a respectiva 
deslocação patrimonial ficou sem título válido, surgindo, assim, o enriquecimento sem causa justificativa 
a que alude o artigo 473º do Código Civil. (3)

O enriquecimento sem causa constitui, porém, repita -se, uma fonte autónoma de obrigações. 
O poder e o fundamento legal para a prática de acto anulatório do processado é distinto do poder e 
fundamento legal para a prática de acto autónomo que determine a restituição da coisa ou quantia que 
ficou sem título válido por força dessa anulação. Tais actos têm a sua génese em fundamentos diversos, 
sendo que daquela anulação não emerge uma obrigação legal automática de restituir a coisa entregue 
ou a quantia paga por acto processual válido que entretanto foi eliminado da ordem jurídica.

Com efeito, mesmo a restituição com fundamento em enriquecimento sem causa tem de ser pe-
dida pelo interessado (empobrecido) e reconhecida em acção judicial, onde o autor terá de provar os 
seguintes requisitos: (i) a existência de um enriquecimento; (ii) que esse enriquecimento foi obtido à 
custa de outrem; (iii) e a falta de causa justificativa; recaindo sobre o autor o ónus da competente prova, 
nos termos do que preceitua o art. 342º n.º 1 do C.Civil, de que houve um enriquecimento do réu à sua 
custa e do seu correlativo empobrecimento.

Esse accionamento para a restituição tem, pois, de ser efectuado por quem detenha legitimidade 
para o efeito (o empobrecido) e não pelo órgão administrativo que, com culpa funcional, praticou uma 
nulidade processual. E no caso vertente ainda nem se sabe quem é, verdadeiramente, o empobrecido, 
pois não estando reconhecido e graduado o crédito reclamado, desconhece -se se o empobrecido será o 
credor reclamante ou o credor exequente.

Por tudo isto se conclui que a entidade administrativa que dirige e tramita o processo de execução 
não detém legitimidade nem fundamento legal para exigir a restituição da quantia que indevidamente 
pagou ao executado no âmbito desse processo judicial, sendo inaplicável, ao caso, o regime contido 
no Dec.Lei n.º 155/92, de 28 de Julho, uma vez que este se destina somente à reposição de dinheiros 
públicos indevidamente recebidos, cuja reentrada nos cofres do Estado se pretende que seja operada com 
celeridade, e não à reposição de quantias obtidas na venda executiva de imóvel que pertencia à esfera 
patrimonial privada do executado, sabido que a venda judicial assume a natureza de venda civil (4), 
embora com algumas nuances, estando sujeita aos princípios gerais da compra e venda desta última, 
não constituindo o produto dessa venda dinheiro públicos.

E, assim sendo, a sentença recorrida errou ao julgar que «contrariamente ao que sustenta o recla-
mante, a actuação da Administração Tributária não se funda nas regras do enriquecimento sem causa, 
previstas nos artigos 473º a 482º do CC…» e ao sancionar a conduta da Administração, julgando -a cor-
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recta e legal ao afirmar que «a Administração Tributária não só podia, como também devia determinar 
a reposição da quantia indevidamente paga. Assim o impunha, desde logo, o princípio da legalidade 
a que se encontra adstrita».

Razão por que se impõe revogar a sentença que desse modo decidiu e, dando procedência à re-
clamação judicial, anular o acto reclamado.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar procedente 
a reclamação judicial, com a consequente anulação do acto reclamado.

Sem custas.

Lisboa, 17 de Abril de 2013. — Dulce Manuel da Conceição Neto (relatora por vencimento)  — 
Isabel Marques da Silva — Lino Ribeiro.

Recurso n.º 235/13
Voto de vencido

A minha discordância quanto à decisão assenta no seguinte:
Em primeiro lugar, a alegação de que o serviço de finanças e o credor reclamante não têm legi-

timidade nem estão em tempo para arguírem a nulidade dos pagamentos efectuados e o reembolso do 
executado do remanescente do produto da venda, constitui uma “questão nova” que não foi invocada 
em primeira instância. A ilegalidade do despacho reclamado com fundamento na consolidação dos 
actos por ele revogados constitui um fundamento que não é de conhecimento oficioso e que por isso 
mesmo deveria ter sido invocado inicialmente, para que este Tribunal eventualmente dele pudesse co-
nhecer. É que, como se escreve no sumário do acórdão do STA de 14/2/2012, «o recurso jurisdicional 
visa apreciar a decisão recorrida, revogando -a, modificando -a ou confirmando -a, estando vedado ao 
tribunal de recurso conhecer de questão nova, que nela não tenha sido apreciada, salvo se a mesma 
for de conhecimento oficioso». Está pois vedado a este Tribunal de recurso conhecer de questões que 
podiam e deviam ter sido suscitadas antes e não foram (cfr. arts. 676º, n.º 1, 680º, n.º 1 e 690º, do CPC). 
Para não contrariar esta jurisprudência o acórdão tenta demonstrar que não se está perante uma questão 
nova, mas isso não é verdade: basta saber ler a petição inicial.

Em segundo lugar, ainda que essa questão pudesse ser invocada, não estava vedado ao órgão de 
execução fiscal anular os pagamentos efectuados e o reembolso ao executado da quantia sobrante. 
Estes actos processuais foram praticados com violação do disposto no artigo 245º do CPPT. Após a 
reclamação de créditos, o processo de execução só podia continuar «até à venda», ficando suspenso a 
partir dessa data até à decisão do incidente de verificação e graduação de créditos. Só que, no presente 
processo cometeu -se uma ilegalidade particularmente grave, que consistiu em se dar andamento ao 
processo executivo sem se remeter o processo incidental ao tribunal tributário, com prescrevia o n.º 2 do 
artigo 245º na redacção então vigente. Em consequência dessa ilegalidade, o incidente de reclamação de 
créditos não teve qualquer tramitação, não havendo qualquer notificação para os impugnar, nem decisão 
judicial ou administrativa que os reconhecesse e graduasse, assim como uma liquidação do julgado que 
abrangesse o crédito reclamado. Ora, tendo o credor reclamante direito a obter uma decisão que aprecie, 
com força de caso julgado, a sua pretensão (cfr. n.º 1 do art. 2º do CPC e art. 20º, n.º 1 da CRP), para 
se poder graduar e liquidar o crédito reclamado necessariamente teria que se anular o processado após 
a venda, designadamente os pagamentos efectuados e o reembolso do remanescente.

A declaração de nulidade do desvio processual detectado impunha -se por duas ordens de razão:
(i) constituem nulidades insanáveis, invocáveis a todo o tempo, a falta de notificação do executado 

para impugnar a reclamação de créditos e a falta de sentença de verificação e graduação de créditos. 
Esses desvios jurídicos não podem ficar sanados ou supridos pelo mero decurso do tempo, devendo 
ser conhecidas oficiosamente ou na sequência de arguição, pois afectam princípios estruturantes do 
processo, como o contraditório (art. 3º do CPC) e o dever de administrar a justiça (art. 156º do CPC). 
Os actos processuais que violem o princípio do contraditório ou o direito fundamental a uma decisão 
justa são actos nulos, como resulta, para os primeiros, dos artigos 165º do CPPT e 195º do CPC e, 
para o segundo, do desvalor que representa um acto jurídico que ofende o conteúdo essencial de um 
direito fundamental (cfr. al d) do n.º 2 do 133º do CPA). A nulidade dos actos processuais praticados 
após a venda não radica apenas num vício formal, o de terem sido praticados num momento em que 
o processo estava suspenso, mas também num vício substancial, o de ter lesado o direito do credor 
hipotecário de ser pago pelo valor do imóvel vendido (art. 686º do CCv). Ora, constituindo a decisão 
sobre a reclamação de créditos uma condição indispensável para se conseguir a liquidação de julga-
dos e efectuar os pagamentos, a falta dessa “formalidade essencial” não pode deixar de se traduzir na 
nulidade do acto reclamado.

(ii) de certo modo, quem levantou o incidente de nulidade processual foi o credor reclamante 
quando questiona o órgão de execução fiscal sobre a sentença de verificação e graduação de créditos 
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e a liquidação do julgado. Foi esse requerimento que alertou o órgão de execução para a situação de 
“esquecimento” em que se encontrava a reclamação de créditos. O processo de execução havia sido 
deprecado para os serviços de finanças de Matosinhos, local onde se penhorou e vendeu o imóvel e 
onde foi deduzida a reclamação de créditos. Quando foi devolvido à entidade deprecante, os serviços de 
finanças do Porto não deram conta da existência da reclamação e avançaram para a fase do pagamento da 
quantia exequenda. Ora, o requerimento do credor reclamante naturalmente que tem implícito a arguição 
de nulidade dos actos praticados após a venda, sem decisão do incidente de verificação e graduação 
de créditos e sem a decisão de liquidação do julgado. Se o órgão de execução notificasse o credor re-
clamante que foram efectuados pagamentos sem aquelas decisões, era certa a arguição da nulidade de 
tudo o que foi processado após a venda. E não se diga que o credor reclamante teve conhecimento da 
situação em que se encontrava o processo, pois após a venda não se mostra que tenha sido notificado 
de qualquer acto processual praticado no processo de reclamação de créditos ou na execução, de onde 
se possa presumir que conhecia que foram efectuados pagamentos após a venda. Portanto, o credor 
reclamante tinha legitimidade e estava em tempo para arguir a nulidade processual dos pagamentos, só 
não o fazendo de modo expresso porque o órgão de execução, perante o seu requerimento, antecipou -se 
na anulação dos pagamentos.

Em terceiro lugar, tratando -se de nulidades processuais, não se pode invocar o instituto do enri-
quecimento sem causa, como fundamento da não restituição da quantia indevidamente reembolsada. 
O direito à indemnização previsto na norma do n.º 11 do artigo 864º do CPC não é aplicável ao caso, 
quer porque houve citação do credor reclamante, quer porque o exequente foi o único beneficiário dos 
pagamentos efectuados. Se tivesse havido falta de citação do credor reclamante, ainda assim os paga-
mentos seriam anulados porque o único beneficiário foi o exequente. Mas esta norma nem por analogia 
poderá ser aplicada ao executado, pois o direito à indemnização ali previsto decorre da circunstância do 
processo de execução correr totalmente à revelia do credor com garantia real sobre o bem penhorado, 
a qual caduca com a venda. È óbvio que o executado não tem o prejuízo derivado da caducidade da 
garantia, nem é na sua esfera jurídica que se verifica o enriquecimento causado pela nulidade da falta 
de citação, mas sim no exequente ou credores que foram pagos em vez dele.

Também a regra geral do artigo 473º do Código Civil não se presta a justificar a obrigação de 
restituir a quantia indevidamente recebida em virtude dos pagamentos que foram efectuados num mo-
mento em que o processo deveria estar suspenso.

Em primeiro lugar, não se sabe quem é o credor que verdadeiramente suporta o enriquecimento 
do recorrente, pois não estando reconhecido nem graduado o crédito reclamado, desconhece -se se o 
empobrecido seria o credor reclamante ou o credor tributário. Só perante a decisão de verificação e 
graduação de créditos e consequente liquidação se poderá conhecer se o enriquecimento sem causa 
justificativa se deu à custa do património do credor reclamante. Portanto, sem o reconhecimento do 
crédito reclamado não se pode estabelecer uma relação de causalidade entre o enriquecimento do re-
corrente e o empobrecimento da Caixa Económica Montepio Geral.

Em segundo lugar, ainda que se considere que a vantagem patrimonial do recorrente ocorreu à 
custa do património do credor reclamante, o direito de indemnização que este teria não tem por funda-
mento o enriquecimento sem causa. Em consequência dos pagamentos ilegalmente efectuados, o credor 
hipotecário teria o direito a ser indemnizado pelo Estado, com fundamento em responsabilidade civil 
extra -contratual, pela prática de um acto ilícito com culpa funcional, e o direito de ser indemnizado pelo 
executado, com fundamento em responsabilidade contratual decorrente do incumprimento do contrato 
de mútuo garantido pela hipoteca. Na primeira situação, o prazo de prescrição do direito inicia -se com 
o conhecimento do facto ilícito (art. 498º do CCv) e na segunda como o vencimento da obrigação (art. 
798º e 306º do CCv). Na eventualidade de uma acção de indemnização interposta pelo credor recla-
mante, nem o Estado nem o executado poderiam excepcionar com a prescrição, pois, desde a data em 
ele teve conhecimento dos pagamentos efectuados na execução fiscal e do reembolso ao executado não 
decorreram três anos, nem está demonstrado que se verificou incumprimento do contrato de mútuo ou 
que decorreram vinte anos desde a data em que se venceu a obrigação de o restituir.

Em terceiro lugar, o direito à restituição da quantia reembolsada não se funda no enriquecimento 
sem causa, mas na nulidade dos actos processuais praticados na execução fiscal. Trata -se, por isso, de 
uma situação em que não é necessário recorrer à figura do enriquecimento sem causa, atendendo à sua 
natureza subsidiária, uma vez que o regime jurídico aplicável à invalidade dos actos jurídicos, constante 
dos artigos 295º e 289º do CCv, permite fundamentar o dever do executado restituir aquilo que recebeu 
indevidamente. Relativamente ao órgão de execução fiscal, a restituição in natura do reembolso do 
remanescente do produto da venda, resulta do art. 289º e não do arts. 473º e seg. do Código Civil. E em 
relação ao credor reclamante, sendo a figura do enriquecimento sem causa subsidiária relativamente às 
outras fontes da obrigação, o art. 473º só é aplicável se o empobrecimento ou o dano provocado na sua 
esfera jurídica não obtiver ressarcimento através da responsabilidade civil extracontratual, por facto 
ilícito ou da responsabilidade contratual. Mas, como referimos, estes meios estariam e estão sempre 
ao seu dispor, caso o executado não restitua a quantia indevidamente recebida.
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Por fim, anulando -se apenas o acto subsequente que solicitou ao executado a restituição do re-
manescente, ficam intocáveis os actos que anularam os pagamentos e que ordenaram o seguimento da 
reclamação de créditos. Significa isto que o credor reclamante ainda está em tempo de arguir a nuli-
dade do reembolso (se isso lhe interessar), de ser pago com o produto do bem penhorado e solicitar a 
continuação da execução para penhora de novos bens. Neste contexto, qual é o interesse em anular o 
acto que solicitou o reembolso ilegalmente efectuado?

Lino Ribeiro.

(1) Acto jurídico voluntário, intencional e finalista, que se fixa na vontade dos sujeitos, constituído por uma ou mais 
declarações de vontade, dirigidas à realização de certos efeitos práticos, com intenção de os alcançar sob tutela do direito, e 
que se caracteriza sempre pela liberdade de estipulação.

(2) O acto da venda em si  - único que pode ser visto como um negócio jurídico  - manteve -se na ordem jurídica, não tendo 
sido anulado. Mas mesmo a restituição do bem cuja venda seja anulada tem de ser pedida pelo interessado, nos termos e prazos 
previstos no art. 909º, n.º 3 do CPC, não podendo essa restituição ser determinada oficiosamente pelo órgão da execução.

(3) O artigo 473º do Código Civil determina que «1. Aquele que, sem causa justificativa, enriquecer à custa de outrem, é 
obrigado a restituir aquilo com que injustamente se locupletou.» e «2. A obrigação de restituir, por enriquecimento sem causa, 
tem de modo especial por objecto o que for indevidamente recebido, ou o que for recebido por virtude de uma causa que deixou 
de existir ou em vista de um efeito que não se verificou.».

(4)Na jurisprudência, vide, entre outros, o Acórdão do STJ de 14 -04 -1999, no Processo n.º 99B185; na doutrina, Lebre 
de Freitas, no “Código de Processo Civil anotado”, vol. 3º, anotação 6ª ao art. 905º. 

 Acórdão de 17 de Abril de 2013.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. artigo 3.º n.º 1 do Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 
do Conselho, de 18 de Dezembro de 1995. Reposição de quantias indevidamente 
recebidas provenientes de fundos comunitários. Prescrição. Reenvio prejudicial 
TJUE.

Sumário:

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

Processo n.º 398/12 -30.
Recorrente: A…………………., Lda.
Recorrido: IFAP – Instituto de Financiamento à Agricultura e Pescas, Lda.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório –
1 – A…………, Lda, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença 

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, de 28 de Dezembro de 2011, que julgou totalmente im-
procedente a oposição por si deduzida à execução n.º 2704200501011529, instaurada por dívidas ao 
INGA respeitantes a subsídios atribuídos no âmbito das Restituições à Exportação de Vinho, campanha 
de 1995, apresentando as seguintes conclusões:

A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Viseu que julgou improcedente a oposição à execução fiscal n.º 2704200501011529, em particular, 
porque aplicou o prazo geral ordinário de prescrição de vinte anos ao procedimento para reposição de 
quantias relativas a restituições às exportações de vinho realizadas na campanha de 1995, recebidas 
alegadamente de forma indevida

B. A aplicação do prazo ordinário de prescrição de vinte anos ao domínio da reposição de restituições 
à exportação de vinho da campanha de 1995 é contrária à legislação comunitária com aplicação directa 
no ordenamento português e, bem assim, aos princípios da segurança jurídica, da não discriminação 
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dos litígios comunitários relativamente aos litígios nacionais e da proporcionalidade, subjacentes tanto 
ao ordenamento jurídico interno, como ao ordenamento jurídico comunitário.

C. Ao adoptar este Regulamento n.º 2988/95 e, em particular, o seu artigo 3.º, n.º 1, o legislador 
comunitário pretendeu instituir uma regra geral de prescrição aplicável nessa matéria mediante o qual 
renunciou, voluntariamente, à possibilidade de recuperar somas indevidamente recebidas do orçamento 
comunitário após o decurso do período de quatro anos, período durante o qual as autoridades dos 
Estado -Membros, actuando em nome e por conta do orçamento comunitário, deveriam recuperar (ou 
deveriam ter recuperado) essas vantagens indevidamente obtidas.

D. No caso dos presentes autos, estamos perante uma alegada irregularidade cometida pela 
A…………, aquando das exportações em causa no ano de 1995 (decorrente da não apresentação dos 
registos obrigatórios nos termos das regras comunitárias, nomeadamente de loteamento, misturas e 
aumento do título alcoométrico) que, lesando o orçamento do FEOGA -Garantia, determina a reposição 
da quantia recebida a título de restituições à exportação de vinho nessa campanha, ou seja, estamos 
perante uma situação subsumível ao campo de aplicação do mencionado Regulamento n.º 2988/95 e 
respectivo prazo de prescrição do procedimento de quatro anos a contar da data em que foi praticada 
a irregularidade.

E. O Tribunal de Justiça da União Europeia, chamado a pronunciar -se pelas instâncias jurispru-
denciais dos diferentes Estados -Membros, tem plasmado o entendimento de que tal prazo de prescrição 
de quatro anos para o procedimento decorrente da prática de qualquer irregularidade que ponha em 
causa os interesses financeiros das Comunidades Europeias se aplica às medidas administrativas de 
recuperação de uma restituição à exportação, como a dos presentes autos  - cf. Ac da 2.a Secção do 
TJUE, de 29.01.2009 Josef Vosdíng Schlacht.

F. Considerando que: (i) os Regulamentos comunitários têm aplicação directa no ordenamento 
jurídico interno  - cf. artigo 8.º, n.º 4 da CRP e artigo 189º do Tratado CE  -; (ii) que o TJUE aplica, sem 
margem para dúvidas, o prazo prescricional previsto no artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento 2988/95 às 
medidas administrativas que visam a recuperação de uma restituição à exportação; (iii) e que inexiste, 
no ordenamento jurídico interno, qualquer disposição especial que, ao abrigo da possibilidade esta-
belecida no n.º 3 do artigo 3.º do mesmo Regulamento, preveja um prazo específico para a prescrição 
aplicável a um domínio como o do reembolso das restituições à exportação indevidamente recebidas 
em prejuízo de fundos comunitários, não pode senão concluir -se que o prazo de prescrição previsto no 
mencionado Regulamento deverá ter aplicação ao caso dos autos.

G. Depois da entrada em vigor no ordenamento jurídico português da regra de prescrição geral e 
de efeito directo prevista no artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento n.º 2988/95  - que supriu a falta de uma 
regra específica nessa matéria no ordenamento português  -, não poderia continuar a ser aplicada na 
actuação contra qualquer irregularidade na acepção do referido Regulamento e na falta de uma dispo-
sição legislativa nacional que obrigasse a proceder internamente assim, uma regra de prescrição geral 
do Código Civil.

H. As dívidas em questão encontram -se constituídas em data anterior à vigência do Regulamento 
n.º 2988/95.

I. Ainda que se aceitasse a aplicação do prazo ordinário de prescrição de vinte anos à reposição 
das restituições à exportação de vinho em questão  - que, como adiante se demonstrará, não se aceita 
 -, sempre seria de chamar à colação a regra prevista no artigo 297.º, n.º 1, do Código Civil: é que es-
tando a correr o prazo prescricional de vinte anos, em 26 de Dezembro de 1995 entrou em vigor, com 
aplicação directa no ordenamento jurídico português, o prazo prescricional de quatro anos previsto no 
artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento n.º 2988/95.

J. Segundo o disposto no artigo 297.º do CC, o prazo mais curto de prescrição vai aplicar -se ao 
prazo em curso, contando -se o novo prazo a partir da entrada em vigor da nova lei (a não ser que, se-
gunda a lei antiga, faltasse menos tempos para o prazo se completar, o que não se verifica).

K. Considerando que o Regulamento n.º 2988/95 entrou em vigor em 26.12.1995 (cf. artigo 11.º do 
mencionado Regulamento) e que as irregularidades que determinam a reposição ocorreram nas exporta-
ções realizadas no ano de 1995 (cf. procedimento administrativo junto aos autos e alínea A) dos factos 
considerados provados pelo Tribunal a quo), o novo prazo prescricional de quatro anos terminou em 
26.12.1999 (quatro anos após a entrada em vigor do Regulamento n.º 2988/95), enquanto que a decisão 
administrativa de reposição da quantia em questão nos autos foi proferida somente a 21.07.2004 (cf. 
alínea B dos factos provados), razão pela qual se encontrava já transcorrido  - há muito  - o respectivo 
prazo prescricional, o que não podia senão ser declarado nos presentes autos, e ora se requer a este 
Venerando Tribunal.

L. Ainda que se admitisse que esse prazo ordinário de prescrição de vinte anos correspondia ao 
prazo de prescrição estabelecido pelo legislador português ao abrigo da possibilidade prevista no n.º 3 do 
artigo 3.º do Regulamento n.º 2988/95  - no que não se concede e apenas se admite como mera hipótese 
de raciocínio  - sempre este prazo seria atentatório do princípio da segurança jurídica, da proporcionali-
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dade e da não discriminação dos litígios comunitários relativamente aos litígios nacionais, que vigoram 
e subjazem tanto ao ordenamento jurídico interno, como ao ordenamento comunitário.

M. O princípio da segurança jurídica exige, no contexto de uma actuação contra uma irregulari-
dade lesiva dos interesses financeiros da união Europeia e que dê origem a uma medida administrativa 
a determinar o reembolso, pelo operador, das restituições à exportação indevidamente recebidas, que a 
situação desse operador não seja indefinidamente susceptível de ser posta em causa e que, consequen-
temente, seja aplicado um prazo de prescrição à possibilidade de actuação contra essa irregularidade.

N. Para cumprir a sua função de garantir a segurança jurídica, esse prazo aplicado deve ser co-
nhecido antecipadamente ou, pelo menos, deve ser suficientemente previsível para o destinatário – cf. 
Ac. da 4.ª Secção do TJUE, de 05.05.2011, junto como doc. 1.

O. A prática jurisprudencial em Portugal – que tem vindo a aplicar à reposição de restituições à 
exportação similares às dos presentes autos o prazo geral de prescrição de vinte anos (e não o prazo de 
prescrição de cinco anos previsto internamente para a reposição de dinheiros públicos, constante do DL 
n.º 155/92)  -, não é anterior ao ano da prática da irregularidade aqui em causa, desconhecendo -se, com 
efeito, qualquer Acórdão deste Venerando Tribunal nesse sentido proferido nos anos de 1994, 1995 ou 
mesmo em anos posteriores da década de 90.

P. A prática de aplicar à reposição de restituições à exportação não o prazo específico de reposição 
de dinheiros públicos previsto no artigo 40.º do DL n.º 155/92 – como era em larga medida expectável 
e como era prática relativamente à atribuição de outros subsídios públicos não exclusivamente comu-
nitários  -, mas o prazo geral de prescrição previsto no CC, viola o princípio da segurança jurídica, pelo 
menos em relação às condutas que, como a dos presentes autos, são anteriores ao primeiro dos Acórdãos 
internos que plasmou tal entendimento, razão pela qual tal prática e aplicação não poderiam vigorar no 
ordenamento interno nos moldes explicados.

De todo o modo,
Q. Ainda que não se entenda que a prática de aplicar o prazo geral de prescrição previsto no direito 

civil comum é atentatória da segurança jurídica, nos moldes que se deixou dito, sempre a aplicação de 
tal prazo de vinte anos ofende o princípio da proporcionalidade, subjacente aos ordenamentos jurídicos 
português e comunitário e discrimina flagrantemente os litígios comunitários dos litígios nacionais 
nesta matéria.

R. Mediante a adopção do artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento 2988/95 (e sem prejuízo do n.º 3 desse 
artigo), o legislador comunitário entendeu reduzir voluntariamente para quatro anos o período durante 
o qual as autoridades dos Estados -Membros, actuando em nome e por conta do orçamento comunitário, 
deveriam recuperar ou deveriam ter recuperado as vantagens indevidamente obtidas pelos operadores 
nacionais de cada Estado, consagrando, inclusivamente, que esse prazo poderá igualmente ser reduzido 
pelas legislações internas para três anos. – cf. artigo 3.º n.º 1, in fine, do mencionado Regulamento.

S. Relativamente aos dinheiros que são seus e por si geridos, a União Europeia entendeu consolidar 
na ordem jurídica as irregularidades cometidas pelos operadores económicos por força da consagração de 
um prazo de prescrição de quatro anos, com possibilidade, inclusivamente, de ser reduzido para três anos.

T. A percepção nos diferentes Estados -Membros do período de tempo necessário e suficiente para 
uma administração diligente actuar contra irregularidades cometidas pelos seus agentes económicos 
em prejuízo dos orçamentos comunitários ou mesmo nacionais é diferente.

U. O legislador português, sopesando as características da nossa administração pública e a tradição 
jurídica interna, considerou precisamente que o prazo que era razoável para que a sua administração 
actuasse contra irregularidades cometidas pelos seus nacionais em prejuízo do orçamento nacional era 
o prazo de cinco anos – cf. art. 40.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 155/92, de 28 de Julho.

V. Para restituição dos dinheiros públicos que saíram dos cofres do Estado Português, o legislador 
nacional tem por necessário apenas um prazo de cinco anos para a administração actuar, e vem admitir-
-se que, para a restituição de dinheiros públicos comunitários em questão, se aplique internamente um 
prazo geral de prescrição de vinte anos, sem consagração legislativa expressa nesse sentido, quando a 
própria União europeia, “titular” desse alegado crédito a repor, considera que quatro (ou mesmo três 
anos) se mostram adequados para a prescrição de tais dívidas.

W. As regras previstas pelo direito nacional relativamente à recuperação de auxílios comunitários 
indevidos não pode consagrar um regime que venha a ser discriminatório relativamente aos processos 
destinados a solucionar litígios nacionais do mesmo tipo (v., neste sentido, acórdãos de 21 de Setembro 
de 1983, Deutsche Milchkontor e o., 205/82 a 215/82, Recueil, p. 2633, n.º 19, de 12 de Maio de 1998, 
Steff – Houlberg Export e o., C -366/95, Colect., p.I -2661, n.º 15, de 16 de Julhgo de 1998, Delmühle e 
Schmidt Söhne, C -298/96, Colect., p. I -4767, n.º 24, ou de 19 de Setembro de 2002, Huber, C -336/00, 
Colect., p. I – 7699, n.º 55).

X. Ao consagrar -se um prazo de cinco anos para a administração nacional actuar e recuperar di-
nheiros públicos nacionais indevidamente recebidos e, simultaneamente, ao determinar -se (ainda que 
por via de prática jurisprudencial, um prazo de vinte anos para essa mesma administração actuar e recu-
perar dinheiros públicos comunitários indevidamente recebidos consagra -se um regime discriminatório 
relativamente aos processos destinados a solucionar litígios nacionais e comunitários do mesmo tipo.
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Y. A prática de aplicar o prazo geral de prescrição de vinte anos à reposição de restituições à 
exportação – consagrada pela sentença ora posta em crise – viola o mencionado princípio da não 
discriminação dos processos internos destinados a solucionar litígios nacionais e comunitários do 
mesmo tipo, não podendo, em consequência, ser mantida.

Por outro lado,
Z. «Um prazo nacional de prescrição “mais longo”, na acepção do artigo 3.º, n.º 3, do regulamento 

2988/95, não deve, nomeadamente, ir manifestamente além do necessário para atingir o objectivo de 
protecção dos interesses financeiros da União»  - cf. parágrafo 38 do doc. 1.

AA. À luz do objectivo de protecção dos interesses financeiros da União, para o qual o legislador 
da União entendeu que um prazo de prescrição de quatro anos (ou mesmo de três) era suficiente para 
permitir às autoridades nacionais a actuação contra uma irregularidade lesiva dos interesses finan-
ceiros e que pode levar à adopção de uma medida como a recuperação de um benefício indevidamente 
recebido, afigura -se que dar a essas autoridades um prazo de vinte anos vai além do necessário a uma 
administração diligente. – cf. parágrafo 43 do doc. 1.

BB. A administração portuguesa tem um dever geral de diligência na verificação da regularidade 
dos pagamentos que efectua e que pesam no orçamento da União, uma vez que os Estados -Membros 
devem respeitar o dever de diligência geral que o artigo 4.º, n.º 3, da EU, que implica que devem tomar 
as medidas destinadas a remediar as irregularidades com prontidão.

CC. Admitir a possibilidade de os Estados -Membros concederem à sua administração um período 
para agir tão longo como o que é proporcionado por um prazo de prescrição de vinte anos poderia, 
de certa forma, encorajar a inércia das autoridades nacionais no combate às irregularidades na 
acepção do artigo 1.º do Regulamento n.º 2988/95, expondo os operadores, por um lado, a um longo 
período de incerteza jurídica e, por outro, ao risco de já não terem a possibilidade de fazer a prova da 
regularidade das operações em causa após esse período. – cf. parágrafos 44 e 45 do doc. 1; E, pior, 
colocando o Estado Português a admitir a nível comunitário que a sua administração é pouco diligente, 
necessitando de vinte anos para verificar a regularidade dos pagamentos efectuados (e, eventualmente, 
concluir pela reposição dos subsídios comunitários recebidos pelos operadores nacionais), falta de 
diligência que nem internamente, perante os cidadãos nacionais e em relação aos dinheiros públicos 
dos cofres do Estado Português, admite, prevendo que cinco anos serão suficientes para a actuação 
da sua administração na reposição dos seus dinheiros públicos.

DD. «O princípio da proporcionalidade opõe -se, no âmbito da utilização peles Estados -Membros 
da faculdade que lhes é dada pelo artigo 3.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2988/95 à aplicação de um prazo 
de prescrição de trinta (vinte) anos ao contencioso relativo ao reembolso de restituições indevidamente 
recebidas.»  - cf. parágrafo 47 do doc. 1

EE. No caso da aplicação de um prazo de prescrição de direito comum ao contencioso relativo 
ao reembolso de restituições indevidamente recebidas antes da entrada em vigor do Regulamento 
n.º 2988/95 se revelar desproporcionada em face do objectivo de protecção dos interesses financeiros 
da União, essa regra deve ser afastada e o prazo geral de prescrição previsto no artigo 3.º, n.º 1, do 
Regulamento n.º 2988/95, tem vocação para ser aplicado na medida em que também se dirige às ir-
regularidades cometidas antes da entrada em vigor desse regulamento e começa a correr na data da 
prática da irregularidade em causa – cf. parágrafo 51 do doc. 1.

FF. Ao julgar que, “in casu”, se tinha por não verificada a prescrição do procedimento de reposição 
de restituições à exportação, por à mesma se aplicar o prazo geral ordinário de vinte anos, o Tribunal 
“a quo” violou o disposto no artigo 8.º, n.º 4, da CRP, 3.º, n.º 1, do Regulamento n.º 2988/95, 297.º n.º 1 
do CC e, bem assim, os princípios da segurança jurídica, da não discriminação dos processos desti-
nados a solucionar litígios comunitários relativamente aos litígios nacionais e da proporcionalidade, 
que vigoram e subjazem tanto ao ordenamento jurídico interno, como ao ordenamento comunitário.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Mais se requer, nos termos do art. 267º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que 

a instância seja desde já suspensa e o reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia 
para que esta instância se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais:

• A possibilidade de adopção de um “prazo mais longo”, prevista no n.º 3 do artigo 3.º do Re-
gulamento n.º 2988/95, pode ser exercida por um Estado -Membro nos casos em que tal prazo mais 
longo não está previsto numa disposição expressa e específica relativa ao reembolso de restituições à 
exportação, resultando, ao invés, da aplicação jurisprudencial a essas situações de um prazo geral de 
prescrição previsto no direito interno do Estado -Membro, que abrange todos os casos de prescrição 
não regulados especificamente?

Em caso afirmativo,
• A aplicação nesses termos, por um estado -membro, de um prazo de prescrição de vinte anos 

para a reposição de restituições à exportação oriundas de fundos comunitários ofende o princípio da 
segurança jurídica?
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• A aplicação nesses termos, por um Estado -membro, de um prazo de prescrição de vinte anos 
para a reposição de restituições à exportações oriundas de fundos comunitários é discriminatória rela-
tivamente aos processos destinados a solucionar litígios nacionais do mesmo tipo, considerando que 
a legislação nacional prevê, para a reposição de dinheiros públicos oriundos do Orçamento do Estado 
nacional um prazo de apenas cinco anos para a administração nacional actuar e recuperar tais dinheiros 
públicos nacionais indevidamente recebidos?

• A aplicação nesses termos, por um Estado -membro, de um prazo de prescrição de vinte anos para 
a reposição de restituições à exportação oriundas de fundos comunitários vai para além do necessário a 
uma administração diligente, violando o princípio da proporcionalidade, atendendo a que internamente 
é previsto um prazo de prescrição de cinco anos para a reposição de dinheiros públicos nacionais e a 
nível comunitário é estabelecido, para esse efeito, no artigo 3.º, n.º 1, do Regulamento n.º 2988/95 um 
prazo de prescrição de quatro anos (que pode ser reduzido para três)?

2 – Contra -alegou a recorrida, concluindo nos termos seguintes:
A. A sentença ora recorrida não merece censura.
B. O fundamento principal ora trazido à discussão pela Recorrente, por via do qual aquele sus-

tenta a aplicação do prazo de prescrição de quatro anos previsto no Regulamento (CE) EURATOM 
n.º 2988/95 do Conselho, de 18 de Dezembro de 1995, nunca foi alvo de discussão da demanda no 
Tribunal a quo, e, por essa razão, não poderia ter sido (como não foi) alvo de apreciação por parte da 
douta sentença em crise.

C. Mutatis mutandis, quanto aos demais fundamentos apresentados pela Recorrente, como a ale-
gada violação pelo Recorrido do princípio da segurança jurídica e do princípio da proporcionalidade, 
os quais são apresentados pela Recorrente como decorrência da não aplicação do prazo de prescrição 
previsto e regulado no Regulamento (CE, EURATOM) n.º 2988/95, do Conselho, de 18 de Dezembro 
de 1995.

D. Embora o objecto do recurso seja delimitado pelas suas conclusões, nos termos dos artigos 684º, 
n.º 3 e 690º, n.º 1 do Código de Processo Civil, os recursos não se destinam, a apreciar questões novas, 
mas sim a impugnar decisões proferidas anteriormente, e obviamente, com identidade com aquele que 
foi o objecto da decisão.

E. Constituindo a citada invocação do Regulamento (CE) EURATOM n.º 2988/95 do Conselho, 
de 18 de Dezembro de 1995 e os vícios de violação de princípios, uma nova discussão, não vertida no 
peticionado e argumentativo do Recorrente, deve, salvo melhor entendimento, o Douto Tribunal ad 
quem abster -se, face ao âmbito do presente Recurso, do seu conhecimento.

Sem conceder e por dever de patrocínio e de cautela, sempre se dirá que,
F. O Regulamento EURATOM tem como objecto específico regular o prazo de prescrição para 

a recuperação de ajudas comunitárias, ou seja, regular o procedimento administrativo em si mesmo, 
aplicando -se à relação entre a Comunidade Europeia e o Recorrido enquanto organismo pagador de 
ajudas comunitárias,

G. Não se aplicando à relação entre o Recorrido enquanto organismo pagador de ajudas comu-
nitárias e a Recorrente enquanto beneficiária de ajudas apuradas como indevidamente atribuídas.

H. Ainda que a Recorrente tivesse alegado a prescrição do procedimento da recuperação de ajudas 
comunitárias ao abrigo de tal Regulamento  - o que, reitera -se, não fez  -, a obrigação de reembolsar os 
montantes indevidamente recebidos consubstancia uma “medida”, nos termos do artigo 4.º do Regu-
lamento (designadamente, a prevista no 1.º travessão do n.º 1), e não uma “sanção administrativa”, 
na acepção do artigo n.º 5 do mesmo.

I. Não havendo, neste Regulamento, sido instituído nenhum prazo prescricional relativamente às 
“medidas” previstas no artigo 4º, afigura -se dever concluir que o respectivo prazo de prescrição é o 
prazo geral ordinário de 20 anos, nos termos do artigo 309º do Código Civil.

J. E o TJCE já se pronunciou sobre esta questão, fazendo -o em termos absolutamente claros 
e inequívocos, no sentido de que no que respeita à prescrição do procedimento (artigo 4.º, n.º 1, 1.º 
parágrafo), estatui o Regulamento, que o prazo de prescrição é de quatro anos, podendo também os 
Estados -membros conservar a possibilidade de aplicar um prazo mais longo (artigo 3.º, n.º 3).

K. Esta norma é absolutamente clara.
L. Estatui que o prazo de prescrição é o estabelecido nas legislações nacionais dos Estados-

-membros, desde que estes sejam superiores a quatro anos (vd. decisões de reenvio prejudicial de 23 de 
Setembro de 1999 (processo C -278/07) e de 13 de Outubro de 1999 (processos C -279/07 e C 280/07),

M. Daqui se conclui que, ao nível comunitário, não se previu nenhuma forma de fiscalização no 
que respeita tanto aos prazos de prescrição derrogatórios aplicados pelos Estados -Membros ao abrigo 
dessa disposição como aos sectores em que estes decidiram aplicar esses prazos, sendo aplicável as 
normas aplicáveis de prescrição são as do «estatuto substantivo» do crédito, ou seja, no caso, as 
normas emergentes do Código Civil (CC).

N. O que é, aliás, suportado no que tem sido o entendimento perfilhado pelos Tribunais com-
petentes, que no que concerne à prescrição dos subsídios atribuídos pelos extintos IFADAP e INGA, 
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acordam que o prazo de prescrição é o de 20 anos, nos termos do artigo 309.º do CC e contado nos 
termos da 2a parte do nº1 do artigo 306.º do mesmo Código (cfr., neste sentido, os Acórdãos do STA, 1.ª 
Secção, de 22/10/2008 e de 17/12/2008 e de 9/06/2010, proferidos nos recursos nºs 601/08 e 599/08, 
0185/2010, respectivamente).

O. É infundada a alegada aplicação retroactiva da lei mais favorável constante do n.º 2 do Reg. 
(CE EURATOM) n.º 2988/95, do Conselho, de 18 de Dezembro de 1995, porquanto, não está em causa 
aplicar uma “sanção” administrativa mais favorável.

P. O caso em apreço respeita a um projecto do ano de 1995, anterior, portanto, à entrada em 
vigor do aludido Regulamento.

Q. Relativamente ao princípio da segurança jurídica, saliente -se que a Ajuda em causa é co-
-financiada pela Comunidade Europeia, pelo que a natureza das verbas envolvidas impõe, ou melhor, 
obriga a que o IFAP, IP tenha de cumprir as suas atribuições e competências, agindo sempre de forma 
vinculada e nunca de forma arbitrária.

R. O juiz nacional é o juiz comum do contencioso comunitário e deve, ao abrigo do princípio da 
aplicação descentralizada do Direito Comunitário, assegura na ordem interna, o respeito por todas 
as normas e princípios de Direito Comunitário.

S. Ao juiz nacional, porque directamente vinculado à observância dos princípios da aplicabilidade 
directa e do primado do direito comunitário (Ac. Van Gend en Loos, Ac. Costa/Enel, Ac. Simmentahl), 
incumbe a obrigação de aplicar integralmente este, deixando inaplicada qualquer disposição eventu-
almente contrária da lei nacional, quer esta seja anterior, quer seja posterior à regra comunitária.

T. As legislações nacionais, não podem excluir a recuperação de ajudas indevidamente con-
cedidas, principalmente se foi apurado nos termos legais o incumprimento de legislação nacional e 
comunitária.

U. Pois que o Recorrido, face ao incumprimento detectado, apenas decidiu em cumprimento da 
legislação comunitária e nacional, quanto aos factos em causa, sem outro fim que não fosse a reposição 
da legalidade e a recuperação da ajuda indevidamente paga, relativamente a quem se demonstrou não 
ter direito à mesma, por não reunir os requisitos essenciais para a atribuição daquela.

V. Não havendo, igualmente do princípio da proporcionalidade, pois que a actuação do Recorrido 
foi pois, determinada pelo poder -dever que incumbe ao mesmo, exigindo a devolução da totalidade da 
ajuda recebida, uma vez que a Recorrente não reunia os requisitos de que dependia a sua concessão

W. O princípio da proporcionalidade supõe a existência de um direito subjectivo constituído na 
esfera jurídica dos particulares ou de interesses legalmente protegidos e a realização de um fim de 
interesse público que haja de colidir com aqueles direito ou interesses.  - (artigo 5.º, n.º 2 CPA).

X. Ora, no caso não se verificam estes requisitos, tratando -se simplesmente de um acto de recu-
peração de ajudas vinculado (ao primado do direito comunitário) face a irregularidades praticadas 
pela Recorrente.

Y. Sendo este principio condicionante da actividade administrativa, não descortina o Recorrido, 
em que se concretiza a sua violação no acto em recurso, uma vez que a fixação das condições de ele-
gibilidade exigidas aos candidatos às ajudas é o resultado da actividade legislativa que, como é óbvio, 
não está nas atribuições do Recorrido.

Z. Relativamente ao envio do processo ao Tribunal de Justiça da Comunidade, por via de reenvio 
prejudicial, já se pronunciou o STA, sobre idêntica matéria [Acórdão proferido a 9/06/2010, Processo 
n.º 0185/2010], no sentido de que “esse reenvio apenas era obrigatório no caso de sobre essa questão 
não haver decisão interpretativa anterior desse Tribunal ou de a norma em causa não suscitar qualquer 
dúvida razoável (teoria do acto claro)  - cfr. Acórdãos Cilfit, de 6/10/1982 e Intermodal, de 15/9/2005; 
Acórdão do STA (1.a Secção) de 2/10/2008, recurso n.º 601/08 (...) relativamente à questão em análise, 
não só há decisões interpretativas do TJC (cfr. Acórdãos de 29/1/2009, proferidos nos processos n.ºs 
278/07, 278/08 e 178/09, publicados no Jornal Oficial da União Europeia de 21/3/2009, citados no 
Acórdão Recorrido), como essa questão não apresenta dúvidas de interpretação razoáveis, como se 
evidenciará nos números seguintes. Por isso, não se procederá ao pretendido reenvio prejudicial.

E é com base na motivação que aqui se apresentou, e atentas as conclusões formuladas que, com 
o superior suprimento de V. Exas. deverá ser julgado improcedente o recurso apresentado, confirmando-
-se na íntegra a douta sentença recorrida, com o que se fará a costumada JUSTIÇA!

3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 
termos:

Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência da oposição deduzida no processo 
de execução fiscal n.º 2704200501011529 (SF Tondela)

Fundamentação
1. Reenvio prejudicial
O reenvio prejudicial suscitando a intervenção do TJUE sobre a validade e interpretação dos actos 

adoptados pelas instituições, órgãos ou organismos da União justifica -se quando não haja qualquer 
anterior decisão do tribunal apreciando a questão decidenda ou quando a interpretação das normas 
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comunitárias controvertidas suscite dúvida razoável (teoria do acto claro; art. 267º TFUE, anterior 
art. 234º do TCE)

No caso concreto o reenvio prejudicial deve ser recusado em consequência da prolacção de 
decisões interpretativas do TJUE sobre a questão em análise, no sentido posteriormente adoptado no 
acórdão sumariado (acórdãos 278/07, 278/08 e 178/09 proferidos em 29.01.2009 publicados no Jornal 
Oficial da União Europeia de 21.03.2009)

2. Prescrição da dívida exequenda
A questão decidenda foi apreciada e resolvida em jurisprudência pacífica do STA vertida nos 

acórdãos STA -SCA 22.10.2008 processo n.º 601/08; 17.12.2008 processo n.º 599/08; 9.06.2010 pro-
cesso n.º 185/10)

Merecendo a adesão do Ministério Público transcreve -se, nas componentes relevantes, o sumário 
doutrinário do último acórdão citado:

I. As ajudas comunitárias concedidas à exportação de vinhos são financiadas pelo orçamento 
da Comunidade, através do Fundo Europeu de Garantia Agrícola da Comunidade (FEOGA), Secção 
Garantia [artigo 1.º, n.ºs 1, alínea a) e 2, alínea b) do Regulamento (CEE) n.º 729/70, do Conselho, de 
21 de Abril de 1970]. 

(…)
III. O reembolso das quantias indevidamente recebidas pelos beneficiários dessas ajudas, incluindo 

a sua prescrição, é regulado pela legislação nacional [artigos 1.º, n.º 1, 2.º, n.º 4, 3.º, n.ºs 1 e 4 e 4.º, n.º 1, 
primeiro parágrafo do Regulamento (CEE) n.º 2988/95, do Conselho, de 18 de Dezembro de 1955]. 

IV. Não se estando, assim, perante dinheiros públicos, a entrar nos cofres do Estado português 
mas sim nos cofres da União Europeia (…) o prazo da prescrição desse reembolso não é o estabelecido 
no artigo 40.º do DL n.º 155/92, de 28 de Junho, mas antes o prazo geral estabelecido no artigo 309.º 
do C. Civil .

3. Princípio da segurança jurídica e princípio da proporcionalidade
O Ministério Público sufraga, com a reserva infra enunciada, o entendimento de que a adopção 

do prazo de prescrição de 20 anos para reembolso das quantias indevidamente recebidas pelos bene-
ficiários das ajudas comunitárias não viola os princípios constitucionais em epígrafe, por adesão aos 
fundamentos expressos pela entidade recorrida, condensadas nas conclusões Q/Y (fls. 518/519)

Não obstante, impressiona o argumento expendido pela recorrente de que a distinção entre o 
prazo geral de prescrição de 20 anos para o reembolso de dinheiros públicos comunitários indevida-
mente recebidos (adoptado pela jurisprudência nacional), e o prazo de 5 anos para o reembolso de 
dinheiros públicos nacionais indevidamente recebidos (art. 40 DL n.º 155/92, 28 Junho), carece de 
fundamento material bastante e pode configurar violação do princípio constitucional da igualdade 
(art. 13º CRP)

Aponta neste sentido uma diferenciação de regimes jurídicos apenas radicada nas diferentes 
categorias institucionais das entidades que proporcionam as prestações (Estado/União Europeia) e 
que ignora o denominador comum dos interesses públicos por elas prosseguidos

Conclusão
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação -
4 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu objecto do recurso foram dados como 

provados os seguintes factos:
A) A execução fiscal de que estes autos dependem, execução fiscal n.º 27042005010111529, foi 

instaurada em 01 -09 -2005, tendo como base certidão de dívida emitida pelo INGA, em 16 -06 -2005, 
respeitante a subsídios atribuídos no âmbito das Restituições à Exportação de Vinho, campanha de 1995, 
reportada aos DU`s n.ºs 501898, 511356, 514809 e 501980, no montante de € 634 995,78, “quantia que 
o beneficiário recebeu, mas a que não tinha direito por não reunir as condições previstas na legislação 
aplicável, determinando -se, em consequência, a reposição da quantia indevidamente recebida …”, cfr. 
docs. de fls. 76 aqui dado por reproduzido o mesmo se dizendo dos demais infra referidos;

B) A “reposição da quantia indevidamente recebida” foi decidida em 21 de Julho de 2004, no 
processo n.º 1208/2001 IRV, processo onde a Oponente exerceu audiência prévia, tendo apresentado 
argumentação muito próxima da apresentada nestes autos, vide fls. 77 a 100;

C) Na decisão vinda de aludir, comunicada à Oponente no dia seguinte, na parte final, referiu -se 
que a devedora tinha o prazo de trinta dias contados da notificação, para proceder ao pagamento vo-
luntário e, findo o referido prazo, sem que pagamento haja, “será o montante em dívida compensado 
nos termos legais, com créditos que lhe venham a ser atribuídos, seguindo -se na falta ou insuficiência 
destes, a instauração do processo de execução fiscal …”, idem anterior, parte final;
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D) Da execução foi a executada citada em 21 -07 -2005 mas, porque o Órgão de execução Fiscal 
verificou que com a citação “não foram juntos os documentos que a acompanhavam, e o cálculo dos 
juros encontra -se incorrecto, foi ordenada a repetição da citação “sem contudo retirar valor jurídico e 
administrativo à citação anterior…” realizada em 26 de agosto de 2005, vide fls. 101 a 103;

E) Na sequência da primeira citação apresentou petição inicial em 19 de agosto de 2005 e, por via 
da segunda apresentou nova petição inicial em 22 de Setembro de 2001, cfr. fls. 1 e segs. e 107 e segs.

6 – Apreciando
6.1 Da prescrição
A sentença recorrida, a fls. 357 a 362 dos autos, julgou totalmente improcedente a oposição deduzida 

pela ora recorrente, fundamentando o decidido quanto à prescrição da obrigatoriedade de reposição 
das quantias recebidas na inaplicabilidade do prazo de 5 anos previsto no n.º 1 do artigo 40.º do DL 
n.º 155/92 de 28 de Julho e a aplicação, ao invés, do prazo de prescrição ordinário de 20 anos previsto 
no Código Civil, conforme jurisprudência uniforme deste STA proferida em caso idêntico para o qual 
remete (Ac. do STA de 17 de Dezembro de 2008, rec. n.º 0599/08) – cfr. sentença recorrida a fls. 361, 
frente e verso, dos autos.

Vem a recorrente no presente recurso invocar, em síntese, que a aplicação do prazo ordinário de 
prescrição de vinte anos ao domínio da reposição de restituições à exportação de vinho da campanha 
de 1995 é contrária à legislação comunitária com aplicação directa no ordenamento português e, bem 
assim, aos princípios da segurança jurídica, da não discriminação dos litígios comunitários relativamente 
aos litígios nacionais e da proporcionalidade, subjacentes tanto ao ordenamento jurídico interno, como 
ao ordenamento jurídico comunitário e alegar a aplicabilidade ao caso dos autos do prazo de 4 anos 
previsto no artigo 3.º n.º 1 do Regulamento n.º 2988/95, pois que inexiste na legislação portuguesa 
prazo específico mais longo ressalvado pelo disposto no n.º 4 do artigo 3.º do mesmo Regulamento. 
Invoca em sua defesa o entendimento expresso no Acórdão do TJUE (4.ª Secção), de 5 de Maio de 
2011, proferido nos processos apensos C -201/10 e C -202/10.

Contra -alegou a recorrida suscitando desde logo que a alegação da recorrente traduzida susten-
tando a aplicação do prazo de prescrição de quatro anos previsto no Regulamento (CE) EURATOM 
n.º 2988/95 do Conselho, de 18 de Dezembro de 1995 e bem assim a alegada violação pelo Recorrido 
do princípio da segurança jurídica e do princípio da proporcionalidade, como decorrência da não apli-
cação do prazo de prescrição previsto e regulado no Regulamento (CE, EURATOM) n.º 2988/95, do 
Conselho, de 18 de Dezembro de 1995, constituem questão nova que este Supremo Tribunal se deve 
abster de conhecer.

Não lhe assiste razão, porém.
A recorrente invocara na sua petição inicial de oposição (a fls. 1 a 10 dos autos) a “prescrição 

da obrigatoriedade de reposição das quantias recebidas”, que não directamente a prescrição da dívida 
exequenda, porquanto sustentava a aplicabilidade ao seu caso do disposto no n.º 1 do artigo 40.º do 
DL n.º 155/92, de 28 de Julho. A invocação, ex novo nesta sede, do disposto no n.º 1 do artigo 3.º do 
Regulamento n.º 2988/95, do Conselho, traduz -se, pois, num novo argumento, que não numa nova 
questão, acrescendo que a alegada violação de normas comunitária é matéria de conhecimento oficioso, 
que este Tribunal tem o dever de conhecer.

Haverá, pois, que conhecer do mérito do recurso.
A decisão perfilhada na sentença recorrida é plenamente conforme à jurisprudência deste Supremo 

Tribunal Administrativo, que, como bem diz o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto no seu pare-
cer junto aos autos e supra transcrito tem uniformemente adoptado o entendimento de que o prazo da 
prescrição desse reembolso não é o estabelecido no artigo 40.º do DL n.º 155/92, de 28 de Junho, mas 
antes o prazo geral estabelecido no artigo 309.º do C. Civil .

Não obstante, em face da alegação da recorrente e do decidido no Acórdão do TJUE (4.ª Secção), 
de 5 de Maio de 2011, proferido nos processos apensos C -201/10 e C -202/10, suscita -se -nos dúvida séria 
sobre a aplicabilidade ao caso dos autos do prazo estabelecido no n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento 
(CE, Euratom) n.º 2988/95 do Conselho, de 18 de Dezembro de 1995, relativo à protecção dos interesses 
financeiros das Comunidades Europeias, importando saber, desde logo, se como contra -alegado, esta 
norma se aplica apenas à relação entre a Comunidade Europeia e o recorrido enquanto organismo 
pagador de ajudas comunitárias ou também à relação entre o Recorrido enquanto organismo pagador 
de ajudas comunitárias e a recorrente enquanto beneficiária de ajudas apuradas como indevidamente 
atribuídas, bem como, neste último caso, se tal prazo é também aplicável às “medidas” previstas no 
artigo 4º do Regulamento ou apenas às sanções administrativas previstas no seu artigo 5.º.

Entende -se, pois, como necessária e obrigatória a pronúncia em reenvio prejudicial do Tribunal 
de Justiça da União Europeia nos termos do artigo 267.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE), ex -artigo 234.º do Tratado das Comunidades Europeias, para respostas às seguintes 
questões:

1.ª – O prazo de prescrição do procedimento previsto no n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento (CE, 
Euratom) n.º 2988/95 do Conselho, de 18 de Dezembro de 1995, relativo à protecção dos interesses 
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financeiros das Comunidades Europeias, aplica -se apenas à relação entre a Comunidade Europeia e o 
recorrido enquanto organismo pagador de ajudas comunitárias ou também à relação entre o recorrido 
enquanto organismo pagador de ajudas comunitárias e a recorrente enquanto beneficiária de ajudas 
apuradas como indevidamente atribuídas?

2.ª – Caso se conclua que o prazo previsto no n.º 1 do artigo 3.º do Regulamento é igualmente 
aplicável à relação entre o organismo pagador das ajudas e a beneficiária das ajudas apuradas como 
indevidamente atribuídas, deve entender -se que tal prazo é apenas aplicável quando em causa estejam 
sanções administrativas, na acepção do artigo 5.º do Regulamento (CE, Euratom) n.º 2988/95 do Con-
selho, de 18 de Dezembro de 1995 ou também quando em causa estejam “medidas administrativas”, 
na acepção do n.º 1 do artigo 4.º do mesmo Regulamento, em especial a de reembolsar os montantes 
indevidamente recebidos?

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

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

Custas a final.

Lisboa, 17 de Abril de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro  - Dulce Neto. 

 Acórdão de 17 de Abril de 2013.

Assunto:

Manifestações de fortuna. Âmbito temporal da presunção. art. 89.º -A, n.ºs 2 e 4, da 
LGT. Competência em razão da hierarquia.

Sumário:

 I  —  Saber se uma concreta questão admite ou não a produção de determinado meio de 
prova constitui questão de direito, pelo que o facto de o recorrente suscitar o erro 
de julgamento da decisão judicial que indeferiu a produção de prova testemunhal 
com o fundamento na sua inadmissibilidade não determina a incompetência do 
Supremo Tribunal Administrativo em razão da hierarquia (cfr. arts. 26.º, alínea b), 
e 38.º, alínea a), do ETAF).

 II —  A determinação do rendimento com base na aquisição de um bem previsto na 
tabela do n.º 4 do art. 89.º -A da LGT só pode ser feita uma vez, relativamente ao 
ano em que se verificou ou em qualquer um dos três anos seguintes em que, nos 
termos do n.º 1 do mesmo artigo, falte a declaração de rendimentos ou se verifique 
a desproporção aí prevista, e não em todos esses anos.

Processo n.º 433/13 -30.
Recorrente: A…………………. e outro.
Recorrida: Autoridade Tributária e Aduaneira.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de recurso judicial n.º 2348/12.2BEPRT

1. RELATÓRIO
1.1 O Director de Finanças do Porto, ao abrigo do disposto no art. 89.º -A da Lei Geral Tributária 

(LGT) (1 -2), fixou o rendimento tributável de A……. e B……. (a seguir Contribuintes ou Recorrentes) 
dos anos de 2008, 2009 e 2010 (3) mediante avaliação indirecta.

1.2 Os Contribuintes recorreram para o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, a 
quem pediram a anulação daquele acto com os fundamentos, no que ora nos interessa (4), de que 
(i) a Administração tributária (AT), porque utilizou a manifestação de fortuna em causa – aquisição de 
um imóvel por preço superior a € 250.000 num ano em que o rendimento declarado é inferior ao ren-
dimento padrão – para presumir o rendimento tributável ocultado no próprio ano em que esta ocorreu, 
não podia utilizá -la para presumir rendimento tributável relativamente aos três anos seguintes e de que 
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(ii) a AT violou os princípios do inquisitório e da verdade material por não ter efectuado as diligências 
que solicitaram em ordem a demonstrar os valores reais da aquisição. Apresentaram documentos e 
arrolaram testemunhas.

1.3 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto indeferiu a requerida produção de prova 
testemunhal e, do mesmo passo, proferiu sentença a julgar improcedente o recurso judicial. Para tanto, 
em resumo, considerou que, nos termos do n.º 4 do art. 89.º -A, porque os Contribuintes não fizeram 
a prova exigida pelo n.º 3 do mesmo artigo, «considera -se rendimento tributável em sede de IRS, no 
próprio ano e nos três seguintes, o rendimento padrão apurado nos termos da tabela»; que essa prova 
«teria de ser feita no âmbito do processo referente ao ano de 2007», sendo que os actos ora sindicados 
«são meros actos consequentes do acto de fixação operado com referência ao ano de 2007».

1.4 Os Contribuintes não se conformaram com a sentença e dela recorreram para este Supremo 
Tribunal Administrativo, apresentando com o requerimento de interposição do recurso a respectiva 
motivação, que resumiram em conclusões do seguinte teor:

«1. A não inquirição das testemunhas arroladas pelos Recorrentes consubstancia uma inconsti-
tucionalidade, por violação do direito de acesso ao direito e por ofensa ao princípio do direito a um 
processo equitativo e por violação do princípio do inquisitório (art. 20.º, n.º 4, da Constituição da 
República Portuguesa).

2. O indeferimento da audição das testemunhas arroladas pôs em causa a prova da matéria de facto 
alegada pelos Recorrentes, o que constitui violação do princípio do inquisitório e do contraditório.

3. A presunção a que alude o artigo 89.º -A da LGT só pode operar para o ano a que o facto aqui-
sitivo diz respeito e não para quatro anos, sob pena de violação da não confiscatoriedade, uma violação 
do princípio da boa fé e uma violação do princípio da proporcionalidade.

Nestes termos, deve ser revogada a douta sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e 
Fiscal do Porto […]».

1.5 O recurso foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito suspensivo.
1.6 Não foram apresentadas contra alegações.
1.7 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo e dada vista ao Ministério Público, 

o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que deve ser declarada a incompetência do 
tribunal em razão da hierarquia para conhecer do recurso. Isto, em síntese, porque considera que «os 
recorrentes, como fundamento da sua pretensão, além do mais, nas conclusões 1 e 2, invocam que o 
tribunal recorrido, violando o princípio do inquisitório, não cumpriu com a obrigação da produção de 
prova testemunhal por si requerida e que consideram útil e necessária para a boa decisão da causa» 
e que, «[p]ortanto, os recorrentes pedem a apreciação da necessidade de diligências (produção de 
prova testemunhal) e a sua determinação, pelo que o recurso não tem por fundamento exclusivamente 
matéria de direito».

1.8 Dispensaram -se os vistos dos Juízes adjuntos, atento o carácter urgente do processo.
1.9 As questões que cumpre apreciar e decidir, a primeira suscitada pelo Procurador -Geral Ad-

junto junto deste Supremo Tribunal Administrativo e as demais suscitadas pelos Recorrentes, são as 
de saber

• se este Supremo Tribunal Administrativo é competente em razão da hierarquia para conhecer 
do presente recurso jurisdicional, o que, como veremos adiante, passa por indagar se no recurso foi 
suscitada questão de facto; na afirmativa,

• se a sentença recorrida fez correcta aplicação do direito quando considerou que a verificação 
de uma única manifestação de fortuna pode determinar a fixação da matéria tributável por métodos 
indirectos em quatro anos seguidos, quais sejam o ano em que se verificou a aquisição do bem que 
constitui essa manifestação e os três anos seguintes (cf. conclusão 3); na afirmativa,

• se a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto incorreu em erro de julgamento ao dis-
pensar a prova testemunhal (cfr. conclusões 1 e 2).

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto procedeu ao julgamento da matéria de facto 

nos seguintes termos:
«Factos provados com relevância para a decisão da causa:
1. A AT procedeu à avaliação indirecta dos rendimentos sujeitos a IRS, dos RRs, para o ano de 

2007;
2. Tendo fixado o rendimento tributável, a enquadrar na categoria G, em € 52.140,00 (fls. 34);
3. Esta avaliação resultou na sequência da aquisição por parte dos RRs de um imóvel pelo preço 

de € 260.700,00;
4. Nesse ano de 2007, os RRS declararam um rendimento global de € 7.677,11;
5. Os recorrentes recorreram judicialmente daquele acto de fixação de rendimentos, dando origem 

ao processo n.º 2636/09.BEPRT (fls. 66 e ss.);
6. Que foi julgado parcialmente procedente;
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7. A AT apresentou recurso da decisão do TAF do Porto;
8. Por acórdão do TCA -Norte, de 18.11.2010, foi o recurso da AT julgado procedente e revogada 

a sentença do TAF do Porto;
9. Com referência ao ano de 2008, os RRs declararam o rendimento global de € 8.058,56;
10. Com referência ao ano de 2009, os RRs declararam o rendimento global de € 8.230,44;
11. Com referência ao ano de 2010, os RRs declararam o rendimento global de € 8.324,86;
12. A AT notificou os recorrentes, para efeitos de audição prévia, do seu projecto de decisão sobre 

manifestações de fortuna, referente a IRS dos anos de 2008, 2009 e 2010, pretendendo fixar o respectivo 
rendimento tributável em €52.140,00 para cada ano (fls. 81 e ss.);

13. Os recorrentes apresentaram defesa, tendo requerido a notificação da sociedade vendedora 
para apresentar o comprovativo dos recebimentos efectivamente feitos por estes (fls. 97);

14. Por decisão do DF do Porto, de 29.09.2012, foi fixado, por métodos indirectos, dos rendimentos 
sujeitos a IRS, dos anos de 2008, 2009 e 2010, em € 52.140,00 para cada ano (fls. 106 e ss.);

15. Desse acto os recorrentes deduziram o presente recurso.
Factos não provados:
Com interesse para a decisão da causa não foram apurados».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
O Director de Finanças do Porto, perante a aquisição por A……. e B…….. de um imóvel, no ano 

de 2007 e pelo preço de € 260.700,00, e em face da desproporção superior a 50%, para menos, entre 
o rendimento declarado pelos Contribuintes para efeitos de Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares (IRS) desse ano (€ 7.677,11) e o rendimento padrão revelado por aquela aquisição em face 
da tabela do n.º 4 do art. 89.º -A (20% da manifestação de fortuna, ou seja, € 52.140,00), e considerando 
que os mesmos não tinham conseguido fazer a prova a que alude o n.º 3 do mesmo artigo, procedeu à 
fixação da matéria tributável em € 52.140,00, a enquadrar na categoria G do IRS, tudo nos termos do 
n.º 4 do citado art. 89.º -A e do art. 9.º, n.º 1, alínea d), do Código do IRS (CIRS).

Os Contribuintes recorreram judicialmente dessa decisão, nos termos do disposto no art. 146.º -B 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário, aplicável ex vi dos n.ºs 7 e 8 do art. 89.º -A (5), mas 
sem êxito, uma vez que por acórdão de 18 de Novembro de 2010 da Secção do Contencioso Tributário 
do Tribunal Central Administrativo Norte foi julgado integralmente improcedente o recurso judicial.

Com fundamento no trânsito em julgado dessa decisão e no facto de o rendimento declarado 
pelos Contribuintes para efeitos de IRS e para cada um dos anos de 2008, 2009 e 2010 ser inferior em 
mais de 50% relativamente àquele que considerou ser o rendimento padrão para cada um desses anos 
(20% do preço da referida aquisição, ou seja, € 52.140,00), o Director de Finanças do Porto, mediante 
a invocação do disposto nos arts. 87.º, alínea d), e 89.º -A, n.º 4, fixou -lhes o rendimento tributável para 
cada um daqueles anos de 2008 a 2010 em € 52.1400,00.

Os Contribuintes discordaram dessa fixação e recorreram judicialmente do acto do Director de 
Finanças do Porto que a determinou, pedindo ao Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto a 
anulação do mesmo.

Como fundamentos desse pedido invocaram, na parte que ora nos interessa considerar, que, com 
base na mesma aquisição de um bem, não é possível a fixação do rendimento tributável ao abrigo do 
art. 89.º -A relativamente a mais do que um ano. Ou seja, tendo a AT procedido à fixação do rendimento 
tributável por avaliação indirecta nos termos daquele preceito legal relativamente ao ano de 2007 com 
base na manifestação de fortuna evidenciada com a referida aquisição de um imóvel, já não podia 
utilizar o mesmo facto como suporte para a fixação do rendimento tributável pelo mesmo método 
relativamente a outros anos.

Os Contribuintes alegaram também que a AT violou os princípio do inquisitório e da verdade 
material ao não efectuar as diligências por ele solicitadas em ordem a demonstrar os valores reais do 
negócio.

Com a petição inicial apresentaram documentos e arrolaram testemunhas.
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto indeferiu a requerida produção da prova 

testemunhal e, do mesmo passo, (ou seja, proferindo sentença no mesmo momento), julgou o recurso 
improcedente. Sustentou na sentença, em resumo, que o n.º 4 do art. 89.º -A permite que se considere 
«rendimento tributável em sede de IRS, no próprio ano e nos três seguintes, o rendimento padrão 
apurado nos termos da tabela». Sustentou ainda que o contribuinte, relativamente a estes três anos 
seguintes, nem sequer pode fazer a prova a que alude o n.º 3 daquele art. 89.º -A, uma vez que tal prova 
só pode ser efectuada no processo referente ao ano em que se verificou a manifestação de fortuna, 
sendo que os actos de fixação do rendimento tributável nos três anos seguintes não são mais do actos 
consequentes do acto de fixação relativamente àquele ano (6).

Os Contribuintes recorreram dessa sentença para este Supremo Tribunal Administrativo. Insistem 
na tese de que, com base numa única aquisição que seja considerada relevante enquanto manifestação 
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de fortuna, o art. 89.º -A apenas permite a fixação do rendimento tributável por avaliação indirecta num 
único ano.

Sustentam também que a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto incorreu em erro de 
julgamento ao indeferir a produção de prova testemunhal requerida pelos Contribuintes.

O Procurador -Geral Adjunto suscitou a questão da incompetência em razão da hierarquia deste 
Supremo Tribunal Administrativo para conhecer do recurso, com o fundamento de que este não tem 
por fundamento exclusivamente matéria de direito, uma vez que os Recorrentes «pedem a apreciação 
da necessidade de diligências (produção de prova testemunhal) e a sua determinação».

Assim, as questões a apreciar e decidir são as que deixámos enunciadas em 1.9.
2.2.2 DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL EM RAZÃO DA HIERARQUIA
Cumpre iniciar a apreciação do recurso pela questão da competência, sabido que é questão de or-

dem pública e prioritária em relação a qualquer outra (cfr. art. 13.º do Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos (CPTA), aprovado pela Lei n.º 15/2002, de 22 de Fevereiro). Cumpre, designadamente, 
aferir a competência em razão da hierarquia, cuja falta determina a incompetência absoluta do tribunal, 
que é do conhecimento oficioso e pode ser arguida até ao trânsito em julgado da decisão final (cfr. 
art. 16.º do CPPT), como no caso o foi pelo Ministério Público.

Nos termos do disposto nos arts. 26.º, alínea b), e 38.º, alínea a), do Estatuto dos Tribunais Admi-
nistrativos e Fiscais (ETAF), aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, e no art. 280.º, n.º 1, do 
CPPT, a competência para conhecer dos recursos das decisões dos tribunais tributários de 1.ª instância 
em matéria fiscal é da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo quando os 
recursos tenham por exclusivo fundamento matéria de direito, constituindo uma excepção à competência 
generalizada dos tribunais centrais administrativos, aos quais cabe conhecer «dos recursos de decisões 
dos Tribunais Tributários, salvo o disposto na alínea b) do artigo 26.º» [art. 38.º, alínea a), do ETAF].

Assim, para aferir da competência em razão da hierarquia do Supremo Tribunal Administrativo, 
há que olhar para as conclusões da alegação do recurso e verificar se as questões controvertidas por 
elas suscitadas se resolvem mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas 
jurídicas, ou se, pelo contrário, implicam a necessidade de dirimir questões de facto, seja por insufici-
ência, excesso ou erro, quanto à matéria de facto provada na decisão recorrida, quer porque se entenda 
que os factos levados ao probatório não estão provados, quer porque se considere que foram esquecidos 
factos tidos por relevantes, seja porque se defenda que a prova produzida foi insuficiente, seja ainda 
porque se divirja nas ilações de facto que se devam retirar dos mesmos (7).

No caso sub judice, o Procurador -Geral Adjunto sustenta a invocada incompetência em razão da 
hierarquia com a alegação de que os Recorrentes, «como fundamento da sua pretensão, além do mais, 
nas conclusões 1 e 2, invocam que o tribunal recorrido, violando o princípio do inquisitório, não 
cumpriu com a obrigação da produção de prova testemunhal por si requerida e que consideram útil 
e necessária para a boa decisão da causa» e que, «[p]ortanto, os recorrentes pedem a apreciação da 
necessidade de diligências (produção de prova testemunhal) e a sua determinação, pelo que o recurso 
não tem por fundamento exclusivamente matéria de facto».

Salvo o devido respeito, não concordamos. É certo que inexiste obstáculo à possibilidade de os 
Recorrentes suscitarem no presente recurso a questão da legalidade do despacho que indeferiu a produção 
de prova testemunhal por eles requerida. Mesmo para quem sustente a necessidade de essa decisão ser 
objecto de recurso autónomo, a verdade é que os Recorrentes só com a notificação da sentença puderam 
dela tomar conhecimento, uma vez que a mesma não lhes foi notificada senão naquela ocasião, o que 
bem se compreende, uma vez que o despacho foi proferido quando da prolação da sentença e imedia-
tamente antes desta. É também certo que a alegação que se reconduza à invocação da insuficiência da 
prova produzida constitui questão de facto.

Mas, a nosso ver e salvo o devido respeito, no caso está em causa, não a insuficiência da prova 
produzida nos autos, mas a admissibilidade da produção de prova testemunhal. Na verdade, a questão 
em causa reconduz -se a saber se, em sede do recurso judicial em que se discute a legalidade da actuação 
da AT, ao pretender que, verificada a aquisição de um bem que a lei considere manifestação de fortuna 
relevante, é permitida a fixação do rendimento tributável, não só relativamente ao ano em que ocorreu 
essa aquisição, como também nos três anos seguintes (no pressuposto, obviamente, de que o rendimento 
declarado em todos eles não atinge 50% do rendimento padrão legalmente fixado).

O problema de saber se para dirimir uma concreta questão se admite ou não a produção de deter-
minado meio de prova resolve -se mediante uma actividade exclusiva de aplicação e interpretação de 
normas jurídicas, designadamente as que regulam a prova e o meio processual utilizado e, eventual-
mente, a conformidade destas com as regras constitucionais, maxime as da tutela jurisdicional efectiva, 
designadamente na sua vertente do acesso ao direito, ou seja, constitui questão de direito.

Assim, o facto de o recorrente suscitar o erro de julgamento da decisão judicial que indeferiu a 
produção de prova testemunhal com o fundamento na sua inadmissibilidade não determina a incom-
petência do Supremo Tribunal Administrativo em razão da hierarquia.
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2.2.3 DA POSSIBILIDADE DE FIXAR O RENDIMENTO TRIBUTÁVEL AO ABRIGO DO n.º 4 
DO art. 89.º -A DA LGT E COM FUNDAMENTO NA MESMA MANIFESTAÇÃO DE FORTUNA 
RELATIVAMENTE A MAIS DE UM ANO

Estabelecida que ficou judicialmente a legalidade da actuação da AT ao proceder à fixação do 
rendimento tributável do ano de 2007 por avaliação indirecta nos termos do art. 89.º -A (8), a questão 
que ora se nos coloca é exclusivamente a de saber se, com base na concreta manifestação de fortuna 
evidenciada (a compra pelos ora Recorridos de um imóvel pelo preço de € 260.700,00 quando o ren-
dimento por eles declarado no ano da aquisição para efeitos de IRS foi de € 7.677,11), é legítima a 
actuação da AT, de, com base nessa mesma manifestação de fortuna e ao abrigo daquela norma legal, 
proceder à fixação do rendimento tributável dos anos de 2008, 2009 e 2010, sendo que também em 
relação a cada um destes anos os rendimentos declarados pelos Contribuintes revelam uma despropor-
ção superior a 50%, para menos, relativamente ao rendimento padrão resultante da tabela prevista no 
n.º 4 daquele artigo 89.º -A.

Recordemos aqui a redacção do art. 89.º -A, na redacção que nos importa considerar, que é a da 
Lei do Orçamento do Estado para 2007 (Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro):

«1 - Há lugar a avaliação indirecta da matéria colectável quando falte a declaração de rendi-
mentos e o contribuinte evidencie as manifestações de fortuna constantes da tabela prevista no n.º 4 
ou quando o rendimento líquido declarado mostre uma desproporção superior a 50%, para menos, 
em relação ao rendimento padrão resultante da referida tabela.

2  - Na aplicação da tabela prevista no n.º 4 tomam -se em consideração:
a) Os bens adquiridos no ano em causa ou nos três anos anteriores pelo sujeito passivo ou qualquer 

elemento do respectivo agregado familiar;
b) Os bens de que frua no ano em causa o sujeito passivo ou qualquer elemento do respectivo 

agregado familiar, adquiridos, nesse ano ou nos três anos anteriores, por sociedade na qual detenham, 
directa ou indirectamente, participação maioritária, ou por entidade sediada em território de fiscalidade 
privilegiada ou cujo regime não permita identificar o titular respectivo.

c) Os suprimentos e empréstimos efectuados pelo sócio à sociedade, no ano em causa, ou por 
qualquer elemento do seu agregado familiar.

3  - Verificadas as situações previstas no n.º 1 deste artigo, bem como na alínea f) do artigo 87.º, 
cabe ao sujeito passivo a comprovação de que correspondem à realidade os rendimentos declarados 
e de que é outra a fonte das manifestações de fortuna ou o acréscimo de património ou o consumo 
evidenciados.

4  - Quando o sujeito passivo não faça a prova referida no número anterior relativamente às 
situações previstas no n.º 1 deste artigo, considera -se como rendimento tributável em sede de IRS, 
a enquadrar na categoria G, no ano em causa, e no caso das alíneas a) e b) do n.º 2, nos três anos 
seguintes, quando não existam indícios fundados, de acordo com os critérios previstos no artigo 90.º, 
que permitam à administração tributária fixar rendimento superior, o rendimento padrão apurado nos 
termos da tabela seguinte: 

Manifestações de fortuna Rendimento padrão

Imóveis de valor de aquisição igual ou superior a 
€ 250.000

20% do valor de aquisição.

Automóveis ligeiros de passageiros de valor igual ou 
superior a € 50.000 e motociclos de valor igual ou 
superior a € 10.000.

50% do valor no ano de matrícula com o abatimento 
de 20% por cada um dos anos seguintes.

Barcos de recreio de valor igual ou superior a 
€ 25.000

Valor no ano de registo com o abatimento de 20% 
por cada um dos anos seguintes.

Aeronaves de Turismo Valor no ano de registo com o abatimento de 20% 
por cada um dos anos seguintes.

Suprimentos e empréstimos feitos no ano de valor 
igual ou superior a € 50 000

50% do valor anual

 […]».
Prima facie, numa interpretação muito cingida à letra da lei, poderia retirar -se do texto o sentido 

de que o n.º 4 do art. 89.º -A legitima a actuação da AT posta em causa no recurso judicial: na verdade, 
a redacção daquela norma parece autorizar a interpretação de que, verificada que seja uma concreta 
aquisição de bens constantes da tabela aí prevista, caso o sujeito passivo não justifique (9) a desproporção 
a que a lei confere relevância relativamente ao rendimento declarado no ano da aquisição, permitirá a 
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presunção de rendimentos, cumulativamente, no ano em que se verificou a aquisição e nos três anos 
seguintes.

Mas, a nosso ver e salvo o devido respeito por opinião contrária, não é essa a melhor interpretação 
da lei, sendo que na tarefa hermenêutica, o elemento literal, constituindo ponto de partida e limite para 
extrair o sentido da norma (10), não constitui o elemento decisivo, nem sequer o mais importante, papel 
que está reservado à «unidade do sistema», nos termos do n.º 2 do art. 9.º do Código Civil.

Na verdade, na interpretação da lei, para além do referido elemento gramatical, há ainda que atender 
ao elemento lógico, exigindo este, designadamente, que se considere o fim visado pelo legislador ao 
elaborar a norma (elemento teleológico) e que se atente nas demais disposições que regulam as mani-
festações de fortuna, designadamente a fim de perscrutar a sua natureza e o seu âmbito temporal de rele-
vância, e atender ao lugar que aí ocupa a norma interpretanda (elemento sistemático), sendo que apenas 
da conjugação de todos esses elementos interpretativos surgirá o verdadeiro sentido daquela norma (11).

Vejamos:
De acordo com o n.º 2 do art. 89.º -A, a tabela do n.º 4 do mesmo artigo aplica -se aos bens que 

nela estão previstos e estejam na disposição do sujeito passivo, quer tenham sido adquiridos no ano 
relativamente ao qual a AT pretende reportar a manifestação de fortuna quer tenham sido adquiridos 
nos três anos anteriores.

Como bem salienta JOÃO SÉRGIO RIBEIRO, cuja tese quanto à aplicação da tabela do art. 89.
º -A subscrevemos (12) e que, com a devida vénia, seguiremos de perto, quando não transcrevermos, 
«[e]m princípio, a aquisição do bem é tomada em consideração, para a verificação de uma eventual 
discrepância entre os rendimentos declarados e o rendimento padrão constante da tabela, no próprio 
ano em que essa aquisição se verificou». No entanto, logo dá conta dos motivos – combate à evasão 
fiscal – que levaram o legislador a permitir que se presumam rendimentos com base na manifestação 
de fortuna nos três anos seguintes ao da aquisição: «se a relevância da aquisição do bem susceptível de 
ser considerado manifestação de fortuna se limitasse ao ano em que foi adquirido, bastaria, ao sujeito 
passivo que tivesse a intenção de praticar a evasão fiscal, declarar, nesse ano, um rendimento que 
não estivesse desfasado do rendimento padrão resultante da aplicação da tabela, podendo nos anos 
seguintes declarar rendimentos ostensivamente baixos, sem que a Administração Fiscal algo pudesse 
fazer [no âmbito da presunção do art. 89.º -A] para a isso obstar».

Por isso, o legislador entendeu permitir que se presumam rendimentos com base na aquisição de 
bens, não só no ano em que se efectuou a aquisição, como nos três anos seguintes, sendo que a essa pos-
sibilidade também não será alheia a intenção de precaver as situações em que, à data em que é detectada 
a aquisição que constitui manifestação de fortuna, a AT já não pode efectuar a liquidação relativamente 
ao ano em que a mesma se verificou por já ter caducado o respectivo direito (cfr. art. 45.º).

Mas, como taxativamente refere o citado Autor, «a presunção só pode ser feita uma vez, e não 
em vários anos».

Era também esse o entendimento da jurisprudência nos casos (poucos, tanto quanto sabemos) em 
que a AT, com base numa mesma aquisição que a lei releva como manifestação de fortuna e apoiando-
-se no n.º 2 do art. 89.º -A, entendeu presumir, cumulativamente, rendimentos relativamente a mais do 
que um ano (13).

É certo que o inciso «e no caso das alíneas a) e b) do n.º 2, nos três anos seguintes» resultante 
da nova redacção dada ao n.º 4 do art. 89.º -A pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro (Lei do Or-
çamento do Estado para 2007), suscita algumas dúvidas, uma vez que, na redacção anterior, não havia 
uma referência expressa à possibilidade de enquadrar o rendimento presumido através das manifestações 
de fortuna constantes da tabela nos três anos anteriores.

Mas, como adverte JOÃO SÉRGIO RIBEIRO, «essa ideia já resultava do n.º 2, sem prejuízo de 
a contagem ser aí feita a partir do ano sujeito à inspecção, em direcção ao ano de aquisição, e agora, 
de acordo com o actual n.º 4 do artigo 89.º -A da LGT, a contagem se fazer a partir do momento de 
aquisição para o momento em que se pretende dar relevância à detenção do bem» e «o resultado é o 
mesmo, dado que as disposições constituem o reflexo uma da outra», ou seja, dizer que «para a detenção 
de um bem ser relevante, ele deve ter sido adquirido no ano em causa, ou num dos três anos anteriores, 
é a mesma coisa que dizer que a detenção de um bem é relevante no ano em que foi adquirido e nos 
três anos seguintes», motivo por que, no que respeita a este aspecto, relativamente ao n.º 2 o n.º 4 do 
art. 89.º da LGT não traz nada de novo.

Diz a primeira norma que «[n]a aplicação da tabela prevista no n.º 4 tomam -se em consideração: a) Os 
bens adquiridos no ano em causa ou nos três anos anteriores».

Na segunda norma diz -se precisamente o mesmo: verificada uma situação que a lei considera 
manifestação de fortuna, se o sujeito passivo não justificar a origem dos rendimentos que a permiti-
ram, considera -se o rendimento presumido (rendimento padrão, a menos que existam elementos que 
permitam a fixação em montante superior) como rendimento tributável em sede de IRS, a enquadrar 
na categoria G, no ano em causa, e no caso das alíneas a) e b) do n.º 2, nos três anos seguintes.
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A nova redacção do n.º 4 do art. 89.º -A visou unicamente harmonizar essa norma com o disposto 
nas alíneas a) e b) do n.º 2 no que se refere à possibilidade de a presunção de rendimentos operar 
relativamente ao ano de aquisição do bem e aos três anos seguintes. Ou seja, nas alíneas a) e b) do 
n.º 2 dizia -se que para efeitos do n.º 1 eram considerados os bens adquiridos nesse ano e nos três anos 
anteriores. Porém, o n.º 4, que tratava da determinação da matéria colectável, era omisso quanto ao ano 
em que podia operar a presunção, omissão que a nova redacção veio colmatar, limitando -se a explicitar 
quais os anos relativamente aos quais podia ocorrer a determinação da matéria tributável.

Mas, se a redacção dada a este n.º 4 não foi a mais feliz – seria preferível que o legislador, ao invés 
da conjunção copulativa e tivesse usado a conjunção disjuntiva ou –, a verdade é que nada permite a 
interpretação no sentido de que o legislador pretendeu admitir a presunção de rendimentos, cumulati-
vamente, no ano em que se verificou a aquisição e nos três anos seguintes.

Tanto quanto sabemos, a jurisprudência sempre recusou a tese da AT, nas poucas vezes em que 
temos conhecimento de que esta efectuou a presunção de rendimentos com base numa única manifestação 
de fortuna relativamente a mais do que um ano (14), e não vemos motivo algum para dela divergir.

Note -se que a tese sustentada pela AT, como bem salienta JOÃO SÉRGIO RIBEIRO, que dá nu-
merosos exemplos dos resultados anómalos a que a mesma conduz, acabaria por assumir um «carácter 
gravemente sancionatório e eventualmente confiscatório» e abalaria a natureza jurídica do mecanismo 
das manifestações de fortuna, que assentam numa presunção de rendimentos ocultados.

Na situação sub judice, em que a manifestação de fortuna evidenciada é a aquisição de um imóvel, 
o resultado a que se chegaria – rendimento padrão obtido ao longo dos quatro anos: 2007, 2008, 2009 
e 2010 – seria de 80% do valor do imóvel (15), ou seja, € 208.560,00, o que se afigura manifestamente 
exagerado num sistema como o nosso, em que «a tributação com base nas manifestações de fortuna pode 
coexistir com rendimentos determinados de acordo com outros métodos, não havendo necessidade de 
presumir o rendimento global do contribuinte, mas somente os rendimentos que foram ocultados».

No caso da aquisição de bens móveis, o rendimento presumido poderia mesmo exceder largamente 
o valor da manifestação de fortuna (atingindo 140% desse valor, no caso dos automóveis, e os 280%, 
no caso dos barcos e aviões), o que justifica a referida conclusão quanto ao carácter confiscatório que 
assumiria este mecanismo de tributação na tese sustentada pela AT.

Por outro lado, como também salienta JOÃO SÉRGIO RIBEIRO, que continuamos a seguir, a 
referida tese implicaria uma quebra no nexo de probabilidade (relação entre o valor da manifestação 
de fortuna, enquanto facto índice, e um determinado rendimento, como facto presumido) que deve ser 
ínsito à presunção e que está traduzido na tabela, sendo, no caso dos imóveis, fixado em 20% (16).

Na verdade, entre nós o legislador configurou as manifestações de fortuna como presunções de 
rendimento: a lei, perante aquisições onerosas de bens ou consumos e na falta de declaração de ren-
dimentos ou da desproporção que revelem relativamente ao rendimento declarado, se não for feita a 
prova da origem do rendimento que as permitiu, presume um determinado rendimento não declarado 
ou ocultado, em ordem à sua tributação. O legislador, com base em regras de experiência (e a recolha 
de dados estatísticos), formulou um nexo de probabilidade entre a detenção de determinados bens ou 
a realização de certos consumos e a existência de rendimentos que as suportem.

Mas, para que a presunção mantenha a sua natureza – e não passe a ter a natureza de ficção (17), 
o que suscitaria questões de conformidade constitucional (18) – exige -se -lhe que respeite um «nexo 
de probabilidade ou nexo lógico» entre o facto base (manifestação de fortuna) e o facto presumido 
(rendimento padrão).

Ainda, sabido que é que a lei fiscal não admite presunções de rendimento inilidíveis – cfr. 
art. 73.º (19) –, como lidar com a circunstância de, na tese da AT, o sujeito passivo não poder ilidir, 
relativamente a cada um dos três anos seguintes àquele em que se verificou a aquisição do bem que 
a lei releva como manifestação de fortuna, a presunção de rendimentos resultante dessa manifesta-
ção de fortuna e de provar que os rendimentos declarados em cada um desses anos correspondem 
à verdade?

Concluímos, pois, que a presunção de rendimentos do art. 89.º -A apenas pode actuar uma vez, ou 
seja, relativamente ao ano em que se verificou ou em qualquer um dos três anos seguintes em que, nos 
termos do n.º 1 do mesmo artigo, falte a declaração de rendimentos ou se verifique a desproporção aí 
prevista, e não em todos esses anos.

No caso sub judice, porque a AT recorreu a essa presunção para determinar os rendimentos do 
contribuinte relativamente ao ano em que foi adquirido o imóvel que releva como manifestação de 
fortuna (2007), não a pode aplicar novamente.

Face ao exposto, concluímos pela ilegalidade da actuação da AT ao fixar os rendimentos dos Recor-
rente relativamente aos anos de 2008, 2009 e 2010 através da aplicação da avaliação indirecta da matéria 
colectável ao abrigo do art. 89.º -A, motivo por que o recurso será provido, como decidiremos a final.

2.2.4 DA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO INQUISITÓRIO EM VIRTUDE DA DISPENSA 
DA PRODUÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL

A solução dada à questão que vimos de conhecer torna despiciendo indagar se o Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal do Porto, na medida em que dispensou a produção da prova testemunhal oferecida pelos 
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Recorrentes com a petição por que impugnaram a decisão administrativa que lhes fixou o rendimento 
tributável dos anos de 2008, 2009 e 2010 por avaliação indirecta, incorreu em erro de julgamento.

2.2.5 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Saber se uma concreta questão admite ou não a produção de determinado meio de prova constitui 

questão de direito, pelo que o facto de o recorrente suscitar o erro de julgamento da decisão judicial que 
indeferiu a produção de prova testemunhal com o fundamento na sua inadmissibilidade não determina 
a incompetência do Supremo Tribunal Administrativo em razão da hierarquia (cfr. arts. 26.º, alínea b), 
e 38.º, alínea a), do ETAF).

II  - A determinação do rendimento com base numa aquisição concreta de um bem previsto na tabela 
do n.º 4 do art. 89.º -A da LGT só pode ser feita uma vez, relativamente ao ano em que se verificou ou 
em qualquer um dos três anos seguintes em que, nos termos do n.º 1 do mesmo artigo, falte a declaração 
de rendimentos ou se verifique a desproporção aí prevista, e não em todos esses anos.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo, em conferência, acordam em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida 
e, julgando procedente o recurso judicial, anular a decisão administrativa que procedeu à fixação da 
matéria tributável dos anos de 2008, 2009 e 2010.

Custas pelo Recorrido, mas apenas em 1.ª instância, uma vez que não contra alegou o presente 
recurso.

Lisboa, 17 de Abril de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs (vencida conforme 
voto anexo) — Casimiro Gonçalves.

Proc n.º 433/13

Voto de vencido

Não acompanho a decisão que fez vencimento por entender que a mesma não encontra apoio nem 
na letra nem na razão de ser do preceito.

Em relação ao primeiro aspecto, afigura -se que a norma em causa é clara, pois ao utilizar a ex-
pressão «nos três anos seguintes» pretende -se precisamente que a presunção baseada na manifestação 
de fortuna repercuta os seus efeitos durante esse período.

Por outro lado, com esta solução, o Acórdão acaba por dar às situações das alíneas a) e b) do 
art. 89º -A da LGT o mesmo tratamento dos casos previstos na alínea c), quando o legislador quis dis-
tinguir claramente as situações, violando -se também por esta via interpretativa a letra do preceito.

Quanto à razão de ser da norma do n.º 4 do art. 89º -A da LGT, considera -se que o objectivo do 
legislador é o de incentivar o contribuinte a declarar os rendimentos reais, aplicando -se o rendimento 
padrão como um rendimento de substituição que deixa de funcionar se o contribuinte declarar rendimentos 
superiores, ou funciona por diferença, nunca por adicionamento, se declarar rendimentos inferiores.

Por outro lado, a alegação de a solução poder conduzir a um rendimento padrão de 80% também 
não se oferece excessiva, pois não chega a atingir os 100% do valor da aquisição do imóvel e tem de 
se comparar com o rendimento declarado.

A não ser assim, o objectivo visado pelo legislador deixa de se alcançar.
Partindo -se do exemplo do caso em apreço: uma manifestação de fortuna de cerca de 300 mil 

Euros (aquisição de imóvel em 2007) e o contribuinte apresenta declarações de rendimento de cerca 
de 8 mil Euros (durante os anos de 2007, 2008, 2009 e 2010).

Seguindo -se a interpretação do Acórdão, em situações análogas, os contribuintes deixam de ter 
interesse em justificar as manifestações de fortuna, uma vez que a consequência será uma única tribu-
tação de 20% sobre o valor da aquisição do imóvel, ou seja, cerca de 60.000 Euros.

Repare -se que o contribuinte pode até não justificar a manifestação de fortuna e nem declarar 
qualquer rendimento e acaba por ter um prémio: pagar imposto unicamente sobre 20% do valor da 
aquisição.

Sem prejuízo de se entender que o legislador poderia eventualmente ter sido mais rigoroso, afigura-
-se que a solução encontrada esvazia por completo o preceito favorecendo a fraude e a evasão fiscal, 
atendendo aos benefícios que resultam da não elisão da presunção.

Em suma, salvo o devido respeito, em nossa opinião, a interpretação sufragada no Acórdão vai 
em sentido contrário ao pretendido pelo legislador e daí a razão de ser deste voto de vencido.

Fernanda Maçãs.

(1) Referimo -nos, aqui como adiante e na ausência de indicação em contrário à redacção dada àquele preceito pela Lei 
n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2007).
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(2) É à LGT que se referirão todas as disposições legais adiante referidas sem menção expressa do diploma de origem.
(3) A AT, com base na mesma manifestação de fortuna e ao abrigo das mesmas disposições legais, fixou -lhes também o 

rendimento tributável do ano de 2007, mas esse acto não está em discussão nestes autos.
(4) Os Contribuintes invocaram também outros fundamentos, que a sentença desatendeu, mas reagiram contra esta apenas 

quanto ao julgamento efectuado relativamente à possibilidade de a manifestação de fortuna em causa – aquisição de um prédio 
por preço superior a € 250.00 – servir de base à tributação por avaliação indirecta, cumulativamente, no ano em que ocorre e 
nos três anos seguintes.

(5) Dizem os n.ºs 7 e 8 do art. 89.º -A da LGT, na redacção da Lei n.º 55 -B/2004, de 30 de Dezembro (antes eram os 
n.ºs 6 e 7, do mesmo artigo):

«7  - Da decisão de avaliação da matéria colectável pelo método indirecto constante deste artigo cabe recurso para o 
tribunal tributário, com efeito suspensivo, a tramitar como processo urgente, não sendo aplicável o procedimento constante 
do artigo 91.º e seguintes.

8  - Ao recurso referido no número anterior aplica -se, com as necessárias adaptações, a tramitação prevista no artigo 146.
º -B do Código de Procedimento e de Processo Tributário».

(6) Note -se que na tese da AT não há sequer que possibilitar ao sujeito passivo, relativamente a cada um desses três 
anos seguintes e nos termos do n.º 3 do art. 89.º -A, a demonstração de rendimentos de outras origens, ou seja, não se lhe 
permite demonstrar que, nesses períodos, teve outros rendimentos não sujeitos a declaração e que permitiriam a manifes-
tação de fortuna em causa.

(7) Vide, entre outros, os acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– de 16 de Dezembro de 2009, proferido no processo com o n.º 738/09, publicado no Apêndice ao Diário da República 

de 19 de Abril de 2010 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32240.pdf), págs. 2052/2057, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/faa144134d6efbf5802576a30041135b?OpenDocum

ent;
– de 21 de Abril de 2010, proferido no processo com o n.º 189/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 

de Março de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32220.pdf), págs. 670/674, também disponível em
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/

8445188eb602055b80257711005292ba?OpenDocument.
(8) Como resulta do que deixámos já dito e da matéria de facto consignada na sentença recorrida sob os n.ºs 1 a 8.
(9) Por facilidade de exposição, vamos usar a expressão justificar com o sentido de demonstração da origem ou fonte 

dos valores aplicados na aquisição dos bens que constituem as manifestações de fortuna e da não obrigatoriedade da declaração 
desses valores como rendimentos para efeitos de tributação em IRS.

(10) Com a função de «eliminar aqueles sentidos que não tenha qualquer apoio, ou pelo menos uma qualquer “corres-
pondência” ou ressonância nas palavras da lei» (BAPTISTA MACHADO, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, 
Almedina, 1983, págs. 182 e 189).

(11) Cfr. BAPTISTA MACHADO, Idem, págs. 175 a 192.
(12) Vide
– JOÃO SÉRGIO RIBEIRO, Tributação Presuntiva do Rendimento – Um Contributo para Reequacionar os Métodos 

Indirectos de Determinação da Matéria Colectável, Almedina, Abril 2010, págs. 305 a 309;
– JOÃO SÉRGIO RIBEIRO, Algumas Notas Acerca das Manifestações de Fortuna, Estudos em Memória do Professor 

Doutor J.L. Saldanha Sanches, volume V, págs. 197 a 210, maxime págs. 208 a 210.
(13) Cfr. os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo Norte, proferidos 

no âmbito da redacção do n.º 4 do art. 89.º -A anterior à que lhe foi dada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro:
– de 26 de Janeiro de 2006, proferido no processo n.º 1198/05.7BEVIS, disponível em
http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/

74dd6faf5b7e0fda8025710a003ae792?OpenDocument;
– de 25 de Janeiro de 2007, proferido no processo n.º 636/06.0BECBR, disponível em
http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/

41a7cc2b85e7c2de8025728a0050f7e9?OpenDocument,
sendo que neste a questão não foi apreciada, mas nele se dá conta de que a sentença recorrida rejeitou a tese da AT e, 

nessa parte, transitou em julgado;
– de 23 de Abril de 2009, proferido no processo n.º 615/07.6BECBR, disponível em
http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/f780a1dc8f8c3e23802575a7002d5bf1?OpenDocument.
(14) Neste sentido, para além dos arestos referidos na nota anterior, o recente acórdão da Secção do Contencioso Tributário 

do Tribunal Central Administrativo Norte, este proferido já no âmbito dada ao n.º 4 do art. 89.º -A pela Lei n.º 53 -A/2006, de 
29 de Dezembro:

– de 28 de Fevereiro de 2013, proferido no processo n.º 519/12.0BEPNF, disponível em
http://www.dgsi.pt/jtcn.nsf/89d1c0288c2dd49c802575c8003279c7/dd486fb2cdd2598480257b26003c5117?OpenDocument.
(15) Note -se que, no caso da aquisição de outros bens, o rendimento presumido ao longo de quatro anos pode mesmo 

exceder o valor de aquisição.
(16) Como é do conhecimento geral, para a generalidade das pessoas singulares, a aquisição de um imóvel 

(maxime quando se trata da habitação própria) exige a mobilização de poupanças geradas pelo rendimento 
de toda uma vida. Assim, mal se compreenderia que a lei pretendesse presumir que o sujeito passivo auferiu 
rendimentos de montante igual a 80% do seu valor num período de apenas quatro anos, o que significaria 
que a lei assumia que o rendimento de cinco anos seria suficiente para a aquisição de um imóvel que a lei 
considera ser uma manifestação de fortuna.

(17) Com interesse para a distinção entre ficções legais e presunções legais, vide BAPTISTA MACHADO, Introdução 
ao Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, 1983, págs. 108 e 111.

(18) Ficcionar rendimento contende com o princípio da capacidade contributiva, implícito nos arts. 103.º e 104.º da 
Constituição da República.

Também o art. 4.º da LGT dispõe que «os impostos assentam essencialmente na capacidade contributiva».
(19) «As presunções consagradas nas normas de incidência tributária admitem sempre prova em contrário». 
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 Acórdão de 17 de Abril de 2013.

Assunto:

Prescrição. Reclamação de acto do órgão de execução fiscal: Causa suspensiva.

Sumário:

A reclamação prevista nos artigos 276º e ss do CPPT não se inclui entre os casos de 
suspensão da prescrição abrangidos pelas designações genéricas de meios proces-
suais incluídas no n.º 4 do art. 49º da LGT.

Processo n.º 434/13 -30.
Recorrente: A……………………., SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.1. A……… S.A, com os sinais dos autos, interpõe recurso da sentença proferida no Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto, que negou provimento à reclamação da decisão do Chefe do Serviço 
de Finanças do Porto, no processo de execução fiscal n.º 3603200101004069, indeferindo o pedido de 
prescrição das dívidas exequendas.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1. A reclamação do acto do órgão de execução fiscal não integra uma das causas de suspensão da 

prescrição previstas no n.º 3 do artigo 49º da LGT, com a redacção originária à data dos factos, sendo 
certo que as causas de suspensão da prescrição estão taxativamente previstas;

2. Sendo que a reclamação aí mencionada deve ser interpretada como significando “reclamação 
graciosa”, por conjugação com a norma constante do artigo 169º n.º 1 do CPPT, onde se estabelece 
a suspensão da execução fiscal em consequência da apresentação de reclamação graciosa, desde que 
constituída ou prestada garantia ou efectuada penhora que garanta a totalidade da dívida exequenda e 
do acrescido;

3. Dado que a reclamação do acto do órgão de execução fiscal é tramitada no processo de exe-
cução fiscal, o processo de execução fiscal não esteve parado e portanto não teve a virtualidade de 
suspender a prescrição;

4. Na reclamação do acto do órgão de execução fiscal em apreço não foi invocado qualquer fun-
damento de inexigibilidade da dívida exequenda;

5. Apenas se estava a discutir a alocação errada efectuada pela Administração Tributária do valor 
da compensação n.º 2007 00000007213 aos processos de execução fiscal com ns.º 3387200001030183 
e 3387200401015966;

6. Não se discutiu assim, no âmbito da reclamação do acto do órgão de execução fiscal a exigibili-
dade da dívida exequenda, não se preenchendo assim o pressuposto estabelecido no n.º 1 do artigo 169º 
do CPPT, por forma a suspender o processo executivo;

7. Mas apenas se discutindo a compensação e qual o processo executivo a que a mesma deveria 
ser imputada;

8. Ao contrário do alegado na sentença recorrida pelo Tribunal a quo, de que o processo de execução 
fiscal esteve parado mais de um ano por facto imputável ao sujeito passivo, o tempo que decorreu entre 
a apresentação da reclamação do ato do órgão de execução fiscal (Processo n.º 1410/07.8 BEPRT) e a 
sua conclusão decorreu da insistência da Administração Tributária e do Tribunal a quo em não seguirem 
as conclusões do Tribunal ad quem que deram razão à A………;

9. Deste modo, podemos concluir que a douta sentença recorrida incorre em erro de julgamento, 
pois o Tribunal a quo, na interpretação e aplicação do artigo 49º, n.º 3, da LGT, ao considerar que a re-
clamação do acto do órgão de execução fiscal consubstancia causa de suspensão do prazo de prescrição.

10. Consequentemente, deve o presente recurso ser julgado procedente e revogada a douta sentença 
do Tribunal a quo, e, em consequência, o pedido subjacente à reclamação do acto do órgão de execução 
fiscal interposta pela Recorrente deve ser julgado procedente, com todas as consequências legais,

1.2. Não houve contra -alegações.
1.3 O Ministério Público emitiu parecer no sentido de se averiguar se a execução esteve efecti-

vamente parada em consequência da reclamação.
3. A sentença deu por assentes os seguintes factos:
1. No Serviço de Finanças (SF) do Porto, em 09.11.2002, foi instaurada a execução fiscal 

n.º 3387200201507478, contra a reclamante (fls. 429 e ss. do PEF em anexo);
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2. Para cobrança do IVA devido pelos períodos de Setembro, Outubro e Novembro do ano de 
2001, no montante de €2.627,73;

3. A reclamante foi citada em 20.03.2003 (fls. 433);
4. Em 17.05.2007 a reclamante apresentou reclamação do acto do órgão de execução fiscal (fls. 671 

e ss. do PEF em anexo);
5. Que correu termos neste Tribunal sob o n.º 1410/07.8;
6. Que foi admitida por despacho judicial de 21.06.2007 (fls. 677 e ss. do PEF em anexo);
7. Cuja decisão transitou em julgado em 18.07.2011 «fls. 1020 e ss. do PEF em anexo);
8. Em 16.08.2011 a reclamante requereu ao OEF a declaração de prescrição da dívida exequenda 

(fls. 1117 e ss. do PEF em anexo);
9. Por despacho do OEF, de 14.02.2012, foi indeferida a requerida declaração de prescrição 

(fls. 1135 e ss. do PEF em anexo);
10. Desta decisão a reclamante deduziu a presente reclamação.
3. A única questão que suscita a apreciação deste Tribunal consiste em saber se a reclamação 

prevista no artigo 276º do CPPT constitui uma das causas suspensivas do prazo de prescrição previstas 
n.º 4 do 49º da LGT.

A sentença recorrida considerou que aquela reclamação suspende sempre o prazo de prescrição, 
independentemente do seu fundamento, pois se a Administração Tributária está impedida de prosseguir 
com a cobrança da dívida «é natural que não lhe possa ser assacada a inércia e não lhe possa ser 
oposta a prescrição da dívida exactamente por não ter actuado».

Contra esse entendimento, diz o recorrente que a “reclamação” prevista no n.º 4 do artigo 49º 
corresponde à “reclamação graciosa” prevista no artigo 169º do CPPT, sendo certo que na reclamação 
que efectuou em 17/5/07 do acto praticado pelo órgão de execução fiscal não se discutiu a inexigibi-
lidade da dívida.

Ora, esta mesma questão foi apreciada recentemente, no acórdão deste STA proferido no recurso 
n.º 450/13, datado de 3 de Abril, em que as partes são as mesmas e as conclusões idênticas.

Por isso, sendo o colectivo constituído por dois dos adjuntos que aprovaram o referido acórdão 
e concordando -se basicamente com os fundamentos arvorados naquela jurisprudência, é caso para se 
decidir sumariamente o recurso, tal como se exige no n.º 3 do art. 8º do CCv e se permite nos arts. 94º 
n.º 3 do CPTA e 713º n.º 5 do CPC, tendo um vista a interpretação e aplicação uniforme do direito.

Assim sendo, explicita -se no referido acórdão n.º 450/13 o seguinte:
“Constitui jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal (cfr. entre muitos outros, os nossos 

Acórdãos de 10 de Fevereiro de 2010, rec. n.º 52/10, de 9 de Fevereiro de 2011, rec. n.º 1054/10, de 8 
de Junho de 2011, rec. n.º 117/11 e de 2 de Novembro de 2011, rec. n.º 711/11) que para o cômputo, em 
concreto, da prescrição das dívidas exequendas, há que atender às causas de interrupção ou suspensão 
da prescrição previstas na lei vigente à data da respectiva ocorrência, ex vi do disposto no n.º 2 do 
artigo 12.º do Código Civil.

Ora, ao tempo em que foi deduzida a reclamação de acto do órgão de execução cujo efeito sus-
pensivo se controverte no presente recurso dispunha já o n.º 4 do artigo 49.º da LGT que: «O prazo 
de prescrição legal suspende -se em virtude do pagamento em prestações legalmente autorizadas, ou 
enquanto não houver decisão definitiva ou passada em julgado, que puser termo ao processo, nos ca-
sos de reclamação, impugnação, recurso ou oposição, quando determinem a suspensão da cobrança 
da dívida».

Entendeu o tribunal “a quo” que a reclamação de actos apresentada pela reclamante em 
17/05/2007, tendo a natureza de um recurso, configura uma causa de suspensão da execução a ser 
tida em consideração uma vez que determinou a suspensão do processo executivo em apreço.

Ora, não obstante a lei tributária assim a designar na alínea d) do artigo 101.º e no artigo 97.º, 
n.º 1, alínea n) do CPPT, não nos parece inequívoca tal inclusão para efeitos de suspensão da prescri-
ção, em face das hesitações e incertezas reflectidas na variação terminológica que o legislador utiliza 
para designar este meio de defesa dos lesados perante decisões do órgão da execução fiscal praticados 
no processo de execução fiscal (cfr. o Acórdão deste STA de 20 de Janeiro de 2011, rec. n.º 1077/09) e 
atento o especial vigor do princípio da legalidade tributária constitucionalmente exigido em matéria 
de garantias dos contribuintes (cfr. o n.º 2 do artigo 103.º da Constituição da República).

Entendemos, ao invés  - como julgado no Acórdão deste Supremo Tribunal de 2 de Março de 2011, 
proferido no recurso n.º 0125/11 e subscrito pela Relatora como 2.ª adjunta  -, que «(…) a reclamação 
prevista nos arts. 276º e sgts. do CPPT, não está contemplada como facto com eficácia suspensiva na 
previsão da disposição normativa aplicável (actual n.º 4 e, anteriormente, o n.º 3, ambos do art. 49º 
da LGT), pois que a expressão «reclamação» ali mencionada deve ser interpretada como significando 
reclamação graciosa, por conjugação com a norma constante do art. 169º n.º 1 CPPT, onde se es-
tabelece a suspensão da execução fiscal em consequência da apresentação de reclamação graciosa, 
desde que constituída ou prestada garantia ou efectuada penhora que garanta a totalidade da quantia 
exequenda e do acrescido.». Pelo que,»(…) na falta de preceito que tal disponha, não pode entender-
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-se que a reclamação prevista nos arts. 276º e segts. do CPPT suspenda a execução, pois que, por um 
lado não se encadeia com a prestação de garantia e, por outro lado, é processada nos próprios autos 
de execução fiscal, sendo que também o recurso dela interposto sobe nos próprios autos, (imediata-
mente, aliás, quando se invocar prejuízo irreparável ou quando a retenção lhe fizer perder a respectiva 
utilidade  - cfr. por todos, o ac. de 20/1/2010, rec. n.º 01258/09).

Não se desconhece a posição qualificada de JORGE LOPES DE SOUSA, que a recorrente revela 
também conhecer, que inclui entre os casos de suspensão da prescrição todos os que sejam abrangidos 
pelas designações genéricas de meios processuais incluídas no n.º 4 do art. 49º da LGT, aí se incluindo 
«a reclamação de actos praticados pelo órgão da execução fiscal e outras autoridades da administração 
tributária [prevista nos arts. 276º a 278º do CPPT, denominada também como «recurso» no art. 101º, 
alínea d), da LGT e no art. 97º, n.º 1, alínea n), do CPPT], desde que seja invocado um fundamento de 
inexigibilidade (pois só nestes casos se suspenderá a execução, à face do n.º 1 do art. 169º do CPPT)» 
(cfr. Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, 2ª ed., 2010, pags. 54/55). Como 
não se desconhece a anotação discordante de DIOGO LEITE DE CAMPOS/BENJAMIM SILVA RO-
DRIGUES e JORGE LOPES DE SOUSA (Lei Geral Tributária: Anotada e Comentada, 4.ª ed., 2012, 
nota 2 de p. 408) ao Acórdão a cujo entendimento aderimos e que parece ter inspirado o decidido.

Não obstante, ainda que fosse de reconhecer que a reclamação fundamentada na inexigibili-
dade da dívida exequenda teria efeito suspensivo da prescrição, tal entendimento não confirmaria a 
bondade do decidido no que se refere à reclamação a que se referem as alíneas e) a i) do probatório 
fixado e cujo efeito suspensivo se controverte, porquanto esta reagiu contra uma compensação de 
créditos alegadamente ilegal (e que como tal veio a ser julgada), não tendo, pois, por fundamento a 
inexigibilidade da dívida exequenda.

Ora, considerando que a reclamação a que se referem as alíneas e) a i) do probatório fixado 
não tem efeito suspensivo do prazo de prescrição, impõe -se concluir que, ao contrário do decidido, 
está prescrita a dívida exequenda a que se refere o despacho reclamado, não podendo a reclamação 
que está na origem dos presentes autos  - mesmo que se lhe reconhecesse efeito suspensivo por estar 
em causa a inexigibilidade da dívida exequenda em virtude da prescrição – suspender um prazo que 
entretanto se extinguira já.

Pelo exposto, forçoso é concluir que o recurso merece provimento, sendo de revogar a sentença 
recorrida e julgar procedente a reclamação”.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, julgando procedente 
a reclamação deduzida por estar prescrita a dívida objecto do despacho reclamado.

Custas pela Fazenda Pública, apenas em 1.ª instância pois não contra -alegou neste supremo 
Tribunal.

Lisboa, 17 de Abril de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 

 Acórdão de 17 de Abril de 2013.

Assunto:

Responsabilidade subsidiária. Reversão. Coima. Reclamação de actos do Órgão de 
Execução Fiscal. Erro na forma de processo.

Sumário

 I — Constituindo objecto das reclamações, apresentadas ao abrigo do art. 276º do 
CPPT, os actos proferidos pelo órgão da execução fiscal, não existe qualquer 
desarmonia ou discrepância entre o meio processual utilizado e a pretensão 
formulada de invalidação desses actos, pelo que o meio processual apresentado 
(reclamação) é em abstracto adequado a obter a revogação ou anulação do des-
pacho reclamado.

 II — Nesta situação, ainda que as concretas causas de pedir sejam adequadas a obter 
a invalidade do acto de reversão a deduzir através de oposição, não há erro na 
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forma do processo, mas sim improcedência das invalidades imputadas ao despa-
cho reclamado.

Processo n.º 484/13 -30.
Recorrente: A…………………… e Mulher.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Srª. Consª. Drª. Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I - RELATÓRIO
1. A……… E MULHER, B………, com os sinais dos autos, deduziram reclamação do despacho 

do Chefe do Serviço de Finanças de Valongo, que indeferiu o pedido de suspensão da venda judicial 
de imóvel, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, o qual, por sentença proferida em 11 de 
Fevereiro de 2013, julgou a reclamação improcedente, mantendo o despacho recorrido.

2. Não se conformando com tal decisão, A……… E MULHER B……… interpuseram recurso 
para a secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, apresentando as Alega-
ções, com as seguintes Conclusões:

“a) Os recorrentes interpõem recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Penafiel, que julgou improcedente a reclamação que, ao abrigo do art.º 276.º do CPPT, do 
despacho do Chefe de Finanças de Valongo 2º — Ermesinde, lhes indeferiu o pedido em que pretendiam 
ver confirmado a existência de irregularidades (a execução fiscal foi instaurada sem prévia notificação 
do acto de liquidação à devedora originária, mas cumprido agora esse formalismo, a liquidação não 
será notificada dentro do prazo da caducidade, e foi questionada a admissibilidade da efectivação da 
responsabilidade subsidiária por coimas através de processo de reversão).

b) O Tribunal a quo, fixou a sua decisão, na interpretação que os recorrentes invocam ilegalidades 
que constituem causa de oposição à execução, porquanto estas ilegalidades, não constituem funda-
mento para a suspensão da venda judicial e como tal, não são susceptíveis de afectar a legalidade e 
validade desse despacho.

e) Entendem por isso, os recorrentes que a sentença é nula, porquanto não conheceu as questões 
alegadas.

d) Deve, consequentemente, ser anulada, com a consequente baixa dos autos ao Tribunal “a quo” 
para reforma da decisão, nos termos do n.º 2 do art.º 731º do CPC.

e) A não se entender que ocorre a nulidade invocada, ou não se ordenar a baixa dos autos para 
a reforma da decisão, sempre terá de entender -se que a douta sentença recorrida incorreu em erro de 
julgamento, por alegada “falta de fundamentação ou de abstenção de pronúncia”, em virtude de não 
ter apreciado as questões levantadas na reclamação.

f) O meio processual utilizado (reclamação de despacho da Fazenda Pública que recaiu sobre 
requerimento dos ora recorrentes e que afectou direitos e interesses legítimos destes) é adequado, não 
tendo ocorrido erro na forma de processo.

g) A reclamação de acto praticado na execução fiscal constitui, pois, uma verdadeira acção im-
pugnatória incidental da execução fiscal, formulada no curso de execução pendente, tendo por objecto 
determinado acto que nela foi praticado pelo órgão da execução fiscal e por finalidade a apreciação 
da validade desse acto.

h) Os fundamentos para a impugnação do acto tributário se encontram referidos apenas a título 
exemplificativo pelo art.º 99.º do CPPT, podendo servir de base à mesma qualquer ilegalidade.

i) No caso dos autos, ao contrário do entendimento sustentado pela decisão recorrida, verifica -se 
a existência de irregularidades, que deviam ter sido apreciadas na presente reclamação (como acção 
impugnatória incidental que é)

j) Questões que contendem com a legalidade da dívida exequenda suscitada pelos recorrentes, 
e ao existir uma ilegalidade, consubstancia uma violação do princípio da legalidade das formas pro-
cessuais, que contende com a decisão da marcação da venda judicial do prédio penhorado e com a 
sua suspensão.

k) Do Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 16.12.2009, Processo 01074/09, podemos 
subtrair o seguinte: “Ora, no presente caso, as reclamações têm claramente por objecto os despachos 
de indeferimento proferidos pelo órgão da execução fiscal, visando, logicamente, a sua anulação, pelo 
que é por essa pretensão que se tem de aferir do acerto ou erro do meio processual utilizado para 
atingir tal desiderato. E não existindo qualquer desarmonia ou discrepância entre esse meio processual 
utilizado — a reclamação deduzida ao abrigo do artº 276.º do CPPT — e a pretensão implicitamente 
formulada de invalidação dos actos reclamados, não pode falar -se em erro na forma de processo. Não 
constituindo o despacho de reversão objecto dessas reclamações, não pode manter -se a decisão recorrida 
na parte em que julgou o contrário, isto é, na parte em que julgou que esse despacho constituía objecto 
da reclamação e que o meio adequado para reagir contra ele era a oposição à execução fiscal.”
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l) No caso em apreço, não foi efectuada notificação da liquidação à devedora originária e foi 
instaurada a execução fiscal, logo está -se perante uma situação de ineficácia do acto de liquidação, 
entretanto revertida para os aqui recorrentes.

m) Na verdade, em todas as situações em que a execução fiscal foi instaurada sem prévia no-
tificação do acto de liquidação, este acto é ineficaz e, por isso, não produz efeitos em relação aos 
seus destinatários (art.º 77,º, n.º 6 da LGT e 36.º, n.º 1, do CPPT), podendo com base nesse exigir -se 
coercivamente o pagamento da dívida liquidada.

n) De acordo com os factos apresentados, não foi efectuada nenhuma notificação da liquidação 
à devedora originária.

o) Esta falta de notificação deve considerar -se facto que afecta a eficácia do acto de liquidação, 
pugnando a final pela inexigibilidade da dívida exequenda.

p) Em regra, a fase executiva é precedida de uma fase administrativa prévia em que é feita a li-
quidação da divida exequenda, sendo esta notificada ao interessado, que a pode impugnar pelos meios 
administrativos e contenciosos previstos na lei, o que não se verifica no caso versado.

q) Sendo agora, cumprido esse formalismo, a liquidação em questão nos presentes autos, não 
será validamente notificada dentro do prazo da caducidade.

r) Os recorrentes questionam a admissibilidade da efectivação da responsabilidade subsidiária 
por coimas através de processo de reversão, efectuada no processo de execução fiscal.

s) Esta questão coloca -se, quando, o n.º 10 do art.º 32.º da C.P. assegura ao arguido, em proces-
sos sancionatórios (incluindo contra -ordenações), os direitos de audiência e de defesa, que não são 
assegurados aos revertidos.

t) Está -se, aqui, perante a invocação de um erro na forma de processo (de conhecimento oficioso, 
de harmonia com o disposto nos art. 199.º e 202.º do CPC), já que esta afirmação tem subjacente o 
entendimento de que, o meio processual adequado para efectivar a responsabilidade dos responsáveis 
subsidiários por dívidas de coimas não poderá ser a reversão da execução fiscal, que consideram não 
assegurar os direitos de audiência e de defesa, que a CRP impõe que sejam garantidos.

u) Não está prevista no art.º 148.º do CPPT, que define o âmbito da execução fiscal, a cobrança 
de dívidas derivadas de responsabilidade civil extracontratual e apenas em relação a dívidas enqua-
dráveis neste artigo se prevê legitimidade do órgão da execução fiscal para a promoção da execução 
(art.º 152.º, n.º 1, do CPPT) e a possibilidade de reversão (art.º 153.º, n.º 1 e 2, do CPPT).

v) O aditamento da alínea c) ao n.º 1 deste art.º 148.º efectuado pela Lei n.º 3 -B/2010, de 18 de 
Abril, não vem alterar esta situação.

w) De qualquer modo, o certo é que nesta alínea c) se prevê que sejam cobradas dívidas de 
coimas e sanções pecuniárias e não de responsabilidade civil, pelo que se mantém a situação acima 
referida de inexistência de norma que preveja a cobrança de dívidas de responsabilidade civil através 
de processo de execução fiscal.

x) Conclui -se assim, por todo o exposto que, os recorrentes têm razão quanto a esta questão da 
inadmissibilidade da reversão da execução fiscal por dívidas de responsabilidade subsidiária derivada 
de coimas. (Cfr. Acórdão do STA proferido em 23.02.2012, iN Processo 01147/99).

y) E a ser assim, é patente que não podia haver reversão como não podia haver venda judicial.
Z) A douta sentença recorrida deve ser revogada, devido à explanada errada aplicação do di-

reito.
NESTES TERMOS.
E nos demais de direito e sempre com o douto suprimento de Vossas Excelências, deve o presente 

recurso ser procedente por provado, e, consequentemente, se dê como provado erro no julgamento das 
questões colocadas e reforma da decisão. Porém, como sempre, V.Exas. farão a sempre acostumada 
JUSTIÇA.”

3. Não foram apresentadas contra -alegações.
4. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, emitiu douto parecer onde se 

conclui:
“…..Os reclamantes não imputaram qualquer vício específico à decisão proferida pelo órgão da 

execução fiscal de indeferimento do pedido de suspensão da venda judicial, limitando -se a invocar em 
sede imprópria fundamentos característicos da oposição à execução:

 - falta de notificação da liquidação à devedora originária;
 - ilegalidade do despacho de reversão;
 - inadmissibilidade da reversão da execução fiscal para cobrança coerciva de quantias emergentes 

de responsabilidade civil subsidiária dos gestores por dívidas de coimas aplicadas às sociedades
As alegações de recurso limitam -se à reprodução do argumentário plasmado na petição de re-

clamação.
A convolação para a forma processual oposição à execução adequada está prejudicada pelo 

pedido formulado e pela intempestividade da petição, como acertadamente se pronuncia a sentença 
recorrida
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CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.”
II - FUNDAMENTOS
1 -DE FACTO
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
“1.º  - Corre termos no Serviço de Finanças de Valongo 2, o processo de execução fiscal 

n.º3565200901066340 e aps., instaurado contra a sociedade C………, Lda., NIF: ………; por dívidas 
no valor de € 64.651,35.

2.º  - O referido processo reverteu contra os ora reclamantes.
3.º  - Os reclamantes, foram citados para o referido processo, por reversão, em 07.01.2011.
4º - Em 09.06.2011, foi efectuada a penhora do prédio urbano identificado sob o artigo 4392 -B, 

na matriz predial urbana da freguesia de ……….
5.º  - Em 01.07.2011, os ora reclamantes, foram notificados da data designada para a venda do 

prédio penhorado.
6.º  - Em 14.07.2011 apresentaram reclamação nos termos do disposto no art.276º e segs. do 

CPPT, a qual foi autuada sob o n.º558/11.9BEPNF e correu termos neste Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Penafiel, reclamando do despacho da marcação da venda.

7.º  - A referida reclamação teve por objecto o processo de execução fiscal n.º3565200901066340 
e aps.

8.º  - Em causa, na presente reclamação, está o processo de execução fiscal n.º3565200901066340 
e aps.

9.º  - O processo de reclamação n.º558/11.9BEPNF, foi julgado improcedente.
10.º  - Sentença que já transitou em julgado.
11.º  - Na sequência da improcedência da referida reclamação, foi proferido despacho a designar 

nova data para a venda do imóvel supra referido, em 26.10.2012, na modalidade de leilão electrónico, 
para o dia 14.12.2012, pelas 12.00 horas.

12.º  - Do referido despacho, foram notificados os ora reclamantes e o seu mandatário.
13.º  - Em 12.12.2012, deu entrada no serviço de finanças de Valongo, um requerimento em que 

foi peticionada a suspensão da venda, alegando a ilegalidade da liquidação e pondo em causa os 
fundamentos da reversão.

14.º  - O qual mereceu despacho de indeferimento, por parte do chefe do serviço de finanças de 
Valongo, datado de 14.12.2012  - cf. teor de fls.410 a 411, cujo teor aqui se dá por reproduzido.

15.º  - Os ora reclamantes, foram notificados do referido despacho por fax, no dia 14.12.2012.
16.º  - Em 21.12.2012, apresentaram a presente reclamação.”
2 - DO DIREITO
2.1. A……… e Mulher, notificados, na qualidade de revertidos do despacho de 26/10/2012, pro-

ferido no processo de Execução Fiscal n.º 3565200901066340 instaurado contra a devedora originária 
(C………, Ldª) por dívidas de coimas aplicadas em 2009 e IRC do ano de 2007, através do qual foi 
ordenada a venda dos bens penhorados, na modalidade de leilão electrónico, vieram requerer, ao Chefe 
do Serviço de Finanças de Valongo, a suspensão da venda marcada para o dia 14 de Dezembro de 2012, 
pelas 12 horas, argumentando, em síntese: falta de notificação da liquidação à devedora originária, com 
a consequente inexigibilidade da dívida exequenda; falta de notificação no prazo de caducidade; e a 
inadmissibilidade da efectivação da responsabilidade subsidiária por coimas através do processo de 
reversão. Os reclamantes terminam pedindo a suspensão da venda judicial.

Por despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Valongo, de 14 de Dezembro de 2012, foi aquele 
pedido indeferido com fundamento no facto de não ter sido, em tempo, discutida a exigibilidade das 
dívidas peticionadas.

Notificados de tal despacho vieram os ora recorrentes, nos termos do art.276º e ss. do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), deduzir reclamação, argumentando, em síntese: (i) a falta 
de notificação da liquidação à devedora originária; (ii) a ilegalidade do despacho de reversão; (iii) e a 
inconstitucionalidade da reversão das dívidas por coimas.

Por sentença proferida, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, em 5/2/2013, a Mmª Juíza 
“a quo” julgou a reclamação improcedente.

Para tanto, ponderou, entre o mais, que, constituindo os fundamentos invocados causa de oposição 
à execução, a deduzir no prazo de 30 (trinta) dias, contados da citação pessoal, nos termos da alínea a), 
do n.º 1, do art. 203º, do CPPT, e tendo os reclamantes, sido citados da execução, na qualidade de 
executados revertidos em 07.01.2011 (cf. resulta de fls.96 e 97 dos autos), o prazo para a dedução de 
oposição há muito que se encontrava esgotado.

Contra este entendimento se insurgem os recorrentes, argumentando, em síntese, que a sentença 
é nula, porquanto não conheceu as questões alegadas, ou pelo menos incorre em erro de julgamento, 
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por alegada “falta de fundamentação ou de abstenção de pronúncia”, em virtude de não ter apreciado 
as questões levantadas na reclamação.

Para “os recorrentes o meio processual utilizado (reclamação de despacho da Fazenda Pública 
que recaiu sobre requerimento dos ora recorrentes e que afectou direitos e interesses legítimos destes) 
é adequado, não tendo ocorrido erro na forma de processo”.

Alegam ainda, tal como na petição inicial: (i) falta de notificação da liquidação à devedora ori-
ginária; (ii) ilegalidade do despacho de reversão; (iii) e a inadmissibilidade da reversão da execução 
fiscal para cobrança coerciva de quantias emergentes de responsabilidade civil subsidiária dos gestores 
por dívidas de coimas aplicadas às sociedades.

Em face das conclusões, que delimitam o âmbito e o objecto do presente recurso, nos termos do 
disposto nos arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, as questões a apreciar e decidir traduzem -se em saber 
se ao julgar improcedente a reclamação a Mmª Juíza “a quo” incorreu em erro de julgamento, o que 
pressupõe que se indague também se andou bem quando conclui que não existe, no caso em apreço, 
erro na forma do processo em termos de justificar a convolação da reclamação objecto do presente 
recurso para o meio processual adequado (oposição).

Preliminarmente importa averiguar se subsiste a alegada nulidade da sentença por omissão de 
pronúncia.

3. Da nulidade da sentença por omissão de pronúncia
Como vimos, os recorrentes suscitam a nulidade da sentença por omissão de pronúncia, nas 

alíneas b) e c) das Conclusões, referindo que “O Tribunal a quo, fixou a sua decisão, na interpretação 
que os recorrentes invocam ilegalidades que constituem causa de oposição à execução, porquanto estas 
ilegalidades, não constituem fundamento para a suspensão da venda judicial e como tal, não são sus-
ceptíveis de afectar a legalidade e validade desse despacho”, logo, “(…)” a sentença é nula, porquanto 
não conheceu as questões alegadas”.

Não assiste, porém, qualquer razão aos recorrentes.
Vejamos.
Constitui jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal que só haverá omissão de pronúncia 

quando o tribunal deixa de apreciar e decidir uma questão que haja sido chamado a resolver, a menos 
que o seu conhecimento tenha ficado prejudicado em face da solução dada ao litígio, dado que lhe 
incumbe o conhecimento de todas as questões suscitadas pelas partes, e apenas destas, sem prejuízo de 
a lei impor ou permitir o conhecimento oficioso de outras (cfr. o art. 660º, n.º 2, do CPC)(1).

Ora, no caso em apreço, a Mmª Juíza “a quo” não apreciou as ilegalidades invocadas porquanto 
entendeu que, tendo em conta os fundamentos invocados, o meio processual adequado não seria a 
reclamação prevista no art. 276º ss. do CPPT, mas sim a oposição.

Por outro lado, tendo o Tribunal recorrido concluído pela impossibilidade de convolação, não 
podemos deixar de concluir que, ao contrário do alegado pelos recorrentes, as questões suscitadas foram 
devidamente apreciadas e decididas dentro dos limites do processualmente admissível, pois havendo 
lugar a erro na forma do processo com impossibilidade de convolação, a Mmª Juíza “a quo” não podia 
apreciar o mérito da mesma, sob pena de excesso de pronúncia (cfr. o Acórdão do STA de 30/10/2010, 
recurso n.º 199/2010.

4. Da análise do erro de julgamento
4.1. Da adequação do meio processual utilizado (reclamação) contra o indeferimento do pedido 

de suspensão da venda judicial
Como vimos, os recorrentes utilizaram o meio processual previsto no art. 276º do CPPT, que tem 

como objecto obter a revogação ou anulação de uma decisão proferida pelo órgão de execução fiscal e 
que, no caso, se traduz no despacho que indeferiu o pedido de suspensão da venda judicial.

Acontece que, quer no requerimento apresentado pelos reclamantes a pedir a suspensão da venda 
(requerimento de fls. 392 a 399), quer na petição inicial desta reclamação, os reclamantes não invocam 
nenhuma ilegalidade concreta desse despacho.

No caso sub judice, como ficou dito, os pedidos formulados em juízo são: (i) falta de notificação 
da liquidação à devedora originária; (ii) ilegalidade do despacho de reversão; (iii) e a inadmissibilidade 
da reversão da execução fiscal para cobrança coerciva de quantias emergentes de responsabilidade civil 
subsidiária dos gestores por dívidas de coimas aplicadas às sociedades.

Em face do exposto, ponderou -se, na sentença recorrida, que tais ilegalidades não constituem 
fundamentos válidos para alcançar a suspensão da venda, pois “Não tendo sido, em tempo, discutida 
a exigibilidade das dívidas em causa no processo de execução fiscal, nem a legalidade dos despachos 
de reversão, os fundamentos invocados na reclamação, não constituem qualquer ilegalidade que possa 
ser imputada ao despacho reclamado, que se limitou a indeferir um pedido de suspensão da venda do 
bem imóvel penhorado.

Acresce que, de nenhuma irregularidade padece a penhora. A mesma cumpre a legalidade prescrita 
no CPPT”.
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E conclui -se na sentença recorrida que os fundamentos invocados constituem causa de oposição 
à execução. Na verdade, constitui jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal, vazada, entre outros 
nos Acórdãos do STA de: 21/11/2012 proc nº1176/11; 26/09/2012 proc nº312/12; 11/07/2012 proc 
nº534/12; e 27/06/2012 proc nº623/12, que “a oposição à execução fiscal constitui o meio processual 
adequado para o responsável subsidiário apresentar a sua defesa e para discutir a cobrança coerciva 
das quantias de natureza indemnizatória emergentes da responsabilidade civil dos gerentes pela falta 
de pagamento das coimas aplicadas às sociedades geridas”.

Em face do exposto, podemos concluir, desde já, que as ilegalidades suscitadas não constituem 
fundamentos válidos para alcançar a suspensão da venda e a revogação do despacho objecto de recla-
mação.

Assim sendo, a questão que se impõe averiguar é a de saber se há ou não erro na forma de processo 
que possa sustentar eventual convolação.

4. 2. Da análise do erro na forma do processo
Dispõe o art. 2º, n.º 2, do Código de Processo Civil, que “a todo o direito (…) corresponde a 

acção adequada a fazê -lo reconhecer em juízo”. E em termos semelhantes refere o art. 97º, n.º 2, da 
LGT, que “a todo o direito de impugnar corresponde o meio processual mais adequado de o fazer valer 
em juízo”.

Como ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal de 8/3/2006, proc n.º 042/06, “Em 
face dessa correspondência entre direito e a acção adequada a fazê -lo reconhecer em juízo, haverá apenas 
um determinado meio processual que, em cada caso, pode ser utilizado para obter a tutela judicial. É à 
face do pedido ou conjunto de pedido formulados pelo interessado que se afere a adequação das formas 
de processo especiais e, consequentemente, se ocorre erro na forma de processo”.

O erro na forma do processo traduz -se numa nulidade que consiste na utilização de meio processual 
impróprio, aferindo -se tal erro pela adequação do meio processual utilizado ao fim por ele visado: se o 
pedido, ou seja, a concreta pretensão de tutela solicitada pelo autor ao tribunal não se ajusta à finalidade 
abstractamente figurada pela lei para essa forma processual ocorre erro na forma do processo (2).

Como se pode ler no Acórdão deste Supremo Tribunal de 29/2/2012, proc n.º 1161/11, o erro na 
forma do processo constitui uma nulidade de conhecimento oficioso e impõe a convolação do processo 
para a forma adequada, nos termos do disposto no art. 98º, nº4, do CPPT, e art. 97º, n.º 3, da LGT, “com 
a anulação apenas dos actos que não possam aproveitar -se para a forma processual adequada sem dimi-
nuição das garantias de defesa (art. 199º, nºs 1 e 2, do CPC), sendo que se não for possível a sanação 
da nulidade, o erro na forma do processo determina o indeferimento da petição inicial, se verificada na 
fase liminar, ou, se já ultrapassada a fase liminar, a anulação de todo o processado, com a absolvição 
do réu da instância (cfr. arts. 288º, nº1, alínea b), 493º, nºs 1 e 2, e 494º, alínea b), todos do CPC).”

No caso sub judice, verifica -se que os reclamantes, ora recorrentes, solicitaram ao Órgão de Exe-
cução Fiscal a suspensão da venda judicial e, na sequência do seu indeferimento, deduziram contra o 
mesmo reclamação, pedindo, tal como se pode ler pelo transcrito no ponto 4.1, a revogação/anulação 
do despacho recorrido.

Assim sendo, o meio processual apresentado (reclamação) é em abstracto adequado a obter a re-
vogação ou anulação do despacho reclamado. Nesta sequência, constitui jurisprudência deste Supremo 
Tribunal que, constituindo o objecto das reclamações, apresentadas ao abrigo do art. 276º do CPPT, 
“os actos proferidos pelo órgão da execução fiscal, não existe qualquer desarmonia ou discrepância 
entre o meio processual utilizado e a pretensão formulada de invalidação desses actos, pelo que não 
pode falar -se em erro na forma de processo” (cfr., entre outros o Acórdão deste Supremo Tribunal de 
16/12/2009, proc n.º 1074/09).

Por conseguinte, no caso em apreço, o meio processual (reclamação) é o adequado ao pedido.
O problema que se coloca está na causa de pedir, uma vez que da análise da petição de reclama-

ção resulta claramente, como ficou dito, que os reclamantes não invocam invalidades susceptíveis de 
originar a revogação do despacho que indeferiu o pedido de suspensão da venda. Pelo contrário, as 
ilegalidades invocadas pelos reclamantes seriam as adequadas a atacar, na qualidade de responsáveis 
subsidiários, o despacho de reversão proferido no âmbito do processo de execução fiscal, deduzido 
contra a executada originária.

Não obstante o exposto, tal como se decidiu no Acórdão proferido por este Supremo Tribunal, 
em 20 de Fevereiro de 2013, proc n.º 114/13, que versou situação idêntica, não existe aqui erro na 
forma do processo, devendo concluir -se pela improcedência das invalidades imputadas ao despacho 
reclamado.

Com efeito, os fundamentos (ilegalidades invocadas) não podem ter como consequência jurídica 
a convolação para a forma processual oposição à execução, mas sim a improcedência da reclamação, 
por ineficácia dos fundamentos invocados para a obtenção da tutela judicial requerida.

De qualquer modo, ainda que assim não se entendesse, a haver erro na forma do processo, haveria 
que ponderar da possibilidade da convolação, nos termos do disposto nos arts.98º, n.º 4, do CPPT e 
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97º, n.º 3, da LGT, da presente reclamação na oposição, que está dependente da verificação de dois 
pressupostos, a saber:

a) Que a petição tenha sido tempestivamente apresentada para efeitos da nova forma processual, 
neste caso, a oposição;

b) Que o pedido formulado seja compaginável com a forma de processo adequado.
Ora, no que respeita à tempestividade, concorda -se com o decidido na sentença recorrida, no 

sentido de que “tendo os reclamantes sido citados da execução, na qualidade de executados revertidos 
em 07/01/2011, o prazo para a dedução da oposição há muito se encontra esgotado”, pelo que a even-
tual convolação da petição de reclamação para petição de oposição à execução estaria precludida em 
consequência da sua manifesta extemporaneidade.

Em face do exposto, a sentença recorrida, que decidiu no sentido da improcedência da reclamação, 
deve ser confirmada, ainda que com distinta fundamentação.

Nesta sequência, improcedem as alegações dos recorrentes, devendo ser negado provimento ao 
recurso.

III - DECISÃO
Termos em que os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administra-

tivo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pelos recorrentes.

Lisboa, 17 de Abril de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) Cfr., entre outros, os seguintes Acórdãos do STA: de 25/1/2012, proc n.º 802/2011; de 8/2/2012, proc n.º 937/2011; 
e de 16/11/2011, proc n.º 584/2011.

(2) Cfr., neste sentido, entre outros, os Acórdãos do STA de 28/3/2012, proc n.º 1145/11, e de 29/2/2012, proc 
n.º 1161/2011. 

 Acórdão de 17 de Abril de 2013.

Assunto:

Recurso por oposição de acórdãos. Benefícios de natureza fiscal. Benefícios de natu-
reza financeira.

Sumário:

Não se verifica oposição entre dois acórdãos, para efeitos do disposto no artº 284º do 
CPPT, se num deles estava em causa a caducidade de benefícios de natureza fiscal 
e no outro de benefícios de natureza financeira, sendo de aplicar a cada um deles o 
respetivo regime de prescrição (da LGT no primeiro caso e do CC no segundo).

Processo n.º 627/12 -30.
Recorrente: A……………………….., S.A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.Não se conformando com o despacho de relator de fls. 266 que julgou inexistir oposição entre 
os acórdãos proferidos por este STA em 12.09.2012 (v. fls. 181 e segs.) e em 25.03.2009  -Processo 
n.º 0918/08, e julgou findo o recurso, veio a recorrente Fazenda Pública reclamar para a conferência, 
ao abrigo do disposto no artº 700º do CPC.

2. Invoca a recorrente que, ao contrário do decidido no despacho reclamado, se verificam os 
pressupostos da oposição, uma vez que estamos perante a mesma questão de direito já que, de acordo 
com o DL n.º 194/80, de 19 de junho, o regime dos incentivos fiscais e financeiros constitui um sistema 
integrado de incentivos ao investimento, beneficiando do mesmo regime.

E, assim, tratando o legislador ambos os incentivos da mesma forma como auxílios às empresas, o 
único momento em que se deve considerar incumprido ou findo o incentivo é o do despacho a declarar 
a caducidade desse incentivo.
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3. A recorrida, em contra -alegações, veio defender a inexistência de oposição invocando o se-
guinte:

As situações de facto em ambos os acórdãos são distintas, estando num caso a ser apreciada a 
prescrição de incentivos de natureza financeira e no outro a prescrição de benefícios de natureza fiscal, 
não se perdendo a distinta natureza destas figuras pelo facto de ambas estarem previstas no mesmo 
diploma legal.

4.Vejamos então se o despacho reclamado deve ser confirmado ou alterado.
No despacho reclamado ficou escrito o seguinte:
“4. Com interesse para esta decisão foram dados como provados os seguintes factos:
A) No acórdão recorrido:
1º). Em 30/09/1981, a impugnante requereu a concessão de incentivos fiscais e financeiros no 

âmbito do Sistema Integrado de Incentivos ao Investimento  - SIII (fls. 21 do apenso instrutor);
2º). Em 19/11/1982, foi proferido despacho provisório de concessão de benefícios, dos quais se 

destacam os seguintes:
 - a isenção por sete anos da Contribuição Industrial e do Imposto Complementar, Secção — B;
 - consideração como custo, da totalidade dos gastos suportados com a formação e aperfeiçoamento 

de pessoal;
 - isenção de Imposto de Capitais e Imposto Complementar sobre juros de empréstimos, titulados 

por obrigações e destinados a financiar projetos de investimento (fls. 22 do apenso instrutor);
3º). A concessão desses incentivos ficou condicionada à realização, sujeita a verificação, dos 

objetivos constantes do projeto de investimento, dentro dos correspondentes prazos e nos termos da 
legislação aplicável (fls. 23 do apenso instrutor);

4º). Em 22/05/2000, a impugnante foi notificada do despacho ministerial, de 03/05/1999, que 
determinou os incentivos fiscais e financeiros, que lhe eram definitivamente concedidos (fls. 18 a 20 
do apenso instrutor);

5º). No documento de correção que contempla as correções que estão na base da liquidação im-
pugnada fez -se constar o seguinte (vd. fls. 17 do apenso instrutor):

«Este DC -22 foi elaborado na impossibilidade de se liquidar DC 22 de anos a que os factos se 
reportam, ou seja, 1988 e 1989 e de acordo com o estipulado no Oficio Circulado n.º 20042, de 20 de 
março de 2001.

L8  - O sujeito passivo usufruiu de benefícios fiscais previstos no Decreto Lei nº194/80, de 19 de 
junho (SIII) nos exercícios de 1983 a 1989 (7 anos conforme despacho provisório).

Contudo, aquando da comprovação do benefício  - Despacho definitivo datado de 3 de maio de 
1999 do SEAF, reduziu o referido benefício para 5 anos, havendo assim lugar à correção do mesmo 
nos exercícios de 1988 e 1989.

Valores declarados como isentos temporariamente:
Exercício 1988 — 1.067.130.093$ x36,5% = 389.502.484$
Exercício 1989 — 1.285.072.763$ x36,5% = 469.051.559$
Total……………………………………… = 858.554.043$
Não está sujeito a juros compensatórios...»
6º). Em seguimento e com referência ao exercício de 1999, foi efetuada a liquidação adicional de 

IRC nº8310020370, de 30/11/2001, no montante de € 4.658.448,58 (933.935.088$), com data limite de 
pagamento em 16/01/2002, por acréscimo à liquidação primitiva, da quantia de 858.554.043$ corres-
pondente a «IRC de exercícios anteriores» (documento de cobrança, a fls. 15 do apenso instrutor);

7º). A impugnante foi notificada da liquidação em 11/12/2001 (carimbo aposto no documento de 
cobrança);

8º). A impugnação foi apresentada em 16/04/2002, conforme carimbo de entrada aposto
B) No acórdão fundamento:
1º) - As dívidas exequendas impugnadas fundam -se na emissão de um ato administrativo de re-

vogação da concessão provisória de incentivos financeiros ao abrigo do preceituado nos artigos 2.º e 
13.º do DL n.º 194/80, de 19 de junho.

2º) - A oponente obteve, em fase do projeto de investimento apresentado, uma pontuação nega-
tiva.

3º) - Em 25 de novembro de 1993, por despacho do Sr. Ministro das Finanças, foi declarada a 
caducidade dos incentivos fiscais provisoriamente concedidos à oponente, e a consequente revogação 
do despacho de concessão provisória de incentivos, proferido em 02.09.1982.

4º) - A impugnante foi interpelada pela Direção Geral do Tesouro para proceder à restituição de 
49.878,08 euros, referentes a benefícios financeiros provisoriamente concedidos ao abrigo do Sistema 
Integrado de Incentivos ao Investimento.

5. Tendo os autos dado entrada posteriormente a 1 de janeiro de 2004, são aplicáveis as normas 
dos artºs 27º, alínea b) do ETAF de 2002 e 152º do CPTA (neste sentido, entre outros, v. o acórdão de 
26/09/2007 do Pleno desta Secção, proferido no Processo n.º 0452/07).
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Sendo assim, a oposição depende da satisfação dos seguintes requisitos:
a) Existir contradição entre o acórdão recorrido e o acórdão invocado como fundamento sobre a 

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

do Supremo Tribunal Administrativo.
Quanto ao primeiro requisito, de acordo com o acórdão de 29.03.2006 – Recurso n.º 01065/05, 

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

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

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

ver -se, entre outros, os seguintes acórdãos:
 - de 29.03.2006 – Processo n.º 01065/05; de 17.01.2007 – Processo n.º 048/06;
 - de 06.03.2007 – Processo n.º 0762/05;  - de 29.03.2007 – Processo n.º 01233/06. No mesmo 

sentido, v. ainda Mário Aroso de Almeida e Carlos Cadilha – Comentário ao Código de Processo nos 
Tribunais Administrativos, 2ª edição, págs. 765 -766).

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

Vejamos então se, no caso dos autos, se verificam tais requisitos, começando pela questão da 
oposição entre os arestos acima identificados.

5.1.Ora, desde logo se vê que, enquanto no acórdão recorrido, estavam apenas em causa incentivos 
fiscais, no acórdão fundamento estavam apenas em causa incentivos financeiros.

Escreveu -se no primeiro, para além do mais, o seguinte:
“Desde já se dirá que a jurisprudência deste STA referida pelo MºPº e pela decisão recorrida se 

reporta a casos de incentivos financeiros. E, assim, e bem, decidiu -se que a declaração de caducidade 
prevista no n.º 3 do artº 43º do DL n.º 194/80, tem efeitos retroativos e só com a verificação da condição 
ficam definidos a situação jurídica respetiva e direitos decorrentes. Por isso, só com a declaração de 
caducidade dos benefícios começava a correr o direito de exigir a restituição dos incentivos concedi-
dos. (Neste sentido, entre outros, v. os Acórdãos de 21.11.2001 – Processo n.º 026389, de 25.03.2009 
–Processo n.º 0918/08 e de 27.05.2009 - Processo n.º 0211/09).

Como, no caso dos autos, estão apenas em causa dívidas tributárias  - contribuição industrial e 
IRC  - há então que apurar se, como pretende a recorrente nas conclusões das alíneas a) a d) das suas 
alegações, são de aplicar as normas do direito tributário relativas à prescrição”.

E mais adiante:
“O facto tributário é aquele que preenche os pressupostos legais de incidência do imposto; é o 

facto material (simples ou complexo) que produz efeitos jurídicos ou fiscais, o pressuposto legal de 
caráter factício que determina o nascimento da obrigação tributária. Esta nasce com o facto tributário, 
tornando -se certa e exigível pela liquidação que constata e verifica a obrigação tributária e identifica 
o sujeito passivo.

Ora, a atribuição de um incentivo fiscal, na modalidade de isenção de imposto, delimita negati-
vamente esses mesmos pressupostos, ou, por outras palavras, impede, por um lado, o nascimento da 
obrigação tributária com o seu conteúdo normal, enquanto, por outro lado, dá origem ao nascimento 
do direito à isenção. Assim, a atribuição de uma isenção impede a operação da norma de incidência, 
paralisa os seus efeitos, evitando que a eclosão da situação típica prevista na lei como de incidência 
gere imediatamente a obrigação tributária.

Porém, declarada a caducidade do incentivo, cessa aquele efeito paralisante e o facto tributário 
retoma toda a sua virtualidade, operando a norma de incidência como teria operado se não fosse a 
atribuição da isenção”.

Já no acórdão fundamento ficou escrito o seguinte:
“Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pela Mma. Juíza do TAF de Penafiel 

no segmento em que considerou não prescrita a dívida exequenda, referente a benefícios financeiros 
concedidos ao abrigo do Sistema Integrado de Incentivos ao Investimento (SIII).

Considerou a Mmª. Juíza “a quo” não prescrita tal dívida por, configurando os incentivos fi-
nanceiros obrigações pecuniárias constituídas a favor do Estado, e assim sujeitas ao prazo geral de 
prescrição determinado no artigo 309.º do CC, o prazo para efeitos de prescrição, neste caso, se contar 
a partir da data da notificação para a restituição da importância correspondente ao benefício financeiro 
indevidamente recebido pela ora recorrente.
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E mais adiante:
“No caso de incentivos financeiros, a obrigação que é contrapartida da concessão consiste na 

restituição das quantias recebidas.
A fonte desta obrigação não é o despacho de concessão dos benefícios financeiros mas sim o 

facto de não serem cumpridos os objetivos e as condições a que estava subordinada a concessão de 
incentivos.

Tal obrigação só se constitui, pois, pelo facto de não serem cumpridos tais objetivos e condições 
a que estava subordinada a concessão de incentivos, e tal incumprimento há de resultar da declaração 
de caducidade dos incentivos efetuada por despacho do Ministro das Finanças.

Por isso, o direito a exigir a restituição de tais quantias só a partir daí pode ser exercido.
Ora, se o prazo de prescrição, por força do que dispõe o n.º 1 do artigo 306.º do CC, começa a 

correr assim que o direito puder ser exercido, no caso em apreço, esse prazo há de contar -se, pois, a 
partir do momento em que, por despacho do Ministro das Finanças de 25/11/1993, foi declarada a ca-
ducidade dos incentivos financeiros concedidos à oponente, com a consequente revogação do despacho 
que os concedeu”.

Daqui resulta então que foram distintas as situações de facto de que os referidos acórdãos se 
ocuparam, pelo que a decisão de direito em sentido divergente não permite concluir pela oposição de 
acórdãos”.

Parece então que, pelo facto de tanto os incentivos fiscais, como os financeiros, estarem previstos 
no mesmo diploma legal, tal não impede que cada um siga o regime próprio da prescrição.

Por outro lado, são distintos os factos dados como provados em ambos os arestos.
Deste modo, podemos concluir que, no caso concreto, não estamos nem perante idêntica situação 

de facto, nem perante necessidade de aplicação do mesmo regime de direito, pelo que as decisões em 
sentido diverso resultam da própria diferença na matéria de facto e do regime jurídico aplicável.

Pelo que ficou dito, o despacho reclamado merece confirmação.
5. Nestes e pelo exposto, indefere -se a reclamação e, confirmando -se o despacho reclamado, 

julga -se findo o recurso ao abrigo do n.º 5 do artº 284º do CPPT.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 17 de abril de 2013. — João António Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da Silva 
— Pedro Manuel Dias Delgado.

Segue acórdão de 26 de Junho de 2013:

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A Fazenda Pública veio requerer a retificação do acórdão proferido por este Supremo Tribunal 
em 17.04.2013 (v. fls. 300/306), na parte em que condenou aquela em custas, invocando que, à data da 
entrada da petição de impugnação, a mesma se encontrava isenta de custas.

2. Notificada do teor do pedido, a recorrida nada veio dizer.
3. Cumpre decidir.
3.1. Conforme resulta de fls. 2 dos autos a petição de impugnação deu entrada em 16.04.2002.
Nessa data o artº 2º, n.º 1, alínea a) Código das Custas Judiciais isentava de custas o Estado, 

incluindo os seus serviços ou organismos, ainda que personalizados.
As alterações introduzidas no referido Código pelo Decreto -Lei n.º 324/2003, de 27 de dezembro 

e com entrada em vigor em 1 de janeiro seguinte, não fizeram cessar tal isenção na medida em que o 
artº 14º, n.º 1 do mesmo diploma veio determinar que essas alterações só se aplicavam aos processos 
instaurados após a sua entrada em vigor.

Deste modo, a FP não está sujeita a custas uma vez que o processo se iniciou em 2002.
3.2. Dispõe o artº 669º, n.º 1, alínea b) do CPC que pode qualquer das partes requerer no tribunal 

que proferiu a sentença a sua reforma quanto a custas.
Assim sendo, e uma vez que a condenação resultou de mero lapso, impõe -se a retificação do 

acórdão quanto a custas.
4. Nestes termos e deferindo o requerido, retifica -se agora a parte final do acórdão, substituindo -se 

a expressão “Custas pela recorrente” por “Sem custas”.
Este acórdão faz parte integrante do acima identificado.
Notifique.

Lisboa, 26 de junho de 2013. — João António Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da 
Silva — Pedro Delgado. 
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 Acórdão de 17 de Abril de 2013.

Processo n.º: 968/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A……………., S.A.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Fernanda Maçãs.

Acordam, em conferência, na secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1 — A Recorrente A……………., SA., notificada do Acórdão que nestes autos foi proferido pelo 
Supremo Tribunal Administrativo, em 23 de Janeiro, concedendo provimento ao recurso interposto pela 
Fazenda Pública da sentença do Tribunal Administrativo Fiscal de Loulé, que julgou procedente a im-
pugnação judicial por si deduzida contra a decisão de indeferimento expresso de reclamação graciosa, 
que apresentou contra a liquidação de Imposto de Selo, com base na ilegalidade dessa liquidação, face 
ao direito à redução do imposto a 1/5 por força do disposto no art.º 20.º, n.º 1, do Decreto Lei n.º 423/83, 
de 5 de Dezembro, veio, através do Requerimento de fls. 246 a 263, arguir a nulidade desse Acórdão 
por contradição entre os fundamentos e a decisão e a inconstitucionalidade da interpretação normativa 
que faz do referido preceito.

2 — A Requerente fundamenta a nulidade do Acórdão argumentando, em síntese, que:
“O Acórdão conclui, quanto à interpretação do art. 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83, que o 

preceito consagra:
— A isenção e objetiva
— o conceito de instalação compreende os atos jurídicos e os trâmites tendentes ao licenciamento 

(em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme o caso) das ope-
rações urbanísticas necessárias a construção de um empreendimento turístico, bem como a obtenção 
de títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística» (fls. 24)

— e pretende -se beneficiar o investimento turístico em empreendimentos turísticos a que venha 
a ser reconhecida utilidade turística (ponto 10 do Requerimento);.

[...] Contudo, após estas conclusões acerca disposto do n.º 1 do artigo 20.º do Decreto -Lei 
n.º 423/83 de 5 de Dezembro”, o Acórdão toma a seguinte decisão:

“Em suma, não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas destinados à 
construção/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades de alojamento 
por consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em causa se encontrem afec-
tas a exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no artigo 20.º n.º 1 
do Decreto -lei n.º 423/83.”

“[...] Esta conclusão que plasma sentido da decisão é contrária ao sentido técnico jurídico de 
“instalação” considerado pelo plasmado no Acórdão proferido (pontos 11 e 12 do Requerimento).

“14. O conceito técnico jurídico de instalação a que o Tribunal que proferiu o Acórdão chegou 
abrange a obtenção de títulos que o tornem “apto a funcionar e a ser explorado para finalidade 
turística»

“[...] se a edificação não puder prestar serviços de alojamento não se pode falar de um empre-
endimentos turístico, e no caso concreto como bem se refere no acórdão proferido à fls. 27 (citando 
Cristina Siza Vieira) o empreendimento está constituído em propriedade plural o que significa que “são 
empreendimentos turísticos a constituir ou a instalar de forma fracionada e onde, se pretende desde 
logo, alienar ou vir a alienar as fracções autónomas ou lotes destinadas a unidades de alojamento.»

“17 Ao contrário do que se diz no Acórdão o empreendimento não entra em funcionamento com a 
comunicação de abertura mas apenas fica autorizado a funcionar se puder. No regime da propriedade 
plural antes da alienação das frações não pode o empreendimento prestar serviços de alojamento 
turístico, logo não estaríamos a falar de um empreendimento turístico instalado.

Isto porque segundo a Requerente “[...] lhe falta a obtenção de títulos que o tornem apto a fun-
cionar e a ser explorado tal como na definição de “Instalação” dada pelo Acórdão proferido.

“[...] O Titulo Constitutivo (artigo 54.º Decreto lei 39/2008) aprovado pelo Turismo de Portugal 
e “[...] o título que habilita as unidades de alojamento a serem exploradas nos termos do disposto no 
artigo 45.º n.º 3 do mesmo diploma [...] pontos 19 a 25 do requerimento).

“[...] Ora. sem estes títulos o empreendimento não se pode considerar apto a funcionar e a ser 
explorado para atividade turística porque sem os mesmos não se podem alienar as frações para prestar 
os serviços de alojamento que é a finalidade turística do mesmo conforme sua definição.(…”).

Donde, face à definição técnico jurídica de instalação plasmada no Acórdão proferido nos autos 
a aquisição em causa nos autos tem de se encontrar abrangida no conceito de instalação.

Alega, ainda, a Requerente que:
“[...]
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32 — A propósito da razão de ser e finalidades das isenções o Acórdão proferido conclui que o 
Decreto -Lei 423/83 pretende beneficiar é o investimento em empreendimentos turísticos a que venha 
a ser reconhecida utilidade turística...” (fls. 30)

Ora, tal conclusão impunha também diferente decisão pois tal como plasmado a fls. 31 do Acór-
dão proferido:

“[...] A GRANDE DIFERENÇA INTRODUZIDA PELO REGIME DA PROPRIEDADE PLU-
RAL É A DE QUE QUEM COMPRA UMA FRACÇÃO É TAMBÉM DONO E CONTITULAR DO 
EMPREENDIMENTO E TÊM DE DESPENDER ESTE ESFORÇO FINANCEIRO. [...].

Para a Requerente “São os PROPRIETÁRIOS DO ALDEAMENTO que têm de fazer o investimento 
na atividade para manter a utilidade turística pois esta foi conferida sob condição de justificarem com 
a realização de auditorias a manutenção da qualidade (ponto 44 do Requerimento).

“[...] NÃO PODEM SER CONSIDERADOS MEROS CONSUMIDORES FINAIS EQUIPARADOS 
A QUALQUER OUTRO QUE COMPRA UMA CASA QUER SEJA PARA HABITAÇÃO QUER SEJA 
INTEGRADA NUM RESORT (ponto 46 do Requerimento).[...].

No ponto 55 do Requerimento a Requerente sintetiza o pedido reafirmando que a interpretação 
normativa do artigo 20.º n.º 1 do Decreto -Lei n.º 423/83 de 5 de Dezembro, no sentido plasmado no 
Acórdão, é contrária “aos fundamentos que a sustentaram, nomeadamente que, como diz o mesmo 
acórdão, que o conceito de instalação abrange a “a obtenção de títulos que o tomem apto a funcionar 
e a ser explorado para finalidade turística”, bem como a declaração de que a isenção a que se refere 
o artigo é uma isenção objectiva e destinada a beneficiar o investimento turístico é NULA e por essa 
via, ao configurar uma contradição insanável com relevo na decisão da causa, é inconstitucional por 
violação do princípio da segurança jurídica e da confiança jurídicas decorrentes do principio do 
Estado de Direito Democrático (artigo 2.º da CRP) bem como do principio do processo equitativo 
(artigo 20.º n.º4, da CRP), INCONSTITUCIONALIDADE QUE ORA SE ARGUI PARA TODOS 
OS EFEITOS LEGAIS”.

A Requerente nos pontos seguintes alega ainda que a interpretação a que se chegou do Acórdão sobre 
o no n.º 1 do artigo 20.º do Decreto -Lei 423/83 de 5 de Dezembro, é inconstitucional por violação:

i) do disposto nos artigos 2.º, 13.º, 81º, 103 n.º 2, 104 n.º 3, e 165 n.º 1 alínea i) todas da CRP, 
(ponto 56 do Requerimento), bem como do “artigo 2.º da Constituição da República Portuguesa, que 
consagra o “Estado de Direito de Democrático”, o qual tem ínsitos os princípios da submissão do 
Estado a lei, da segurança jurídica e da proteção da confiança dos cidadãos (ponto 58 do Requeri-
mento); ii) “do princípio da igualdade, vertido enquanto principio fundamental no artigo 13.º e, em 
particular sobre os impostos sobre o património, no artigo 104/2 da CRP” (ponto 59 do Requerimento), 
e o disposto nos artigos 81.º, al b), 103º n.º 2, 104º n.º 3 e 165º todos da CRP, pois cabe ao Estado-
-legislador, através da politica fiscal, assegurar a justiça social, a igualdade de oportunidade e operar 
as necessárias correções de desigualdades na distribuição da riqueza e nessa medida os impostos são 
criados por lei que determina os beneficies fiscais.

Finalmente, argumenta a Requerente que “[...] Estamos assim perante uma DECISÃO SURPRESA 
na medida em que TODOS OS ACÓRDÃOS DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO que até 
à data que se pronunciaram sobre a REFERIDA ISENÇÃO DE UTILIDADE TURÍSTICA em casos 
semelhantes deram RAZÃO AOS ADQUIRENTES DAS FRACÇÕES EM EMPREENDIMENTOS TU-
RÍSTICOS (ponto 65 do Requerimento), resultando tal entendimento dos “Acórdãos do STA 0932/09 
de 09.12.2009, 0120/10 de 14.04.2010, 0907/09 de 09.12.2009, 0935/09 de 10.02.2010, 0797/09 de 
10.02.2010, 0937/09 de 20.01.2010, 0212/09 de 25.06.09 e alguns até nos quais o relator não votou 
vencido nos presentes autos como acontece com os Acórdãos 0936/09 de 16.12.2009, 01119/09 de 
27.01.2010 e 0783/09 de 02.12.2009”.

3 — A Fazenda Pública notificada desse Requerimento nada veio dizer.
4 — Com dispensa de vistos (dada a simplicidade da questão), cumpre apreciar e decidir.
5 — Em face do exposto, são duas as questões a resolver:
1.ª Quanto à questão da nulidade do Acórdão por os respectivos fundamentos estarem em oposição 

com a decisão, nos termos do estatuído no art. 668.º, n.º 1, alínea c), do CPC;
2.ª Quanto à inconstitucionalidade da interpretação normativa que se faz no Acórdão do n.º 1 do 

art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro.
5.1.1 — Quanto à questão da nulidade do Acórdão por os respectivos fundamentos estarem em 

oposição com a decisão, nos termos do estatuído no art. 668.º, n.º 1, alínea c), do CPC.
Como ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 7/12/2011, proc n.º 925/10, “Esta 

causa de nulidade da sentença verifica -se quando os fundamentos invocados pelo juiz conduziriam 
logicamente não ao resultado expresso na decisão mas a resultado oposto.”

E o mesmo Acórdão acrescenta tratar -se “de um vício (vício real no raciocínio do julgador) que 
afecta a estrutura lógica da sentença, por contradição entre as suas premissas de facto e de direito e a 
respectiva conclusão)”.

No caso dos autos, como passamos a demonstrar não existe a alegada contradição.
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5.1.2 — Segundo a Requerente, a alegada contradição verifica -se:
— quer porque face à definição técnico jurídica de instalação plasmada no próprio acórdão, a 

aquisição deveria ter -se como abrangida no conceito de instalação, dado que sem os pertinentes títulos, 
o empreendimento não pode considerar -se apto a funcionar e a ser explorado para actividade turística 
porque sem os mesmos não podem alienar -se as fracções para prestar os serviços de alojamento que é 
a finalidade turística do mesmo, conforme sua definição.

— quer porque se o acórdão conclui que a razão de ser da isenção é beneficiar o investimento 
em empreendimentos turísticos a que venha a ser reconhecida utilidade turística, então esta conclusão 
impunha também diferente decisão pois com a referência ao investimento imobiliário e criando a 
obrigatoriedade de colocação de todas as unidades de alojamento sob a tutela da exploração turística, 
no novo regime imposto pelo DL 39/2008 o legislador pretendeu exactamente separar o investimento 
turístico do investimento imobiliário, como sucedia antes deste regime e a grande diferença introduzida 
pelo regime da propriedade plural é a de que quem compra uma fracção é também dono e contitular 
do empreendimento e tem de despender este esforço financeiro. E os proprietários do aldeamento (que 
têm de fazer o investimento na actividade para manter a utilidade turística pois esta foi conferida sob 
condição de justificarem com a realização de auditorias a manutenção da qualidade), não podem, pois, 
ser considerados meros consumidores finais equiparados a qualquer outro que compra uma casa quer 
seja para habitação quer seja integrada num resort.

Em face do exposto, segundo a Requerente a conclusão de que a finalidade da isenção é o inves-
timento turístico só poderia levar a uma decisão diferente da dos autos.

Não se nos afigura, porém, que ocorram as invocadas contradições e, portanto, a alegada nulidade 
do acórdão.

Vejamos.
5.1.3 — No que respeita à alegada contradição face à definição técnico -jurídica de instalação plas-

mada no acórdão, a fundamentação do acórdão incorpora, em termos lógicos, a conclusão (e portanto 
também o sentido da decisão) dele constante, considerando -se que “… a «instalação» emerge como um 
procedimento que compreende os actos jurídicos e os trâmites tendentes ao licenciamento (em sentido 
amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme o caso) das operações urba-
nísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem como a obtenção dos títulos 
que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística”, ou seja, explicitando -se 
que a entidade responsável pela construção/instalação é também responsável pela obtenção daqueles 
títulos e explicitando -se e justificando -se, igualmente, o entendimento de que a aquisição da fracção 
aqui em questão não pode beneficiar da isenção.

Por outro lado, no que respeita à “ratio” da isenção como beneficiadora do investimento turístico, 
também não se vê que ocorra a alegada contradição entre fundamentos e decisão.

Na verdade, referindo que na sentença recorrida «… partindo -se do entendimento de que o empre-
endimento se considera instalado quando todas as unidades de alojamento iniciarem o funcionamento e 
que a primeira aquisição de cada fracção está ainda integrada naquele processo, as isenções consagradas 
no art. 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83 beneficiam apenas as aquisições iniciais, isto é, as que 
constituam a primeira venda efectuada pela proprietária do empreendimento, desde que destinada à 
exploração turística» o acórdão acaba por considerar que a interpretação a que se chegou na sentença 
recorrida não tem apoio nem na letra nem na razão de ser do referido preceito legal, pois que em lado 
nenhum o legislador refere que pretende aplicar as isenções referidas naquele preceito à venda das 
fracções pelos promotores do empreendimento e ainda que destinadas à exploração turística, sendo que 
também o n.º 2 do art. 20.º aporta um argumento decisivo nesse sentido, ao alargar a isenção prevista 
no n.º 1 na transmissão a favor da empresa exploradora, mas apenas no caso de a proprietária ser uma 
sociedade de locação financeira.

Daí a conclusão no sentido de no conceito de instalação não poder estar incluída «a aquisição de 
unidades de alojamento que fazem parte do empreendimento, porque essa aquisição é feita tendo em vista 
a sua exploração a qual só pode ocorrer após o acto final do procedimento de instalação, que coincide 
normalmente, como vimos, com a abertura ao público», sendo «a venda das unidades de alojamento 
ainda que adquiridas durante a construção/instalação consubstanciam já o interesse da exploração do 
empreendimento turístico».

Ora, esta é uma conclusão que, numa perspectiva lógica, se enquadra nas premissas consideradas 
no acórdão (não cabendo aqui apreciar a bondade do mérito do decidido), não se vendo, portanto, que 
o mesmo enferme das contradições que a requerente lhe imputa. Pelo contrário, o que ressalta é que a 
argumentação da requerente se reconduz a discordância da interpretação jurídica sufragada no aresto 
em causa e no que se reporta ao normativo em questão (art. 20.º do DL n.º 423/83, de 5/12), fundamen-
tando a alegada nulidade num conceito de «instalação» que não corresponde ao conceito acolhido no 
acórdão e extraindo ilações que neste não têm apoio. Sendo certo, porém, que a arguição de nulidade 
da decisão não é meio processual adequado para obter o reexame da matéria apreciada ou para reagir 
a eventuais erros de julgamento.
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Por tudo o que vai exposto, com a fundamentação clara e congruente expressa no Acórdão, a 
decisão de julgar procedente o recurso, revogando a sentença recorrida, não está em contradição com 
os fundamentos em que se alicerçou pelo que não ocorre a invocada nulidade.

Em conformidade com jurisprudência firme deste Supremo Tribunal, “Saber se se decidiu bem 
ou mal é problema que extravasa do âmbito da validade formal do acórdão em questão e que contende 
já com a validade substancial, por eventual erro de julgamento cometido, o qual só em sede de recurso 
jurisdicional pode ser discutido, caso fosse admissível” (cfr., entre outros, o Acórdão de 9 de Maio de 
2012, proc n.º 245/11).

Em suma, não se verifica, improcedendo, portanto, a alegada nulidade do acórdão por contradição 
entre os fundamentos e a decisão, nos termos pretendidos pela requerente.

5.2.1 — Quanto à inconstitucionalidade da interpretação normativa que se faz no Acórdão do n.º 1 
do art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro.

Nos arts. 55.º a 58.º da petição inicial da presente impugnação (fls. 13 dos autos), a recorrente 
invocou, efectivamente, que outro entendimento que não tivesse em conta a isenção violaria os prin-
cípios da igualdade e justiça pelos quais o procedimento tributário se pauta.

E tendo a impugnação sido julgada procedente, essa matéria não foi, nem tinha que ser conhecida, 
sendo que no segmento final da sentença recorrida se exara que «… em consequência da solução dada 
às questões concretamente conhecidas ficou prejudicado o conhecimento de outras questões.»

Porém, tendo o acórdão ora reclamado revogado a decisão da 1.ª instância, deveria ter apreciado 
aquela suscitada inconstitucionalidade, o que não foi feito.

E poderia, em consequência, a requerente ter ora invocado a nulidade por omissão de pronúncia, 
o que não fez, pois que apenas invoca a nulidade prevista na alínea c) do n.º 1 do art. 668.º do CPC (e 
no art. 125.º do CPPT).

Não cabe, portanto, aqui, nem agora, a apreciação da referida inconstitucionalidade.
5.2.2 — Relativamente à invocada decisão surpresa, importa sublinhar que, por um lado, configura 

matéria que não cabe no âmbito da presente reclamação.
Segundo jurisprudência reiterada do Tribunal Constitucional “[...] — porque o poder jurisdicional 

se esgota, em princípio, com a prolação da sentença ou acórdão e a eventual aplicação de uma norma 
inconstitucional não constitui erro material ou lapso notório, não é causa de nulidade da decisão e não 
torna esta obscura ou ambígua — tem de entender -se que os incidentes pós — decisórios (pedido de 
aclaração, de reforma ou arguição de nulidade da decisão), previstos na lei de processo, não são já, 
em princípio, meios idóneos e atempados para suscitar, pela primeira vez, uma questão de constitu-
cionalidade de normas aplicadas pelo julgador na decisão do pleito ou causa principal: é que, como é 
óbvio, se tais pretensões da parte forem indeferidas, por inverificação dos pressupostos do “incidente” 
requerido, as únicas normas aplicadas serão as normas processuais reguladoras da admissibilidade e 
âmbito dos pedidos de reforma ou nulidade [...]”(1).

Por outro lado, também não se verifica qualquer decisão surpresa: o acórdão reclamado, que 
apenas dá provimento ao recurso da Fazenda Pública, não traduz decisão imprevisível para a reque-
rente, tendo apreciado a questão segundo a solução defendida pela Fazenda Pública pelo menos desde 
a Contestação.

Acresce que a Requerente também teve oportunidade de arguir a inconstitucionalidade em sede 
das contra -alegações do recurso (uma vez que, como se disse, este foi interposto pela Fazenda Pública).

Impõe -se ainda sublinhar que nos arestos invocados pela Requerente se apreciaram questões 
diversas daquela a que se reporta o acórdão ora reclamado: (i) se os benefícios fiscais consagrados no 
n.º 1 do art. 20.º do DL n.º 423/83, de 5/12, foram ou não revogados pelo art. 31.º do DL n.º 485/88, 
de 30/12 e (ii) se tais benefícios eram de aplicação automática ou tinham de constar do despacho de 
reconhecimento da utilidade turística.

Ainda assim, constata -se que a ora Requerente já interpôs, em 12/2/2013, recurso para o Tribu-
nal Constitucional (cfr. fls. 260 e ss.), ao abrigo do n.º 1 do art. 75.º, da alínea b) do n.º 1 do art. 70.º, 
ambos da Lei de Organização, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional e da alínea b) do 
art. 280.º da CRP, interposição essa que será oportunamente apreciada.

6 — Nestes termos e pelo exposto acorda -se em julgar improcedente a arguição de nulidade do 
acórdão.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 17 de Abril de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Dulce Neto — Valente Torrão — Ca-
simiro Gonçalves — Isabel Marques da Silva — Francisco Rothes — Lino Ribeiro — Pedro Del-
gado.

(1) Neste sentido, cfr. CARLOS LOPES DO REGO, Os recursos de fiscalização concreta na lei e na jurisprudência do 
Tribunal Constitucional, Almedina, Coimbra, 2010. p. 78. 



1534

 Acórdão de 17 de Abril de 2013.

Assunto:

Nulidade da sentença. Contradição entre os fundamentos e a decisão. Omissão de 
pronúncia – Arguição. Decisão surpresa.

Sumário:

 I —  A nulidade da sentença/acórdão por contradição entre os fundamentos e a decisão 
(artigo 125.º, n.º 1 do CPPT e 668.º, n.º 1, alínea c) do CPC) verifica -se quando 
os fundamentos invocados pelo juiz conduziriam logicamente não ao resultado 
expresso na decisão mas a resultado oposto, tratando -se de vício real no raciocínio 
do julgador que afecta a estrutura lógica da sentença, por contradição entre as 
suas premissas de facto e de direito e a respectiva conclusão.

 II —  A arguição de nulidade do acórdão por omissão de pronúncia carece de invocação 
pelos interessados.

 III —  Não se verifica qualquer decisão -surpresa se o Acórdão reclamado, que apenas 
dá provimento ao recurso da Fazenda Pública, não traduz decisão imprevisível 
para a requerente, tendo apreciado a questão segundo as soluções sustentadas 
pelas partes.

Processo n.º 969/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A……………………….
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam, em conferência, na secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

 - Relatório  -
1. A………, recorrida nos presentes autos, notificada do acórdão proferido em 23 de Janeiro 2013, 

que concedeu provimento ao recurso interposto pela Fazenda Pública da sentença do Tribunal Admi-
nistrativo Fiscal de Loulé, que julgou procedente a impugnação judicial por aquela deduzida contra o 
indeferimento de reclamação graciosa tendo por objecto a liquidação de Imposto do Selo ali em causa, 
vem arguir a nulidade do dito acórdão (requerimento de fls. 196 a 213 dos autos) por contradição entre 
os fundamentos e a decisão (art. 125º do CPPT e alínea c) do n.º 1 do art. 668º do CPC), bem como 
a inconstitucionalidade da interpretação que foi feita do normativo inserto no n.º 1 do art. 20º do DL 
n.º 423/83, de 5/12.

2. Alega, em síntese:
a) ― Acolhendo os fundamentos constantes do acórdão proferido no processo n.º 968/12-30, tam-

bém o presente aresto considera que a questão de mérito passa pela determinação do sentido e alcance 
do disposto no n.º 1 do art. 20º do DL n.º 423/83, de 5/12: «aquisição de prédios ou fracções autónomas 
com destino à instalação de empreendimentos qualificados de utilidade turística» e que a resposta a tal 
questão passa por determinar o conceito de “instalação” de empreendimentos turísticos. Ora,

― o acórdão considera que aquele preceito consagra, não uma isenção subjectiva, mas, antes, uma 
isenção e objectiva, uma vez que visa beneficiar a actividade de instalação [sendo que este conceito de 
instalação emerge como um procedimento que compreende os actos jurídicos e os trâmites tendentes ao 
licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme o 
caso) das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem como 
a obtenção de títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística] e que do 
referido DLei resulta que o que se pretende beneficiar é o investimento em empreendimentos turísticos 
a que venha a ser reconhecida utilidade turística;

― e conclui que, «não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas des-
tinados à construção/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades de 
alojamento por consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em causa se 
encontrem afectas a exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no 
artigo 20º nº1 do Decreto -lei n.º 423/83.»

― Porém, esta conclusão é contrária ao sentido técnico jurídico de “instalação” definido no próprio 
acórdão, pois que o conceito técnico jurídico de instalação a que chegou abrange a obtenção de títulos 
que o tornem “apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística”.
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Ou seja, se os empreendimentos turísticos constituídos e instalados ao abrigo do regime previsto 
no DL n.º 39/2008 são «… os estabelecimentos que se destinam a prestar serviços de alojamento, 
mediante remuneração, dispondo, para o seu funcionamento, de um adequado conjunto de estruturas, 
equipamentos e serviços complementares», então, se a edificação não puder prestar serviços de aloja-
mento, não se pode falar de um empreendimento turístico, sendo que no caso concreto, como bem se 
refere no acórdão, o empreendimento está constituído em propriedade plural o que significa que “são 
empreendimentos turísticos a constituir ou a instalar de forma fraccionada e onde, se pretende desde 
logo, alienar ou vir a alienar as fracções autónomas ou lotes destinadas a unidades de alojamento.” 
Ao contrário do que se diz no acórdão, porque o empreendimento não entra em funcionamento com 
a comunicação de abertura mas apenas fica autorizado a funcionar se puder, e porque no regime da 
propriedade plural antes da alienação das fracções não pode o empreendimento prestar serviços de 
alojamento turístico, então não se poderia falar de um empreendimento turístico instalado, já que lhe 
falta a obtenção de títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado, tal como consta da definição 
de “Instalação” dada pelo próprio acórdão.

― O título que habilita a funcionar um empreendimento em propriedade plural é o título cons-
titutivo (art. 54º do DL n.º 39/2008) aprovado pelo Turismo de Portugal e o título constitutivo deste 
empreendimento só é aprovado pelo Turismo de Portugal em Março de 2009, pelo que não se pode 
considerar, como faz o acórdão, que o empreendimento estava em funcionamento em Setembro de 
2008, pois nessa data o prédio nem estava registado na Conservatória do Registo Comercial como em-
preendimento turístico. E sem os títulos o empreendimento não pode considerar -se apto a funcionar e 
a ser explorado para actividade turística porque sem os mesmos não se podem alienar as fracções para 
prestar os serviços de alojamento que é a finalidade turística do mesmo conforme sua definição.

Donde, face à definição técnico jurídica de instalação plasmada no acórdão proferido nos autos a 
aquisição em causa nos autos tem de se encontrar abrangida no conceito de instalação.

b) Mais alega, ainda, a Requerente:
― A propósito da razão de ser e finalidades das isenções o acórdão também conclui que o DL 

n.º 423/83 pretende beneficiar é o investimento em empreendimentos turísticos a que venha a ser re-
conhecida utilidade turística.

― Mas tal conclusão impunha também diferente decisão pois tal como plasmado a fls. 31 do 
acórdão proferido, os promotores dos empreendimentos são os únicos responsáveis pelo investimento 
imobiliário, ou seja, a referência é ao investimento imobiliário, sendo que ao criar a obrigatoriedade de 
colocação de todas as unidades de alojamento sob a tutela da exploração turística o novo regime imposto 
pelo DL 39/2008 o legislador pretendeu exactamente separar o investimento turístico do investimento 
imobiliário, como sucedia antes deste regime e a grande diferença introduzida pelo regime da proprie-
dade plural é a de que quem compra uma fracção é também dono e contitular do empreendimento e 
tem de despender este esforço financeiro.

― Ora, são os proprietários do aldeamento que têm de fazer o investimento na actividade para 
manter a utilidade turística pois esta foi conferida sob condição de justificarem com a realização de 
auditorias a manutenção da qualidade, não podendo, pois, ser considerados meros consumidores finais 
equiparados a qualquer outro que compra uma casa quer seja para habitação quer seja integrada num 
resort.

― Logo a conclusão de que a finalidade da isenção é o investimento turístico só poderia levar a 
uma decisão diferente da dos autos.

― Daí que, para a requerente, a interpretação normativa do n.º 1 do art. 20º do DL n.º 423/83, 
de 5/12, no sentido plasmado no acórdão (no sentido (i) de que as aquisições ali referidas são apenas 
aquisições para construção de empreendimentos turísticos, (ii) de que a isenção se destina a beneficiar 
empresas construtoras e (iii) de que a instalação termina com a autorização camarária para abrir) é, 
portanto, contrária “aos fundamentos que a sustentaram, nomeadamente, como diz o acórdão, que o 
conceito de instalação abrange a “a obtenção de títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado 
para finalidade turística”, bem como a declaração de que a isenção a que se refere o artigo é uma isenção 
objectiva e destinada a beneficiar o investimento turístico é NULA e por essa via, ao configurar uma 
contradição insanável com relevo na decisão da causa, é inconstitucional por violação do princípio da 
segurança jurídica e da confiança jurídicas decorrentes do principio do Estado de Direito Democrático 
(artigo 2º da CRP) bem como do princípio do processo equitativo (artigo 20º n.º 4, da CRP), INCONS-
TITUCIONALIDADE QUE ORA SE ARGUI PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS”.

c) A Requerente alega ainda que a interpretação a que se chegou no acórdão, sobre o no n.º 1 do 
art. 20º do DL 423/83, de 5/12, é inconstitucional por violação:

(i) do disposto nos arts. 2º, 13º, 81º, 103º n.º 2, 104º n.º 3, e 165º n.º 1, alínea i), todos da CRP, 
bem como do art. 2º da mesma CRP, que consagra o “Estado de Direito de Democrático”, o qual tem 
ínsitos os princípios da submissão do Estado à lei, da segurança jurídica e da protecção da confiança 
dos cidadãos;
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(ii) do princípio da igualdade, vertido enquanto princípio fundamental no art. 13º e, em particular 
sobre os impostos sobre o património, no art. 104º/2 da CRP, e no disposto nos arts. 81º, al b), 103º 
n.º 2, 104º n.º 3 e 165º todos da CRP, pois cabe ao Estado -legislador, através da política fiscal, assegu-
rar a justiça social, a igualdade de oportunidade e operar as necessárias correcções de desigualdades 
na distribuição da riqueza e nessa medida os impostos são criados por lei que determina os benefícios 
fiscais.

d) Por fim, a requerente alega que “Estamos (…) perante uma DECISÃO SURPRESA na medida 
em que TODOS OS ACORDÃOS DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO que até à data que 
se pronunciaram sobre a REFERIDA ISENÇÃO DE UTILIDADE TURÍSTICA em casos semelhantes 
deram RAZÃO AOS ADQUIRENTES DAS FRACÇÕES EM EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, 
resultando tal entendimento dos “Acórdãos do STA 0932/09 de 09.12.2009, 0120/10 de 14.04.2010, 
0907/09 de 09.12.2009, 0935/09 de 10.02.2010, 0797/09 de 10.02.2010, 0937/09 de 20.01.2010, 0212/09 
de 25.06.09 e alguns até nos quais o relator não votou vencido nos presentes autos como acontece com 
os Acórdãos 0936/09 de 16.12.2009, 01119/09 de 27.01.2010 e 0783/09 de 02.12.2009”.

3. Notificada da apresentação do mencionado requerimento, a Fazenda Pública nada veio dizer.
4. Dispensando -se os vistos (dada a simplicidade da questão), cumpre apreciar.
5. Quanto à alegada nulidade do acórdão por os respectivos fundamentos estarem em oposição 

com a decisão.
5.1. É sabido que esta causa de nulidade da sentença/acórdão (al. c) do n.º 1 do art. 668º do CPC) 

se verifica quando os fundamentos invocados pelo juiz conduziriam logicamente não ao resultado 
expresso na decisão mas a resultado oposto. Trata -se, portanto, de vício (vício real no raciocínio do 
julgador) que afecta a estrutura lógica da sentença, por contradição entre as suas premissas de facto 
e de direito e a respectiva conclusão (cfr. Alberto dos Reis, CPC Anotado, Vol. V, pág. 141 e Antunes 
Varela et al., Manual de Processo Civil, pp. 689/690).

Segundo a requerente, a alegada contradição verifica -se:
― quer porque face à definição técnico jurídica de instalação plasmada no próprio acórdão, a 

aquisição deveria ter -se como abrangida no conceito de instalação, dado que sem os pertinentes títulos, 
o empreendimento não pode considerar -se apto a funcionar e a ser explorado para actividade turística 
porque sem os mesmos não podem alienar -se as fracções para prestar os serviços de alojamento que é 
a finalidade turística do mesmo, conforme sua definição.

― quer porque se o acórdão conclui que a razão de ser da isenção é beneficiar o investimento 
em empreendimentos turísticos a que venha a ser reconhecida utilidade turística, então esta conclusão 
impunha também diferente decisão pois com a referência ao investimento imobiliário e criando a 
obrigatoriedade de colocação de todas as unidades de alojamento sob a tutela da exploração turística, 
no novo regime imposto pelo DL 39/2008 o legislador pretendeu exactamente separar o investimento 
turístico do investimento imobiliário, como sucedia antes deste regime e a grande diferença introduzida 
pelo regime da propriedade plural é a de que quem compra uma fracção é também dono e contitular 
do empreendimento e tem de despender este esforço financeiro. E os proprietários do aldeamento (que 
têm de fazer o investimento na actividade para manter a utilidade turística pois esta foi conferida sob 
condição de justificarem com a realização de auditorias a manutenção da qualidade), não podem, pois, 
ser considerados meros consumidores finais equiparados a qualquer outro que compra uma casa quer 
seja para habitação quer seja integrada num resort.

Daí que a conclusão de que a finalidade da isenção é o investimento turístico só poderia levar a 
uma decisão diferente da dos autos.

Não se nos afigura, porém, que ocorram as invocadas contradições e, portanto, a alegada nulidade 
do acórdão.

5.2. Com efeito, no que respeita à alegada contradição face à definição técnico -jurídica de ins-
talação plasmada no acórdão, a fundamentação do acórdão incorpora, em termos lógicos, a conclusão 
(e portanto também o sentido da decisão) dele constante, considerando -se que “… a «instalação» 
emerge como um procedimento que compreende os actos jurídicos e os trâmites tendentes ao licencia-
mento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme o caso) 
das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem como a 
obtenção dos títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística”, ou 
seja, explicitando -se que a entidade responsável pela construção / instalação é também responsável 
pela obtenção daqueles títulos e explicitando -se e justificando -se, igualmente, o entendimento de que 
a aquisição da fracção aqui em questão não pode beneficiar da isenção.

Por outro lado, no que respeita à “ratio” da isenção como beneficiadora do investimento turístico, 
também não se vê que ocorra a alegada contradição entre fundamentos e decisão.

Na verdade, referindo que na sentença recorrida «… partindo -se do entendimento de que o empre-
endimento se considera instalado quando todas as unidades de alojamento iniciarem o funcionamento 
e que a primeira aquisição de cada fracção está ainda integrada naquele processo, as isenções consa-
gradas no art. 20º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83 beneficiam apenas as aquisições iniciais, isto é, as 
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que constituam a primeira venda efectuada pela proprietária do empreendimento, desde que destinada 
à exploração turística» o acórdão acaba por considerar que a interpretação a que se chegou na sentença 
recorrida não tem apoio nem na letra nem na razão de ser do referido preceito legal, pois que em lado 
nenhum o legislador refere que pretende aplicar as isenções referidas naquele preceito à venda das 
fracções pelos promotores do empreendimento e ainda que destinadas à exploração turística, sendo que 
também o n.º 2 do art. 20º aporta um argumento decisivo nesse sentido, ao alargar a isenção prevista 
no n.º 1 na transmissão a favor da empresa exploradora, mas apenas no caso de a proprietária ser uma 
sociedade de locação financeira.

Daí a conclusão no sentido de no conceito de instalação não poder estar incluída «a aquisição de 
unidades de alojamento que fazem parte do empreendimento, porque essa aquisição é feita tendo em vista 
a sua exploração a qual só pode ocorrer após o acto final do procedimento de instalação, que coincide 
normalmente, como vimos, com a abertura ao público», sendo «a venda das unidades de alojamento 
ainda que adquiridas durante a construção/instalação consubstanciam já o interesse da exploração do 
empreendimento turístico».

Ora, esta é uma conclusão que, numa perspectiva lógica, se enquadra nas premissas consideradas 
no acórdão (não cabendo aqui apreciar a bondade do mérito do decidido), não se vendo, portanto, que 
o mesmo enferme das contradições que a requerente lhe imputa. Pelo contrário, o que ressalta é que a 
argumentação da requerente se reconduz a discordância da interpretação jurídica sufragada no aresto 
em causa e no que se reporta ao normativo em questão (art. 20º do DL n.º 423/83, de 5/12), fundamen-
tando a alegada nulidade num conceito de «instalação» que não corresponde ao conceito acolhido no 
acórdão e extraindo ilações que neste não têm apoio. Sendo certo, porém, que a arguição de nulidade 
da decisão não é meio processual adequado para obter o reexame da matéria apreciada ou para reagir 
a eventuais erros de julgamento.

Em suma, não se verifica, improcedendo, portanto, a alegada nulidade do acórdão por contradição 
entre os fundamentos e a decisão, nos termos pretendidos pela requerente.

6. No que se refere à invocada inconstitucionalidade da interpretação normativa (do n.º 1 do 
art. 20º do DL n.º 423/83, de 5/12) operada pelo acórdão:

É certo que nos arts. 53º a 57º da petição inicial da presente impugnação (fls. 12 e 13 dos autos), a 
recorrente invocou, efectivamente, que outro entendimento que não tivesse em conta a isenção violaria 
os princípios da igualdade e justiça pelos quais o procedimento tributário se pauta.

E tendo a impugnação sido julgada procedente, essa matéria não foi, nem tinha que ser conhecida, 
sendo que no segmento final da sentença recorrida se exara que «… em consequência da solução dada 
às questões concretamente conhecidas ficou prejudicado o conhecimento de outras questões.»

Porém, tendo o acórdão ora reclamado revogado a decisão da 1ª instância, deveria ter apreciado 
aquela suscitada inconstitucionalidade, o que não foi feito.

E poderia, em consequência, a requerente ter ora invocado a nulidade por omissão de pronúncia, 
o que não fez, pois que apenas invoca a nulidade prevista na alínea c) do n.º 1 do art. 668º do CPC (e 
no art. 125º do CPPT).

Não cabe, portanto, aqui, nem agora, a apreciação da referida inconstitucionalidade.
7. Relativamente à invocada decisão surpresa: por um lado, configura matéria que não cabe no 

âmbito da presente reclamação; por outro lado, também não se verifica qualquer decisão surpresa: o 
acórdão reclamado, que apenas dá provimento ao recurso da Fazenda Pública, não traduz decisão im-
previsível para a requerente, tendo apreciado a questão segundo as soluções sustentadas pelas partes.

De todo o modo, sempre se dirá que nos arestos invocados pela requerente se apreciaram questões 
diversas daquela a que se reporta o acórdão ora reclamado: (i) se os benefícios fiscais consagrados no 
n.º 1 do art. 20º do DL n.º 423/83, de 5/12, foram ou não revogados pelo art. 31º do DL n.º 485/88, 
de 30/12 e (ii) se tais benefícios eram de aplicação automática ou tinham de constar do despacho de 
reconhecimento da utilidade turística.

Acresce que a requerente também teve oportunidade de arguir a inconstitucionalidade em sede das 
contra -alegações do recurso (uma vez que, como se disse, este foi interposto pela Fazenda Pública).

Ainda assim, constata -se que já interpôs, em 07/2/2013, recurso para o Tribunal Constitucional 
(cfr. fls. 236 e ss.), ao abrigo do n.º 1 do art. 75º, da alínea b) do n.º 1 do art. 70º, ambos da Lei de Or-
ganização, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional e da alínea b) do art. 280º da CRP, 
interposição essa que será oportunamente apreciada.

8. Nestes termos e pelo exposto acorda -se em indeferir a arguição de nulidade do acórdão.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 17 de Abril de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce 
Neto. 
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 Acórdão de 17 de Abril de 2013.

Processo n.º 971/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, LLC.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam, em conferência, na secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. A Recorrente A………., notificada do acórdão proferido nestes autos, em 30 de Janeiro 2013, 
que deu provimento ao recurso interposto pela Fazenda Pública da sentença do Tribunal Administrativo 
Fiscal de Loulé, que julgou procedente a impugnação judicial por aquela deduzida contra as liquidações 
de IMT e ISelo ali em causa, vem arguir a nulidade do dito acórdão (requerimento de fls. 240 a 257) 
por contradição entre os fundamentos e a decisão (art. 125º do CPPT e alínea c) do n.º 1 do art. 668º 
do CPC), bem como a inconstitucionalidade da interpretação que foi feita do normativo inserto no n.º 1 
do art. 20º do DL n.º 423/83, de 5/12.

2. Alega, em síntese:
a) ― Acolhendo os fundamentos constantes do acórdão proferido no processo n.º 968/12-30, tam-

bém o presente aresto considera que a questão de mérito passa pela determinação do sentido e alcance 
do disposto no n.º 1 do art. 20º do DL n.º 423/83, de 5/12: «aquisição de prédios ou fracções autónomas 
com destino à instalação de empreendimentos qualificados de utilidade turística» e que a resposta a tal 
questão passa por determinar o conceito de “instalação” de empreendimentos turísticos. Ora,

― o acórdão considera que aquele preceito consagra, não uma isenção subjectiva, mas, antes, uma 
isenção e objectiva, uma vez que visa beneficiar a actividade de instalação [sendo que este conceito de 
instalação emerge como um procedimento que compreende os actos jurídicos e os trâmites tendentes ao 
licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme o 
caso) das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem como 
a obtenção de títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística] e que do 
referido DLei resulta que o que se pretende beneficiar é o investimento em empreendimentos turísticos 
a que venha a ser reconhecida utilidade turística;

― e conclui que, «não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas des-
tinados à construção/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades de 
alojamento por consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em causa se 
encontrem afectas a exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no 
artigo 20º nº1 do Decreto -lei n.º 423/83.»

― Porém, esta conclusão é contrária ao sentido técnico jurídico de “instalação” definido no próprio 
acórdão, pois que o conceito técnico jurídico de instalação a que chegou abrange a obtenção de títulos 
que o tornem “apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística”.

Ou seja, se os empreendimentos turísticos constituídos e instalados ao abrigo do regime previsto 
no DL n.º 39/2008 são «… os estabelecimentos que se destinam a prestar serviços de alojamento, 
mediante remuneração, dispondo, para o seu funcionamento, de um adequado conjunto de estruturas, 
equipamentos e serviços complementares», então, se a edificação não puder prestar serviços de aloja-
mento, não se pode falar de um empreendimento turístico, sendo que no caso concreto, como bem se 
refere no acórdão, o empreendimento está constituído em propriedade plural o que significa que “são 
empreendimentos turísticos a constituir ou a instalar de forma fraccionada e onde, se pretende desde 
logo, alienar ou vir a alienar as fracções autónomas ou lotes destinadas a unidades de alojamento.” 
Ao contrário do que se diz no acórdão, porque o empreendimento não entra em funcionamento com 
a comunicação de abertura mas apenas fica autorizado a funcionar se puder, e porque no regime da 
propriedade plural antes da alienação das fracções não pode o empreendimento prestar serviços de 
alojamento turístico, então não se poderia falar de um empreendimento turístico instalado, já que lhe 
falta a obtenção de títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado, tal como consta da definição 
de “Instalação” dada pelo próprio acórdão.

― O título que habilita a funcionar um empreendimento em propriedade plural é o título cons-
titutivo (art. 54º do DL n.º 39/2008) aprovado pelo Turismo de Portugal e o título constitutivo deste 
empreendimento só é aprovado pelo Turismo de Portugal em Março de 2009, pelo que não se pode 
considerar, como faz o acórdão, que o empreendimento estava em funcionamento em Setembro de 
2008, pois nessa data o prédio nem estava registado na Conservatória do Registo Comercial como em-
preendimento turístico. E sem os títulos o empreendimento não pode considerar -se apto a funcionar e 
a ser explorado para actividade turística porque sem os mesmos não se podem alienar as fracções para 
prestar os serviços de alojamento que é a finalidade turística do mesmo conforme sua definição.
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Donde, face à definição técnico jurídica de instalação plasmada no acórdão proferido nos autos a 
aquisição em causa nos autos tem de se encontrar abrangida no conceito de instalação.

b) Mais alega, ainda, a Requerente:
― A propósito da razão de ser e finalidades das isenções o acórdão também conclui que o DL 

n.º 423/83 pretende beneficiar é o investimento em empreendimentos turísticos a que venha a ser re-
conhecida utilidade turística.

― Mas tal conclusão impunha também diferente decisão pois tal como plasmado a fls. 31 do 
acórdão proferido, os promotores dos empreendimentos são os únicos responsáveis pelo investimento 
imobiliário, ou seja, a referência é ao investimento imobiliário, sendo que ao criar a obrigatoriedade de 
colocação de todas as unidades de alojamento sob a tutela da exploração turística o novo regime imposto 
pelo DL 39/2008 o legislador pretendeu exactamente separar o investimento turístico do investimento 
imobiliário, como sucedia antes deste regime e a grande diferença introduzida pelo regime da proprie-
dade plural é a de que quem compra uma fraccão é também dono e contitular do empreendimento e 
tem de despender este esforço financeiro.

― Ora, são os proprietários do aldeamento que têm de fazer o investimento na actividade para 
manter a utilidade turística pois esta foi conferida sob condição de justificarem com a realização de 
auditorias a manutenção da qualidade, não podendo, pois, ser considerados meros consumidores finais 
equiparados a qualquer outro que compra uma casa quer seja para habitação quer seja integrada num 
resort.

― Logo a conclusão de que a finalidade da isenção é o investimento turístico só poderia levar a 
uma decisão diferente da dos autos.

― Daí que, para a requerente, a interpretação normativa do n.º 1 do art. 20º do DL n.º 423/83, 
de 5/12, no sentido plasmado no acórdão (no sentido (i) de que as aquisições ali referidas são apenas 
aquisições para construção de empreendimentos turísticos, (ii) de que a isenção se destina a beneficiar 
empresas construtoras e (iii) de que a instalação termina com a autorização camarária para abrir) é, 
portanto, contrária “aos fundamentos que a sustentaram, nomeadamente, como diz o acórdão, que o 
conceito de instalação abrange a “a obtenção de títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado 
para finalidade turística”, bem como a declaração de que a isenção a que se refere o artigo é uma isenção 
objectiva e destinada a beneficiar o investimento turístico é NULA e por essa via, ao configurar uma 
contradição insanável com relevo na decisão da causa, é inconstitucional por violação do princípio da 
segurança jurídica e da confiança jurídicas decorrentes do principio do Estado de Direito Democrático 
(artigo 2º da CRP) bem como do princípio do processo equitativo (artigo 20º n.º 4, da CRP), INCONS-
TITUCIONALIDADE QUE ORA SE ARGUI PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS”.

c) A Requerente alega ainda que a interpretação a que se chegou no acórdão, sobre o no n.º 1 do 
art. 20º do DL 423/83, de 5/12, é inconstitucional por violação:

(i) do disposto nos arts. 2º, 13º, 81º, 103º n.º 2, 104º n.º 3, e 165º n.º 1, alínea i), todos da CRP, 
bem como do art. 2º da mesma CRP, que consagra o “Estado de Direito de Democrático”, o qual tem 
ínsitos os princípios da submissão do Estado à lei, da segurança jurídica e da protecção da confiança 
dos cidadãos;

(ii) do princípio da igualdade, vertido enquanto princípio fundamental no art. 13º e, em particular 
sobre os impostos sobre o património, no art. 104º/2 da CRP, e no disposto nos arts. 81º, al b), 103º 
n.º 2, 104º n.º 3 e 165º todos da CRP, pois cabe ao Estado -legislador, através da política fiscal, assegu-
rar a justiça social, a igualdade de oportunidade e operar as necessárias correcções de desigualdades 
na distribuição da riqueza e nessa medida os impostos são criados por lei que determina os benefícios 
fiscais.

d) Por fim, a requerente alega que “Estamos (…) perante uma DECISÃO SURPRESA na medida 
em que TODOS OS ACORDÃOS DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO que até à data que 
se pronunciaram sobre a REFERIDA ISENÇÃO DE UTILIDADE TURÍSTICA em casos semelhantes 
deram RAZÃO AOS ADQUIRENTES DAS FRACÇÕES EM EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, 
resultando tal entendimento dos “Acórdãos do STA 0932/09 de 09.12.2009, 0120/10 de 14.04.2010, 
0907/09 de 09.12.2009, 0935/09 de 10.02.2010, 0797/09 de 10.02.2010, 0937/09 de 20.01.2010, 0212/09 
de 25.06.09 e alguns até nos quais o relator não votou vencido nos presentes autos como acontece com 
os Acórdãos 0936/09 de 16.12.2009, 01119/09 de 27.01.2010 e 0783/09 de 02.12.2009”.

3. Notificada da apresentação do mencionado requerimento, a Fazenda Pública nada veio dizer.
4. Dispensando -se os vistos (dada a simplicidade da questão), cumpre apreciar.
5. Quanto à alegada nulidade do acórdão por os respectivos fundamentos estarem em oposição 

com a decisão.
5.1. É sabido que esta causa de nulidade da sentença/acórdão (al. c) do n.º 1 do art. 668º do CPC) 

se verifica quando os fundamentos invocados pelo juiz conduziriam logicamente não ao resultado 
expresso na decisão mas a resultado oposto. Trata -se, portanto, de vício (vício real no raciocínio do 
julgador) que afecta a estrutura lógica da sentença, por contradição entre as suas premissas de facto 
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e de direito e a respectiva conclusão (cfr. Alberto dos Reis, CPC Anotado, Vol. V, pág. 141 e Antunes 
Varela et al., Manual de Processo Civil, pp. 689/690).

Segundo a requerente, a alegada contradição verifica -se:
― quer porque face à definição técnico jurídica de instalação plasmada no próprio acórdão, a 

aquisição deveria ter -se como abrangida no conceito de instalação, dado que sem os pertinentes títulos, 
o empreendimento não pode considerar -se apto a funcionar e a ser explorado para actividade turística 
porque sem os mesmos não podem alienar -se as fracções para prestar os serviços de alojamento que é 
a finalidade turística do mesmo, conforme sua definição.

― quer porque se o acórdão conclui que a razão de ser da isenção é beneficiar o investimento 
em empreendimentos turísticos a que venha a ser reconhecida utilidade turística, então esta conclusão 
impunha também diferente decisão pois com a referência ao investimento imobiliário e criando a 
obrigatoriedade de colocação de todas as unidades de alojamento sob a tutela da exploração turística, 
no novo regime imposto pelo DL 39/2008 o legislador pretendeu exactamente separar o investimento 
turístico do investimento imobiliário, como sucedia antes deste regime e a grande diferença introduzida 
pelo regime da propriedade plural é a de que quem compra uma fracção é também dono e contitular 
do empreendimento e tem de despender este esforço financeiro. E os proprietários do aldeamento (que 
têm de fazer o investimento na actividade para manter a utilidade turística pois esta foi conferida sob 
condição de justificarem com a realização de auditorias a manutenção da qualidade), não podem, pois, 
ser considerados meros consumidores finais equiparados a qualquer outro que compra uma casa quer 
seja para habitação quer seja integrada num resort.

Daí que a conclusão de que a finalidade da isenção é o investimento turístico só poderia levar a 
uma decisão diferente da dos autos.

Não se nos afigura, porém, que ocorram as invocadas contradições e, portanto, a alegada nulidade 
do acórdão.

5.2. Com efeito, no que respeita à alegada contradição face à definição técnico -jurídica de insta-
lação plasmada no acórdão, a fundamentação do acórdão incorpora, em termos lógicos, a conclusão (e 
portanto também o sentido da decisão) dele constante, considerando -se que “… a «instalação» emerge 
como um procedimento que compreende os actos jurídicos e os trâmites tendentes ao licenciamento (em 
sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme o caso) das operações 
urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem como a obtenção dos títulos 
que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística”, ou seja, explicitando -se 
que a entidade responsável pela construção / instalação é também responsável pela obtenção daqueles 
títulos e explicitando -se e justificando -se, igualmente, o entendimento de que a aquisição da fracção 
aqui em questão não pode beneficiar da isenção.

Por outro lado, no que respeita à “ratio” da isenção como beneficiadora do investimento turístico, 
também não se vê que ocorra a alegada contradição entre fundamentos e decisão.

Na verdade, referindo que na sentença recorrida «… partindo -se do entendimento de que o empre-
endimento se considera instalado quando todas as unidades de alojamento iniciarem o funcionamento 
e que a primeira aquisição de cada fracção está ainda integrada naquele processo, as isenções consa-
gradas no art. 20º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83 beneficiam apenas as aquisições iniciais, isto é, as 
que constituam a primeira venda efectuada pela proprietária do empreendimento, desde que destinada 
à exploração turística» o acórdão acaba por considerar que a interpretação a que se chegou na sentença 
recorrida não tem apoio nem na letra nem na razão de ser do referido preceito legal, pois que em lado 
nenhum o legislador refere que pretende aplicar as isenções referidas naquele preceito à venda das 
fracções pelos promotores do empreendimento e ainda que destinadas à exploração turística, sendo que 
também o n.º 2 do art. 20º aporta um argumento decisivo nesse sentido, ao alargar a isenção prevista 
no n.º 1 na transmissão a favor da empresa exploradora, mas apenas no caso de a proprietária ser uma 
sociedade de locação financeira.

Daí a conclusão no sentido de no conceito de instalação não poder estar incluída «a aquisição de 
unidades de alojamento que fazem parte do empreendimento, porque essa aquisição é feita tendo em vista 
a sua exploração a qual só pode ocorrer após o acto final do procedimento de instalação, que coincide 
normalmente, como vimos, com a abertura ao público», sendo «a venda das unidades de alojamento 
ainda que adquiridas durante a construção/instalação consubstanciam já o interesse da exploração do 
empreendimento turístico».

Ora, esta é uma conclusão que, numa perspectiva lógica, se enquadra nas premissas consideradas 
no acórdão (não cabendo aqui apreciar a bondade do mérito do decidido), não se vendo, portanto, que 
o mesmo enferme das contradições que a requerente lhe imputa. Pelo contrário, o que ressalta é que a 
argumentação da requerente se reconduz a discordância da interpretação jurídica sufragada no aresto 
em causa e no que se reporta ao normativo em questão (art. 20º do DL n.º 423/83, de 5/12), fundamen-
tando a alegada nulidade num conceito de «instalação» que não corresponde ao conceito acolhido no 
acórdão e extraindo ilações que neste não têm apoio. Sendo certo, porém, que a arguição de nulidade 
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da decisão não é meio processual adequado para obter o reexame da matéria apreciada ou para reagir 
a eventuais erros de julgamento.

Em suma, não se verifica, improcedendo, portanto, a alegada nulidade do acórdão por contradição 
entre os fundamentos e a decisão, nos termos pretendidos pela requerente.

6. No que se refere à invocada inconstitucionalidade da interpretação normativa (do n.º 1 do 
art. 20º do DL n.º 423/83, de 5/12) operada pelo acórdão:

É certo que nos arts. 55º a 58º da petição inicial da presente impugnação (fls. 12 dos autos), a 
recorrente invocou, efectivamente, que outro entendimento que não tivesse em conta a isenção violaria 
os princípios da igualdade e justiça pelos quais o procedimento tributário se pauta.

E tendo a impugnação sido julgada procedente, essa matéria não foi, nem tinha que ser conhecida, 
sendo que no segmento final da sentença recorrida se exara que «… em consequência da solução dada 
às questões concretamente conhecidas ficou prejudicado o conhecimento de outras questões.»

Porém, tendo o acórdão ora reclamado revogado a decisão da 1ª instância, deveria ter apreciado 
aquela suscitada inconstitucionalidade, o que não foi feito.

E poderia, em consequência, a requerente ter ora invocado a nulidade por omissão de pronúncia, 
o que não fez, pois que apenas invoca a nulidade prevista na alínea c) do n.º 1 do art. 668º do CPC (e 
no art. 125º do CPPT).

Não cabe, portanto, aqui, nem agora, a apreciação da referida inconstitucionalidade.
7. Relativamente à invocada decisão surpresa: por um lado, configura matéria que não cabe no 

âmbito da presente reclamação; por outro lado, também não se verifica qualquer decisão surpresa: o 
acórdão reclamado, que apenas dá provimento ao recurso da Fazenda Pública, não traduz decisão im-
previsível para a requerente, tendo apreciado a questão segundo as soluções sustentadas pelas partes.

De todo o modo, sempre se dirá que nos arestos invocados pela requerente se apreciaram questões 
diversas daquela a que se reporta o acórdão ora reclamado: (i) se os benefícios fiscais consagrados no 
n.º 1 do art. 20º do DL n.º 423/83, de 5/12, foram ou não revogados pelo art. 31º do DL n.º 485/88, 
de 30/12 e (ii) se tais benefícios eram de aplicação automática ou tinham de constar do despacho de 
reconhecimento da utilidade turística.

Acresce que a requerente também teve oportunidade de arguir a inconstitucionalidade em sede 
das contra -alegações do recurso (uma vez que, como se disse, este foi interposto pela Fazenda Pública).

Ainda assim, constata -se que já interpôs, em 12/2/2013, recurso para o Tribunal Constitucional 
(cfr. fls. 260 e ss.), ao abrigo do n.º 1 do art. 75º, da alínea b) do n.º 1 do art. 70º, ambos da Lei de Or-
ganização, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional e da alínea b) do art. 280º da CRP, 
interposição essa que será oportunamente apreciada.

8. Nestes termos e pelo exposto acorda -se em indeferir a arguição de nulidade do acórdão.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 17 de Abril de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda 
Maçãs. 

 Acórdão de 17 de Abril de 2013.

Processo n.º 1002/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que 
julgou procedente a impugnação judicial que a sociedade A……. deduziu contra a decisão de indefe-
rimento de reclamações graciosas que apresentou contra as liquidações de Imposto Municipal sobre a 
Transmissão de Bens Imóveis, DUC n.º 160.609.016.382.603, no montante de € 39.650,00, e de Imposto 
de Selo – Verba 1.1., DUC n.º 163.509.000.816.963, no montante de € 4.880,00, reclamações onde 
pedira a devolução da totalidade do IMT e de 4/5 do Imposto de Selo liquidados e pagos, com base na 
ilegalidade dessas liquidações face ao direito à isenção de IMT e à redução do Imposto de Selo a 1/5, 
por força do disposto no art.º 20º, n.º 1, do Dec. Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro.

1.1. Terminou a sua alegação de recurso com as seguintes conclusões:
A) Entendeu o Mm Juiz a quo que “O empreendimento estará definitivamente instalado quando 

todas as unidades de alojamento iniciarem o seu funcionamento. A venda das fracções foi concretizada 
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em diferentes datas. Assim, a primeira aquisição de cada fracção está integrada no processo de insta-
lação do empreendimento e, no caso dos autos, a impugnante realizou a primeira aquisição da fracção, 
beneficiando assim do disposto no art.º 20º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83, por se tratar de aquisição 
com destino à instalação do empreendimento”.

B) Com o devido respeito, entende a Representante da Fazenda Pública que fez o Tribunal a quo 
errada interpretação e aplicação do direito à matéria de facto subjacente.

C) O DL n.º 423/83, de 5/12, reestruturou profundamente o instituto de utilidade turística e previu, 
no seu art. 7º, a concessão da utilidade turística a título prévio caso fosse atribuída antes da entrada em 
funcionamento dos empreendimentos:

i) novos;
ii) já existentes que fossem objecto de remodelação, beneficiação ou de reequipamento totais ou 

parciais;
iii) já existentes que aumentassem a sua capacidade em, pelo menos, 50%;
D) E previu a concessão da utilidade turística a título definitivo, caso fosse atribuída a empre-

endimentos já em funcionamento ou quando resultasse da confirmação da utilização turística a título 
prévio.

E) Foi precisamente ao abrigo destes normativos que, em 25 -02 -2011, foi publicado no Diário da 
República a atribuição da utilidade turística a título definitivo ao Aldeamento Turístico B……., de 5 
estrelas, cujo funcionamento já iniciara em 04 -09 -2008.

F) Assim, não faz sentido, e carece de apoio legal, sustentar, como se faz na sentença recorrida, 
que a aquisição da fracção identificada nos autos, integra a fase de instalação do empreendimento 
turístico, pois este não só já se encontrava instalado, como também já se encontra em funcionamento 
desde 04 -09 -2008.

G) Também não resulta da lei que a instalação dependa do início do funcionamento, mas antes, 
do preenchimento de todos os requisitos dos quais tal funcionamento dependa.

H) A interpretação que a Fazenda Pública faz da norma em questão, é a de que esta apenas re-
conhece a possibilidade de ser atribuída a utilidade turística a empreendimentos que resultem de um 
directo investimento, traduzido quer na construção de empreendimentos novos, quer na remodelação, 
beneficiação ou reequipamento totais ou parciais, quer na realização de obras conducentes ao aumento 
da capacidade em, pelo menos, 50%.

I) Por esse motivo, o legislador entendeu atribuir benefícios fiscais em sede de imposto de sisa 
(IMT) e do selo, às empresas proprietárias que realizam o esforço do investimento. Pretendeu o le-
gislador impulsionar este sector de actividade, prevendo isenção/redução de pagamento de sisa/selo, 
mediante determinadas condições, a quem vai criar estabelecimentos turísticos, e não a quem se limita 
a adquirir fracções pertencentes a empreendimentos já instalados.

J) Na verdade, quando o legislador diz, no n.º 1 do artigo 20º, “destino à instalação”, tal significa 
que se trata apenas de aquisições de prédios efectuadas com o intuito de neles construir/melhorar em-
preendimentos turísticos, e não da mera aquisição de prédios/fracções integradas em empreendimentos 
já construídos e instalados, como sucedeu no caso concreto.

L) Este é o entendimento e interpretação perfilhados pela Administração Tributária, e que decorre 
do elemento histórico, racional/teleológico, mas também literal das normas jurídicas em apreço.

M) Ao julgar que a aquisição da fracção se destinou à instalação do empreendimento turístico, a 
decisão contida no aresto ora recorrido viola o disposto naquela norma legal.

Nestes termos e nos melhores de direito, requer -se a revogação da sentença na parte ora recorrida, 
julgando -se a impugnação improcedente.

1.2. A sociedade Recorrida apresentou contra -alegações para sustentar a manutenção do julgado.
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto deste Supremo Tribunal emitiu douto parecer no 

sentido de que devia ser concedido provimento ao recurso, revogada a sentença recorrida e proferido 
acórdão declaratório da improcedência da impugnação judicial, com a seguinte argumentação:

«1. Questão decidenda: interpretação do inciso com destino à instalação de empreendimentos 
qualificados de utilidade turística integrante da previsão da norma constante do art. 20º n.º 1 DL 
n.º 423/83, 5 Dezembro, enquanto pressuposto da isenção de IMT e da redução do Imposto de Selo 
para um quinto, na aquisição de prédios ou de fracções autónomas

A norma controvertida deve ser interpretada com um duplo sentido propugnado, segundo o qual:
 - a aquisição dos prédios ou fracções autónomas deve ser prévia à instalação do empreendimento 

de utilidade turística;
 - a instalação do empreendimento turístico precede necessariamente o seu início de funcionamento.
2. A adesão do Ministério Público a este entendimento ancora -se no argumentário seguinte:
a) o elemento teleológico da concessão do beneficio fiscal, consistente na promoção do investimento 

dirigido à criação de empreendimentos turísticos novos, à remodelação beneficiação, reequipamento ou 
aumento substancial da capacidade dos empreendimentos existentes; e não na promoção da aquisição 
de fracções integradas em empreendimentos já instalados (art. 7º DL n.º 423/83, 5 dezembro);
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b) o DL n.º 167/97, 4 Julho considerava instalação de empreendimentos urbanísticos o licencia-
mento da construção e ou da utilização de edifícios destinados ao funcionamento daqueles empreendi-
mentos (art. 9º); o DL n.º 55/2002, 11 março fez recuar a data da instalação ao início do processo de 
licenciamento ou de autorização para a realização de operações urbanísticas relativas à construção e 
ou utilização de edifícios ou fracções destinadas ao funcionamento daqueles empreendimentos (nova 
redacção conferida ao art. 9º DL n.º 55/2002, 11 março);

c) o DL n.º 39/2008, 7 março (novo regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento 
dos empreendimentos turísticos) revogou os diplomas indicados na alínea precedente sem estabelecer 
um conceito normativo de instalação de empreendimento turístico;

d) no entanto, o elemento histórico e o elemento sistemático do diploma apontam inequivocamente 
no sentido da distinção em progressão cronológica das fases de instalação e de funcionamento;

e) no caso concreto não suscita dúvida razoável que a aquisição em 21julho 2009 da fracção 
autónoma cuja transmissão foi sujeita à incidência de IMT e de IS foi posterior ao início de funciona-
mento do empreendimento turístico em 4 Setembro 2008, data da emissão do título de abertura e, por 
maioria de razão, da instalação do empreendimento (probatório alínea A),B) e J)».

1.4. Colhidos os vistos legais dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre apreciar e decidir.
2. Na sentença recorrida deu -se por assente a seguinte factualidade:
A) Em 21 de Julho de 2009, entre a Impugnante, na qualidade de Parte Compradora, e C……. 

 - LDA., com sede nas ……. ……, ……., freguesia de Almancil, concelho de Loulé, pessoa colectiva 
…….., na qualidade de Parte Vendedora, foi celebrado na Conservatória do Registo Comercial e Pre-
dial de Loulé, Serviço Casa Pronta, a escritura notarial de compra e venda a que se refere o título de 
compra e venda de fls. 4 e segs. da reclamação graciosa que aqui se dá por integralmente reproduzida 
para todos os legais efeitos.

B) O prédio objecto do contrato a que se refere a alínea anterior encontre -se identificado nos 
termos seguintes:

«D1. ELEMENTOS DESCRITIVOS DO PRÉDIO:
Natureza: Urbano
Destino: Habitação
Situação: ………, freguesia de Almancil, concelho de Loulé;
Inscrição matricial: P12988, participada a sua inscrição no Serviço de Finanças de Loulé 1, 

em nove de Março de dois mil e nove, ainda não avaliado para efeitos fiscais, conforme declaração 
Modelo 1 do IMI n.º 2113531.

02. SITUAÇÃO REGISTRAL
Fracção autónoma designada pela letra “M”, BLOCO B03  - ZONA …….  - fracção. L35 rés -do-

-chão  - tipo T 2  - tem o uso exclusivo de um compartimento para arrumos na cave com a área de doze 
vírgula vinte e nove metros quadrados e uma zona de terraços com a área de sessenta e sete vírgula 
oitenta e seis metros quadrados, do prédio classificado para fins turísticos, denominado “C……. OU 
B…….”, descrito sob o número dez mil duzentos e oitenta e dois, da Conservatória do Registo Predial 
de Loulé».

C) Resulta da cláusula E. 1 do título de compra e venda que a Parte Vendedora vende à Parte 
Compradora a fracção a que se refere a alínea anterior, a fracção supra identificada, pelo preço do 
seiscentos e dez mil euros.

D) Resulta da cláusula E.2 do título de compra e venda que:
a) AS PARTES declaram que a unidade de alojamento adquirida se encontra em regime de ex-

ploração turística.
b) A PARTE VENDEDORA E COMPRADORA, nas qualidades em que respectivamente inter-

vêm, declaram que o valor da prestação periódica devida pelo titular da referida fracção no primeiro 
ano é de sete mil quinhentos e quarenta e cinco ouros o oitenta e sete cêntimos, nos termos do título 
constitutivo; que foi prestada caução de boa administração e conservação por intermédio de garantia 
bancária emitida em 18 -06 -2009; e que deste título fazem parte integrante cópias simples do título 
constitutivo do referido Empreendimento Turístico aprovado pelo “Instituto do Turismo de Portugal, 
IP.” em cinco de Março de dois mil e nove, já arquivado no processo Casa Pronta nº3433912009, bem 
como do Contrato de Exploração que habilita a firma exploradora “B…….  -, S.A.” à exploração desta 
unidade de alojamento. (...).

E) Resulta da cláusula F do título de compra e venda que: Foi efectuada a liquidação do IMT 
com o DUC n.º 160.609.016.382.603 e do Selo com o DUC n.º 163.509.000.816.963, no Serviço de 
Finanças de Loulé 1, em 21/07/2009.

F) O prédio a que se refere a alínea B) encontra -se inserida no Empreendimento Turístico B……., 
conforme resulta do título constitutivo de fls. 8 e segs. da reclamação graciosa, que aqui se dá por 
integralmente reproduzido.



1544

G) Em 05/03/2009, a Câmara Municipal de Loulé emitiu a “LICENÇA DE UTILIZAÇÃO TU-
RISTICA n.º 43/09” a favor do C……., Lda., que constitui fls. 67 da reclamação graciosa e que aqui 
se dá por integralmente reproduzido, donde resulta com interesse para a decisão:

8 CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA QUATRO ESTRELAS
9 CAPACIDADE MÁXIMA PROVISÓRIA
Efectivo total do CLUBHOUSE é de 483 pessoas, efectivo total nos blocos de apartamentos de 

650 pessoas — efectivo total nas moradias de 48 pessoas.
10 CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA CINCO ESTRELAS
11 CAPACIDADE MÁXIMA DEFINITIVA
372 camas fixas individuais e 140 duplas, equivalente a 652 utentes, distribuídas por 140 unidades 

de alojamento (9 T1, 76 T2 e 55 T3), uma das quais adaptada a pessoas com mobilidade condicionada. 
Por despacho do Turismo Portugal, I.P. de 13/02/2009.

H) Em 20/07/2009, entre a Impugnante e B……. S.A., foi celebrado um contrato de exploração 
turística relativo à fracção a que se refere a alínea B), cfr. fls. 51 e segs. da reclamação graciosa.

I) Resulta do contrato a que se refere a alínea anterior:
«É celebrado o presente contrato, em conformidade com o disposto o artigo 45, número 3 do 

Decreto -Lei n.º 39/2008 de 7 de Março, através do qual o signatário, na qualidade de proprietário de 
uma fracção considerada unidade de alojamento do Aldeamento Turístico – B…….., habilita a entidade 
exploradora à exploração da sua fracção, nos termos e condições constantes do clausulado que se 
anexa, rubricado pelas partes.».

J) Resulta do despacho n.º 3716/2011, publicado na II Série n.º 40, de 25/02/2011:
«Atento o pedido de atribuição da utilidade turística a título definitivo ao
Aldeamento Turístico B…….., de 5 estrelas, sito no concelho de Loulé, de que é requerente a 

sociedade C……., Lda; e
Tendo presentes os critérios legais aplicáveis e o parecer do Turismo de Portugal, I. P., que 

considera estarem reunidas as condições para a atribuição da utilidade turística a título definitivo ao 
empreendimento, decido:

1  - Atribuir utilidade turística a título definitivo ao Aldeamento Turístico B……., de 5 estrelas, 
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º e no n.º 3 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 
de Dezembro.

2  - Fixar a validade da utilidade turística em sete anos contados da data do título (comunicação 
de abertura) ao abrigo do qual o empreendimento iniciou o seu funcionamento (4 de Setembro de 
2008), ou seja, até 4 de Setembro de 2015.

3  - Determinar que, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 4 do artigo 16.º do 
Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 38/94, 
de 8 de Fevereiro, a proprietária e exploradora do empreendimento fique isenta das taxas devidas à 
Inspecção Geral das Actividades Culturais, pelo mesmo prazo fixado para a utilidade turística, caso 
as mesmas sejam ou venham a ser devidas.

4  - Nos termos do disposto no artigo 8.0 do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, a utilidade 
turística fica sujeita ao cumprimento dos seguintes condicionamentos:

a) O empreendimento não poderá ser desclassificado;
b) A requerente deverá promover, até ao termo do segundo ano após a publicação do presente 

despacho, a realização de uma auditoria de qualidade de serviço, por uma entidade independente, 
cujo relatório deve remeter ao Turismo de Portugal, I. P. Caso a requerente disponha de um sistema de 
gestão de qualidade implementado no empreendimento, o relatório de auditoria pode ser substituído 
pela descrição detalhada do referido sistema, evidenciando, nomeadamente, a política de qualidade 
prosseguida, a monitorização e medição da satisfação do cliente e o tratamento das reclamações, a 
frequência e metodologia das auditorias internas e o envolvimento da gestão de topo;

c) Não poderão ser realizadas quaisquer obras que impliquem a alteração do empreendimento 
sem prévia comunicação ao Turismo de Portugal, I. P., para efeitos da verificação da manutenção da 
utilidade turística que agora se atribui, sem prejuízo de outros pareceres ou autorizações legalmente 
devidos por parte daquele organismo.

4 de Fevereiro de 2011.  - O Secretário de Estado do Turismo, ……...».
K) Em 24/06/2011, a ora Impugnante apresentou reclamações graciosas contra as liquidações de 

IMT e IS, às quais foram atribuídos os n.ºs 1082 - 11/0400244.0 e 1082 - 11/0400245.8.
L) Na reclamação graciosa n.º 1082 -11/0400244.0 foi prestada a seguinte informação:
«A fls. 2 e 3, devidamente identificado, vem o contribuinte A…….., NIF. …….., representada por 

Dr.ª D…….., NIF. ……., com escritório na Estrada ……., Sítio ……..  -8135 -……. Almancil, vem reclamar 
graciosamente nos termos dos artºs 68.º a 70º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
(C.P.P.T.), contra a liquidação de Imposto do Selo (Verba 1.1.), do ano de 2009, solicitando a restitui-
ção da importância correspondente a 4/5 do imposto pago, no montante de € 3.904,00, alegando, em 
resumo, que a liquidação é indevida, porquanto ao empreendimento denominado de “B…….” onde se 
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situa o imóvel adquirido, foi atribuído o estatuto de “Utilidade Turística “, o que implica a isenção de 
IMT e a redução a 1/5 do Imposto do Selo devido na transmissão.

Junta cópia da escritura de aquisição, cópia dos contratos celebrados a permitir a exploração 
turística, cópia da publicação do despacho de atribuição de utilidade turística no Diário da República, 
2.ª Série, Nº. 40 de 25 de Fevereiro de 2011, etc.

Quanto ao pedido o mesmo é legal legítimo e interposto em tempo tendo em atenção que a pu-
blicação do despacho ocorreu em 25 -02 -20011.

Analisados os documentos juntos aos autos, verifica -se que:
1  - De harmonia com o disposto no artº 19º do Código do Imposto Municipal sobre as Trans-

missões Onerosas de Imóveis, a liquidação do IMT é de iniciativa dos interessados, para cujo efeito 
devem apresentar uma declaração de modelo oficial, mod. 1.

2  - Foi entregue, em nome do sujeito passivo (S.P.) A……., NIF. …….., a declaração supra referida, 
a que foi atribuído o nº. 2009/179579, a qual declarou que pretendia pagar o IMT que fosse devido, 
com referência à compra que ia efectuar a “C……. Lda.,” NIPC. ……, na qual o S.P. da fracção autó-
noma designada pela Letra “M”, do prédio urbano sito na urbanização B……, Sitio do ……, Apartado 
……, destinado a serviços, freguesia de Almancil, concelho de Loulé, inscrito na respectiva matriz sob 
o artigo nº. P12988, com o valor atribuído de € 610.000,00, e que originou a colecta de € 39.650,00. 
Com base nesta declaração foi liquidado o IMT no valor total de € 39.650,00, pago em 21 -07 -2009, 
pelo documento de pagamento n.º 160.609.016.382.603.

3 - Conjuntamente com o IMT foi liquidado o Imposto do Selo (IS), a que se refere a verba 1.1 da ta-
bela, no total de 4.880,00, pago na mesma data, pelo documento de pagamento n.º 163.509.000.816.963.

4 - No dia 21 -07 -2009, na Conservatória dos Registos Predial e Comercial de Loulé (Casa Pronta), 
foi celebrada a escritura de compra e venda, constando da mesma que pelo preço global de seiscen-
tos e dez mil euros, a reclamante adquiriu a fracção “M”, do prédio inscrito sob o artigo provisório 
n.º 12988, da freguesia de Almancil, concelho de Loulé, encontrando -se os documentos de pagamento 
atrás mencionados, arquivados juntamente com referida escritura.

5 - O despacho n.º. 3716/2011, publicado no Diário da República 2 a Série N.º. 40 -de 25 de Feve-
reiro do corrente ano a atribui o “Estatuto de Utilidade Turística” a título definitivo ao “Aldeamento 
Turístico B………”, de 5 estrelas, n.º 423/83 de 5 de Dezembro, fixando a validade em sete anos con-
tados da data do título (comunicação de abertura) ao abrigo do qual o empreendimento iniciou o seu 
funcionamento (4 de Setembro de 2008), ou seja, até 4 de Setembro de 2015.

6 - O reclamante vem solicitar a restituição da totalidade do IMT, bem como a importância res-
peitante a 4/5 do Imposto do Selo, pagos pelos documentos acima mencionados.

7  - Conforme dispõe o art.º 20º do decreto Lei n.º. 423/83 de 05/12, “são isentas de sisa (agora 
IMT).... as aquisições de prédios ou fracções autónomas com destino à instalação de empreendimentos 
qualificados de utilidade turística, ainda que tal qualificação, seja atribuída a título prévio”, pelo que, 
ficam assim excluídos os empreendimentos qualificados de utilidade turística já instalados que não 
sejam objecto de remodelação ou ampliação, sendo nesta exclusão que se enquadra a fracção adqui-
rida pelo reclamante ao empreendimento C…….. Lda., pelo que não pode, o adquirente beneficiar da 
isenção de imposto, conforme previsto no decreto, acima referido..

Assim, uma vez que a liquidação foi correctamente efectuada, sou de parecer que a presente 
reclamação deve ser indeferida.

Porém V. Exa. superiormente melhor resolverá
Remetam -se os autos ao Exm.º. Senhor Director de Finanças de Faro.
Serviço de Finanças de Loulé 1, 07 de Julho de 2011
A Chefe de Finanças»
M) Na Direcção de Finanças de Faro foi prestada a informação de fls. 95 e segs. da reclamação 

graciosa, que aqui se dá por integralmente reproduzida e donde resulta com interesse para a decisão:
«(…)
Para uma boa apreciação e decisão da causa decidenda, que se resume à questão de saber se a 

transmissão da fracção em causa está ou não isenta de IMT, importa fazer um breve percurso pelos 
principais e mais pertinentes diplomas legais que estabeleceram a disciplina jurídica relativamente 
à actividade da indústria hoteleira e similar, com especial enfoque nas normas que incidem sobre 
matéria fiscal.

A Lei n.º 2073, de 23 de Dezembro de 1954, constituiu o quadro legal regulador da actividade da 
indústria hoteleira e similar e dividiu os estabelecimentos “de interesse para o turismo” e ‘sem interesse 
para o turismo “. A declaração de utilidade turística assumia relevância, desde logo ao nível fiscal.

Dispunha o artigo 12º da Lei 2073, de 23 de Dezembro de 1954;
“As empresas proprietárias e as que venham a explorar os estabelecimentos hoteleiros ou simi-

lares classificados de utilidade turística são isentas, relativamente à propriedade e exploração dos 
mesmos, de contribuição predial e de contribuição industrial, e bem assim de quaisquer impostos e 
taxas para os corpos administrativos, durante o prazo de 10 anos, contado a partir do primeiro ano 
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de exploração dos estabelecimentos; e beneficiarão, nos quinze anos seguintes, de uma redução de 50 
por cento nas mesmas contribuições, impostos e taxas.

§ 1º Os estabelecimentos hoteleiros abertos nos últimos cinco anos e classificados de utilidade turís-
tica terão, a partir da entrada em vigor desta lei, o tratamento tributário previsto no corpo deste artigo.

§ 2º Aos estabelecimentos não compreendidos no parágrafo anterior, mas que realizem nos cinco 
anos, contados da entrada em vigor desta lei, obras e melhoramentos que lhes permitam obter a clas-
sificação de utilidade turística, aplicar -se -á a redução de impostos referida na última parte do corpo 
deste artigo, pelo prazo e nos termos aí definidos.”

E continuava o artigo 13º;
“São isentas de sisa e de imposto de sucessões e doações, ficando sujeitas apenas a um quinto 

do imposto do selo devido, as aquisições de prédios com destino à construção e instalação de esta-
belecimentos hoteleiros ou similares previamente declarados de utilidade turística, cujas empresas 
beneficiarão também das isenções estabelecidas no corpo do artigo anterior, desde a aquisição dos 
prédios até à abertura dos estabelecimentos à exploração, se for observado para esta o prazo fixado 
pelo Presidente do Conselho.”

Em primeiro lugar, importa realçar que estes dois normativos reconhecem, mediante as circunstân-
cias ali descritas, uma série de benefícios fiscais às empresas proprietárias e às empresas exploradoras 
do estabelecimento hoteleiro. Tal está taxativamente previsto no artigo 12º, mas também no artigo 13º 
quando, na sua segunda metade refere “(…), cujas empresas beneficiarão também (...)”.

Assim, conclui -se que apenas estavam isentas de sisa (actual IMT) as aquisições, por parte das 
empresas, de prédios com destino à construção e instalação de estabelecimentos hoteleiros.

Aliás, todos os benefícios referidos nestes artigos 12º, 13º e 14º desta Lei, são reconhecidos às 
empresas referidas naquele artigo 12º (i. é, as empresas proprietárias e as empresas que venham a 
explorar os estabelecimentos hoteleiros ou similares classificados de utilidade turística).

Posteriormente, em 04 de Junho de 1956, foi publicada a Lei n.º 2081, que veio inserir disposições 
de interpretação e aplicação da Lei nº2073. Com relevância para o caso em apreço, temos o artigo 12º 
(o único que faz referência ao imposto de sisa), segundo o qual “Poderão ser restituídas as importân-
cias correspondentes à sisa e ao imposto sobre as sucessões e doações e aos quatro quintos do imposto 
do selo pagos pela aquisição de prédios com destino à construção de estabelecimentos hoteleiros e 
similares, feita posteriormente à entrada em vigor da Lei n.º 2073, desde que esses estabelecimentos 
venham a ser declarados de utilidade turística e sejam abertos à exploração no prazo fixado para o 
efeito pelo Presidente do Conselho.”

Note -se que este dispositivo legal impõe como uma das condições para a devolução da sisa paga, 
que a aquisição do prédio tenha sido efectuada com destino à construção de estabelecimentos hote-
leiros e similares. Por conseguinte, trata -se da restituição da sisa a efectuar à empresa que adquiriu 
um prédio para nele construir e instalar um estabelecimento hoteleiro.

Com a entrada em vigor do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões 
e Doações (CIMSISD), através da publicação do DL 41969 de 24 de Novembro de 1958, a isenção 
de sisa passou a estar prevista no seu artigo 13º, sendo que o n.º 8 dispunha que ficavam isentos da 
sisa, as aquisições de prédios com destino à construção e instalação de estabelecimentos hoteleiros 
ou similares, previamente declarados de utilidade turística, nos termos do artigo 13º da Lei n.º 2073, 
de 23 de Dezembro de 1964.

Ou seja, este normativo praticamente reproduz o já referido artigo 12º da Lei nº2081.
Foram vários os despachos ministeriais que vieram esclarecer/clarificar as situações fácticas 

subsumíveis à previsão normativa do artigo 13º, n.º 8 do CIMSISD. Todos eles convergem no sentido de 
reconhecer que apenas estão abrangidos pela isenção deste normativo legal as aquisições de prédios 
com o fim de nele construir e instalar estabelecimentos hoteleiros, considerados de utilidade turística, 
deixando de fora a aquisição de prédios quando nele já estejam construídos e instalados os referidos 
estabelecimentos hoteleiros.

Assim, o despacho ministerial de 12 -07 -1960, veio esclarecer que a aquisição de prédios urbanos 
onde se encontram instalados hotéis está sujeita ao pagamento da sisa, não lhes aproveitando a isenção 
da sisa prevista no n.º 8 do art.º 13º do CIMSISD, que é restrita às aquisições de prédios destinados 
à construção e instalação de novos estabelecimentos hoteleiros ou similares, previamente declarados, 
de utilidade pública. Também o despacho ministerial de 23 -11 -1960 veio dizer que se o terreno foi 
adquirido para construção de um estabelecimento hoteleiro e vendido antes de concluída a construção 
e iniciada a exploração, não é de restituir a sisa paga pela primeira transmissão.

O despacho ministerial de 02 -05 -1966 veio dizer que a isenção em apreço, apenas é de aplicar 
no caso de criação de novas unidades hoteleiras, previamente consideradas de utilidade turística, e 
não da transmissão das já existentes (vide Código do Imposto Municipal da Sisa e do Imposto Sobres 
as Sucessões e Doações — Anotado e Comentado por F. Pinto Fernandes e Nuno Pinto Fernandes 48 
ed., pgs. 255 e 256)

Actualmente, o diploma legal que disciplina a atribuição da utilidade turística, está consagrado 
no Decreto -Lei 423/83 de 5 de Dezembro, que revogou a Lei n.º 2073.
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O n.º 1 do artigo 20º daquele diploma legal, reza assim:
“São isentas de sisa e do imposto sobre sucessões e doações, sendo o imposto do selo reduzido a 

um quinto, as aquisições de prédios ou de fracções autónomas com destino à instalação de empreen-
dimentos qualificados de utilidade turística, ainda que tal qualificação seja atribuída a título prévio, 
desde que esta se mantenha válida e seja observado o prazo fixado para a abertura ao público do 
empreendimento.”

E acrescenta o n.º 2: “A isenção e a redução estabelecidas no número anterior verificar -se -ão 
também na transmissão a favor da empresa exploradora, no caso de a proprietária ser uma sociedade 
de locação financeira e a transmissão se operar ao abrigo e nos termos do contrato de locação finan-
ceira que determinou a aquisição do empreendimento pela sociedade transmitente.”

A lei continua a referir -se a aquisições de prédios (ou fracções) com destino à instalação de 
empreendimentos de reconhecida utilidade turística. Ou seja, trata -se de isenção nas aquisições de 
prédios para construir/instalar e não dos já instalados, e que não sejam alvo de obras de remodelação, 
beneficiação, reequipamento ou ampliação. Aliás, na senda do que já vinha sendo estabelecido, com 
as necessárias adaptações, desde a Lei n.º 2073 (artigo 13º, in fine).

O Decreto -Lei n.º 423/83 constituiu um instrumento jurídico de fomento e incentivo ao investi-
mento no sector do turismo, que se quer de qualidade. Este impulso que se pretendeu dar ao sector do 
turismo, está bem patente desde logo no artigo 5.º Com efeito, a lei apenas reconhece a possibilidade 
de ser atribuída a utilidade turística a empreendimentos que resultem de um directo investimento, 
traduzido quer na construção de empreendimentos novos, quer na remodelação, beneficiação ou re-
equipamento totais ou parciais, quer na realização de obras conducentes ao aumento da capacidade 
em, pelo menos, 50%.

Por esse motivo, o legislador entendeu atribuir benefícios fiscais em sede de imposto de sisa e 
do seio, às empresas proprietárias que realizam o esforço do investimento. Pretendeu o legislador 
impulsionar este sector de actividade, prevendo isenção/redução de pagamento de sisa/selo, mediante 
determinadas condições, a quem vai criar estabelecimentos turísticos, e não a quem se limita a vender 
fracções pertencentes a empreendimentos já instalados. Este é o entendimento e interpretação perfi-
lhados pela DCCL e que decorre do elemento histórico, racional/teleológico, mas também literal das 
normas jurídicas em apreço.

Na verdade, quando o legislador diz, no n.º 1 do artigo 20º, “destino à instalação”, tal significa 
que se trata apenas de aquisições de prédios efectuadas com o intuito de neles construir/melhorar 
empreendimentos turísticos, e não, como pretende a reclamante, de aquisição de prédios/fracções 
integradas em empreendimentos já construídos e instalados.

Da mesma forma, quando o legislador utiliza a expressão “seja observado” o prazo fixado 
para a abertura ao público do empreendimento, sugere a ideia de mais uma condição que é imposta 
ao promotor do investimento (empresa proprietária), no sentido de que esta, para além de ter de ver 
reconhecida a utilidade turística ao empreendimento que construiu/ampliou/melhorou, terá ainda de 
cumprir o prazo que foi estipulado para a abertura do mesmo ao público.

O próprio artigo 20º, no seu n.º 2, estabelece a única situação em que a isenção da sisa e a 
redução do imposto do selo, também ocorre, para além das situações já referidas: quando a empresa 
proprietária for uma sociedade de locação financeira e, no âmbito deste contrato de locação que previu 
a aquisição do empreendimento, vende à empresa exploradora os prédios/fracções.

Portanto, fora destes casos, não está prevista qualquer isenção da sisa (actual IMT). Assim, quando 
é efectuada a aquisição de uma fracção que integra um empreendimento turístico, já instalado, esta 
operação não está isenta de sisa/IMT, por inexistência de norma jurídica que a preveja.

Consequentemente, entendemos que se torna irrelevante o facto da fracção em causa continuar 
afecta à exploração turística, já que é a operação em si mesma (o facto tributário em causa) que cai 
fora da previsão estabelecida no artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/83, que reconhece a isenção do 
pagamento do imposto da sisa/ IMT (Neste sentido os pareceres emitidos pela DSIMT, de fls. 32 a 41 
dos autos) Consequentemente, a pretensão da reclamante está votada ao insucesso.

III - PROPOSTA DE DECISÃO
Nos termos do presente Parecer, propõe -se que a reclamação seja (...)
Indeferida
Devendo notificar -se a reclamante para o exercício do direito de audição, nos termos do artigo 60º 

da Lei Geral Tributária.
No entanto, submete -se à consideração de V. Exa., que superiormente decidirá. Direcção de 

Finanças de Faro, 2011/09/22»
N) Em 28/07/2011, sobre o antecedente parecer recaiu o seguinte despacho (fls. 102 da reclamação):
«Concordo.
Indefiro nos termos propostos
2011/07/25».
O) A Impugnante, devidamente notificada, não exerceu o direito de audição.
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P) Em 22/07/2011, foi proferido o despacho de indeferimento da reclamação graciosa, donde se 
extrai (fls. 104):

«Concordo.
Torno definitivo o projecto de despacho de indeferimento de 2011/07/25.
Faro, 2011/09/22».
Q) O despacho a que se refere a alínea anterior foi notificado ao Impugnante por carta registada 

expedida em 23/09/2011, cfr. fls. 106 e 107 da reclamação.
R) Na reclamação graciosa 1082220110400245.8 a que se refere a alínea anterior foi prestada a 

seguinte informação:
«A fls. 2 e 3, devidamente identificado, vem o contribuinte A…….., NIF ……., representada por 

Dr.ª D…….., NIF. ……., com escritório na Estrada …….., Sítio …….  -8135 -……. Almancil, vem reclamar 
graciosamente nos termos dos arts. 68.º a 70º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
(C.P.P.T.), contra a liquidação de Imposto do Selo (Verba 1.1), do ano de 2009, solicitando a restitui-
ção da importância correspondente a 4/5 do imposto pago, no montante de € 3.904,00, alegando, em 
resumo, que a liquidação é indevida, porquanto ao empreendimento denominado de “B…….” onde se 
situa o imóvel adquirido, foi atribuído o estatuto de “Utilidade Turística”, o que implica a isenção de 
IMT e a redução a 1/5 do Imposto do Selo devido na transmissão.

Junta cópia da escritura de aquisição, cópia dos contratos celebrados a permitir a exploração 
turística, cópia da publicação do despacho de atribuição de utilidade turística no Diário da República, 
2. Série, Nº. 40 de 25 de Fevereiro de 2011, etc.

Quanto ao pedido o mesmo é legal legítimo e interposto em tempo tendo em atenção que a pu-
blicação do despacho ocorreu em 25 -02 -20011.

Analisados os documentos juntos aos autos, verifica -se que;
1  - De harmonia com o disposto no art.º 19º do Código do Imposto Municipal sobre as Trans-

missões Onerosas de Imóveis, a liquidação do IMT é de iniciativa dos interessados, para cujo efeito 
devem apresentar uma declaração de modelo oficial, mod. 1.

2  - Foi entregue, em nome do sujeito passivo (S.P.) A…….., NIF. …….., a declaração supra referida, 
a que foi atribuído o n.º 2009/179579, a qual declarou que pretendia pagar o IMT que fosse devido, com 
referência à compra que ia efectuar a “C……. Lda” NIPC. ……., na qual o S.P. da fracção autónoma 
designada pela Letra “M”, do prédio urbano sito na urbanização B……., Sitio ……., Apartado ……., 
destinado a serviços, freguesia de Almancil, concelho de Loulé, inscrito na respectiva matriz sob o 
artigo n.º P12988, com o valor atribuído de E 610.000,00, e que originou a colecta de € 39.650,00. 
Com base nesta declaração foi liquidado o IMT no valor total de € 39.650,00, pago em 21 -07 -2009, 
pelo documento de pagamento nº160.609.016.382.603.

3 - Conjuntamente com o IMT foi liquidado o Imposto do Selo (IS), a que se refere a verba 1.1 da ta-
bela, no total de 4.880,00, pago na mesma data, pelo documento de pagamento n.º 163.509.000.816.963.

4 - No dia 21 -07 -2009, na Conservatória dos Registos Predial e Comercial de Loulé (Casa Pronta), 
foi celebrada a escritura de compra e venda, constando da mesma que pelo preço global de seiscen-
tos e dez mil euros, a reclamante adquiriu a fracção “M”, do prédio inscrito sob o artigo provisório 
n.º 12988, da freguesia de Almancil, concelho de Loulé, encontrando -se os documentos de pagamento 
atrás mencionados, arquivados juntamente com referida escritura.

5 - O despacho n.º 3716/2011, publicado no Diário da República 2 a Série -N.º 40 -de 25 de Feve-
reiro do corrente ano a atribui o “Estatuto de Utilidade Turística” a título definitivo ao “Aldeamento 
Turístico B…….”, de 5 estrelas, nos termos do disposto no n.º 1 do artº. 2.º e n.º 3 do art.º 7.º do 
Decreto Lei n.º 423/83 de 5 de Dezembro, fixando a validade em sete anos contados da data do título 
(comunicação de abertura) ao abrigo do qual o empreendimento iniciou o seu funcionamento (4 de 
Setembro de 2008), ou seja, até 4 de Setembro de 2015.

6 - O reclamante vem solicitar a restituição da totalidade do IMT, bem como a importância res-
peitante a 4/5 do Imposto do Selo, pagos pelos documentos acima mencionados.

7  - Conforme dispõe o art.º 20º do decreto Lei n.º 423/83 de 05/12,... “são isentas de sisa (agora 
IMT) … as aquisições de prédios ou fracções autónomas com destino à instalação de empreendimen-
tos qualificados de utilidade turística, ainda que tal qualificação, seja atribuída a titulo prévio”, pelo 
que, ficam assim excluídos os empreendimentos qualificados de utilidade turística já instalados que 
não sejam objecto de remodelação ou ampliação…”, sendo nesta exclusão que se enquadra a fracção 
adquirida pelo reclamante ao empreendimento C……. Lda., pelo que não pode, o adquirente beneficiar 
da redução do Imposto do Selo (Verba 1.1) a 115, conforme previsto no decreto, acima referido.

É tudo quanto me cumpre informar.
Serviço de Finanças de Loulé 1, 26 de Julho de 2011»
S) Em 26/07/2011, foi proferido o seguinte projecto de despacho de indeferimento da reclamação 

graciosa (fls. 83 da reclamação):
«No uso da competência que me é conferida pela Delegação de Competências efectuada pelo 

Sr. Director de Finanças de Faro de harmonia com o estipulado no artº 35º do CPPT e artº. 62º da 
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LGT, publicada pelo aviso (extracto) n 2791/2010, DR. 2ª Série, n.º 27, de 9/02/2010, tendo em conta 
a informação e parecer que antecedem, e que faz parte do projecto de despacho, com o qual concordo, 
indefiro o pedido.

Notifique -se o reclamante, para no prazo de 10 dias dizer o que tiver por conveniente, remetendo-
-lhe cópia da informação e parecer que antecedem.».

T) A Impugnante, devidamente notificada, não exerceu o direito de audição.
U) Em 12/09/2011, foi proferido o despacho de indeferimento da reclamação graciosa, donde se 

extrai:
«Do projecto de despacho constante de fls. 83 a 85 dos autos, foi o reclamante notificado, na 

pessoa do seu mandatário, Dr.ª D…….., para o exercício do Direito de Audição nos termos da alínea b) 
do nº. 1 e n.º 4 e 5 do artº 60º da Lei Geral Tributária, através do oficio 6651, datado de 26 -07 -2011, 
sob o registo dos CTT n.º RM3091 8241 4PT, não tendo até à presente data sido exercido o mesmo.

Assim, no uso da competência que me é conferida pela Delegação de Competências efectuada 
de harmonia com o estipulado no art.º 35º do CPPT e art.º 62º da LGT, pelo Sr. Director de Finanças 
de Faro, publicada pelo extracto n.º 2791/2010, DR 2ª. Série, n.º 27º de 9/02/2010, mantenho e torno 
definitivo o referido despacho, indeferindo o pedido.

Notifique -se a reclamante nos termos do art.º 36º do C.PPT, através de carta registada com aviso 
de recepção, enviando -lhe cópia da decisão, e comunicando -lhe que o presente acto é susceptível de 
impugnação judicial, a interpor no prazo de quinze dias (quinze) dias (n.º 2 do art.º 102º do CPPT) ou 
de recurso hierárquico a interpor no prazo de 30 (trinta) dias (nº. 1 do artigo 76º do CPPT).».

V) O despacho a que se refere a alínea anterior foi notificado à Impugnante em 16/09/2011, cfr. 
reclamação graciosa em apenso.

X) A petição inicial foi apresentada em 29/09/2011, cfr. fls. 3.
3. Na presente impugnação judicial está em causa a legalidade dos actos de liquidação de IMT e 

de Imposto de Selo que a sociedade Impugnante pagou e cuja anulação e reembolso demanda com a 
invocação de que eles se reportam à aquisição, em 21 de Julho de 2009, da fracção autónoma designada 
pela letra “M”, Bloco B03, do prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 12988, freguesia 
de Almancil e concelho de Loulé, a qual, enquanto unidade de alojamento integrado no empreendi-
mento turístico (tipologia Aldeamento Turístico) denominado “B…….”, reúne todas as condições legais 
para beneficiar da isenção de IMT e da redução de Imposto de Selo previstas no art.º 20º do Dec.Lei 
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, dada a utilidade turística reconhecida a este empreendimento pelo Senhor 
Secretário de Estado do Turismo.

A sentença recorrida, depois de fazer uma análise dos diversos diplomas que se sucederam no 
tempo no que toca ao regime jurídico da instalação, funcionamento e exploração dos empreendimentos 
turísticos – Dec.Lei n.º 167/97, de 4 de Julho (com as alterações introduzidas pelo DL n.º 55/2002, de 
11.03, e DL n.º 217/2006, de 31.10), e actual Dec.Lei n.º 39/2008, de 7 de Março (com as alterações 
introduzidas pelo DL n.º 228/2009, de 14.09), e de ter deixado explicado que embora este novo diploma 
não esclareça o que considera ser a instalação de empreendimentos turísticos, conclui no sentido de 
que se depreende das normas que ele reserva à instalação que ela só ocorre quando está concluído o 
procedimento para a utilização das fracções destinadas ao funcionamento do empreendimento turís-
tico, tomando -o apto à realização da exploração turística, independentemente da propriedade das suas 
unidades de alojamento.

Razão por que se julgou que «O procedimento de instalação culmina com o início de funciona-
mento do empreendimento turístico.

(...)
Assim, um empreendimento turístico só se considera instalado com o início de funcionamento.
E permitindo -se a instalação dos empreendimentos turísticos por fases, só à medida que cada 

uma das fases inicie o funcionamento é que se considera que essa fase se considere instalada.
Num outro enfoque, a utilidade turística abrange a totalidade dos elementos componentes ou 

integrantes dos empreendimentos, com excepção das instalações destinadas à exploração comercial 
das águas minerais ou similares, das instalações termais — artigo 3º, n.º 5, do Decreto -Lei n.º 423/83, 
de 5 de Dezembro. Pelo que todas as unidades que compõem o empreendimento turístico ficam abran-
gidas pela utilidade turística.».

Neste contexto, concluiu que embora a “LICENÇA DE UTILIZAÇÃO TURÍSTICA” tenha sido 
emitida pela Câmara Municipal em 05/03/2009 a favor da sociedade construtora C……., Ldª” (antes, 
pois, da aquisição da fracção pela Impugnante, em 21/07/2009), o certo é que apenas com a alienação 
desta unidade de alojamento e celebração de contrato de exploração turística com a entidade explora-
dora – “B…….., Ldª”  - ficou esta unidade do empreendimento funcionalmente apta e afecta à utilização 
e exploração turística, sendo que o empreendimento turístico em que ela se integra só pode considerar -se 
definitivamente instalado quando todas as unidades de alojamento iniciarem funcionamento.

«Com efeito, em regra, as diversas fracções de um empreendimento que começa a instalar -se 
demoram muito tempo a concluir -se mais tempo ainda a ser conseguida a sua venda total.
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Resulta da licença de utilização turística que o empreendimento turístico C……. é um aldeamento 
turístico (...).

Possui a classificação definitiva de cinco estrelas e com uma capacidade máxima definitiva de 
“372 camas fixas individuais e 140 duplas, equivalente a 652 utentes, distribuídas por 140 unidades 
de alojamento (9 T1, 76 T2 e 55 T3) (...)

O empreendimento estará definitivamente instalado quando todas as unidades de alojamento 
iniciarem o funcionamento.

A venda das fracções foi concretizada em diferentes datas.
Assim, a primeira aquisição de cada fracção está integrada no processo de instalação do empre-

endimento e, no caso dos autos, a Impugnante realizou a primeira aquisição da fracção, beneficiando 
assim do disposto no art. 20º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83, por se tratar de aquisição com destino 
à instalação do empreendimento.

Foi iniciada a exploração turística da fracção integrada no empreendimento e sendo a sua aqui-
sição destinada à instalação do mesmo, beneficia da isenção de IMT e da redução a 1/5 do imposto 
de selo, previstas no art. 20º do D.L. 423/83, pelo que a liquidação impugnada se mostra ferida de 
ilegalidade por violação da referida norma.».

Discordando do assim decidido, vem a Fazenda Pública, ora Recorrente, defender que se incorreu 
em erro de julgamento ao ter -se concluído que a aquisição desta fracção pela impugnante integra ainda o 
processo de instalação do respectivo empreendimento turístico, pois, na sua óptica, quando o legislador 
se refere, no n.º 1 do art.º 20º do Dec.Lei n.º 423/83 (ao disciplinar a isenção/redução de Sisa/Selo) a 
aquisições de prédios «com destino à instalação de empreendimento qualificados de utilidade turís-
tica», significa que se trata apenas de aquisições de prédios com o intuito de neles construir/melhorar 
empreendimentos turísticos, e não de aquisição de prédios/fracções integradas em empreendimentos já 
construídos e instalados, como sucedeu no caso. Na sua perspectiva, esta é a interpretação que decorre 
do elemento histórico, racional/teleológico e literal das normas jurídicas em apreço, tendo e conta que 
o legislador quis atribuir benefícios fiscais em sede de imposto de sisa (actual IMT) e imposto de selo 
apenas às empresas proprietárias que realizam o esforço do investimento, visando, assim, impulsionar 
este sector de actividade através de benefícios fiscais concedidos a quem cria/instala empreendimen-
tos de utilidade turística, e não a quem se limita a adquirir fracções inseridas em empreendimentos já 
instalados.

Deste modo, a questão que se coloca neste recurso é a de saber se a aquisição efectuada em 
21/07/2009 pela impugnante, de uma fracção autónoma que constitui uma unidade de alojamento do 
Aldeamento Turístico “B…….” e que integra, assim, um empreendimento turístico que em 4/02/2011 
veio a obter o estatuto de utilidade turística a título definitivo com validade de 7 anos contados desde 
4/09/2008, se destinou ainda à instalação desse empreendimento ou se integra, pelo menos, no processo 
de concretização dessa instalação, ou se, pelo contrário, o empreendimento já se encontrava instalado 
à data dessa aquisição.

Vejamos.
Tal questão foi apreciada e decidida em julgamento ampliado com a intervenção de todos os juízes 

desta Secção de Contencioso Tributário, realizado ao abrigo do disposto no art.º 148.º do Código de 
Processo nos Tribunais Administrativos, no processo que correu termos neste Tribunal sob o n.º 0968/12, 
e que deu origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, publicado na 1.ª Série do 
Diário da República, de 4 de Março de 2013.

Acórdão que, por decisão tomada pela maioria dos Juízes Conselheiros em exercício na Secção, 
uniformizou a jurisprudência nos seguintes termos: o conceito de «instalação», para efeitos dos be-
nefícios a que se reporta o n.º 1 do art. 20º, do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, reporta -se 
à aquisição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, 
depois de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as 
empresas que se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos e não os adquirentes de 
fracções autónomas em empreendimentos construídos/instalados em regime de propriedade plural, 
uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a «instalação».

Tendo em conta a suprema importância da uniformidade da jurisprudência no âmbito interno 
dos tribunais, sobretudo em face da segurança e da estabilidade das relações jurídicas a que o direito 
deve ambicionar e aceder, e que encontra consagração no art.º 9.º, n.º 3 do Código Civil – ao impor ao 
julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma 
interpretação e aplicação uniformes do direito – cumpre -nos aderir a essa orientação jurisprudencial e 
aos fundamentos em que se estriba o referido acórdão, vertidos, de forma abreviada mas elucidativa, 
no respectivo sumário, do seguinte teor:

I – Na determinação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos factos a que as 
mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das leis”, 
sendo que “Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos de direito, 
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devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro decorrer 
directamente da lei” (art. 11º, nºs. 1 e 2, da LGT).

II – No âmbito do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendi-
mentos turísticos, estabelecido no Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, o conceito de instalação de 
um empreendimento turístico compreende o conjunto de actos jurídicos e os trâmites necessários ao 
licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme 
o caso) das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem 
como a obtenção dos títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística 
(cfr. Capítulo IV, arts. 23º ss).

III – Quando o legislador utiliza a expressão aquisição de prédios ou de fracções autónomas com 
destino à «instalação», para efeitos do benefício a que se reporta o n.º 1 do art. 20º, do Decreto -Lei 
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, não pode deixar de entender -se como referindo -se precisamente à aqui-
sição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois 
de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que 
se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos.

IV – Este conceito de «instalação» é o que se mostra adequado a todo o tipo de empreendimentos 
turísticos e não é posto em causa pelo facto de os empreendimentos poderem ser construídos/insta-
lados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a 
«instalação».

V – Nos empreendimentos turístico constituídos em propriedade plural (que compreendem lotes 
e ou fracções autónomas de um ou mais edifícios, nos termos do disposto no art. 52º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março), destacam -se dois procedimentos distintos, ainda que possam ocorrer 
em simultâneo: um relativo à prática das operações necessárias a instalar o empreendimento; outro, 
relativo às operações necessária a pô -lo em funcionamento e a explorá -lo, sendo que a venda das uni-
dades projectadas ou construídas faz necessariamente parte do segundo.

VI – O legislador pretendeu impulsionar a actividade turística prevendo a isenção/redução de pa-
gamento de Sisa/Selo, para os promotores que pretendam construir/criar estabelecimentos (ou readaptar 
e remodelar fracções existentes) e não quando se trate da mera a aquisição de fracções (ou unidades de 
alojamento) integradas nos empreendimentos e destinadas à exploração, ainda que sejam adquiridas 
em data anterior à própria instalação/licenciamento do empreendimento.

VII – Quem adquire as fracções não se torna um co -financiador do empreendimento, com a res-
ponsabilidade da respectiva instalação, uma vez que está a adquirir um produto turístico que foi posto 
no mercado pelo promotor, seja a aquisição feita em planta ou depois de instalado o empreendimento, 
como um qualquer consumidor final, tanto mais que as fracções podem ser adquiridas para seu uso 
exclusivo e sem qualquer limite temporal (no caso de empreendimentos turísticos constituídos em 
propriedade plural).

VIII – Não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas destinados à cons-
trução/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades de alojamento por 
consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em causa se encontrem afectas 
à exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no art. 20º, n.º 1, do 
Decreto -Lei n.º 423/83.

IX – Este resultado interpretativo é o que resulta do elemento histórico, racional/teleológico e 
também literal das normas jurídicas em causa.

X – “Os benefícios fiscais são medidas de carácter excepcional instituídas para tutela de inte-
resses públicos extrafiscais relevantes e que sejam superiores aos da própria tributação que impedem 
(artigo 2.º/1 do EBF) (…)” e embora admitindo a interpretação extensiva (artigo 10.º do EBF), não 
pode ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo 
de correspondência, ainda que imperfeitamente expresso (artigo 9.º/2 do C. Civil), para além de que 
porque representam uma derrogação da regra da igualdade e do princípio da capacidade contributiva 
que fundamenta materialmente os impostos, os benefícios fiscais devem ser justificados por um inte-
resse público relevante.

Reitera -se, pois, também nos presentes autos, os fundamentos desse acórdão, razão pela qual, no 
provimento do recurso, haverá que revogar a sentença recorrida e julgar improcedente a impugnação 
judicial.

4. Termos em que acordam os Juízes Conselheiros da Secção de Contencioso Tributário do Su-
premo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e 
julgar improcedente a impugnação.

Custas pela recorrida, em 1ª instância e neste STA.

Lisboa, 17 de Abril de 2013. — Dulce Manuel da Conceição Neto (relatora) — Isabel Marques 
da Silva — Lino Ribeiro. 



1552

 Acórdão de 17 de Abril de 2013.

Processo n.º 1023/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A… e Outros.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Loulé que julgou procedentes as impugnações judiciais, oportunamente apensadas, deduzidas por 
A……………… LIMITED, B…………….., e C…………….. e mulher, D………………., contra 
as decisões de indeferimento de reclamações graciosas que apresentaram contra a liquidação de Im-
posto Municipal sobre a Transmissão de Bens Imóveis, a que correspondem, respectivamente, o DUC 
n.º 160.309.022.710.203, os DUCs nºs. 160.210.018.048.703 e 160.410.018.070.103, e os DUCs nºs 
160.009.022.355.603 e 160.409.022.358.103, e de Imposto de Selo – Verba 1.1., respectivamente 
DUC n.º 160.309.022.710.203, DUC n.º 163.710.000.536.287, e DUCs n.º 163.109.001.639.764 e 
n.º 163.909.001.639.788, reclamações onde pediram a devolução da totalidade de IMT e de 4/5 do 
Imposto de Selo, que foram liquidados e pagos, com base na ilegalidade dessas liquidações face ao 
direito à isenção de IMT e à redução do Imposto de Selo a 1/5 por força do disposto no art.º 20º, n.º 1, 
do Dec. Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro.

1.1. Terminou a alegação de recurso com as seguintes conclusões:
«Deve ser dado provimento ao presente recurso, porquanto,
1. A, aliás, douta sentença recorrida ofendeu por erro de interpretação e aplicação o art. 20 do 

Dec. Lei n.º 423/83 de 5 de Dezembro.
2. Pois, o critério de orientação seguido pelo tribunal a quo para determinar a noção de operação 

de instalação não espelha com fidelidade e inteireza o pensamento da lei;
a) Na construção do conceito ideado pela lei há -de intervir, para além do elemento interpretativo 

sistemático, o verbal e o racional;
b) Ora, não se postula necessária a circunstância do funcionamento para que um empreendimento 

se considere instalado;
c) E a disposição está redigida em termos de poder eleger -se o sentido que apenas abranja as 

aquisições cujo objectivo seja criar ou aumentar a capacidade dum empreendimento turístico, sendo 
ainda o que melhor se ajusta à vontade da lei.

3. Também, as aquisições em causa não reúnem os requisitos necessários para satisfazer o conceito 
de instalação dum empreendimento turístico;

a) Na verdade, o empreendimento em causa já antes das transmissões cumpria com todas as 
exigências legais para funcionar;

b) Não sendo afectado pelo obstáculo da instalação por fases.
Pelo exposto, e, principalmente, pelo que será suprido pelo Douto Tribunal, deve ser revogada a 

sentença recorrida e consequentemente mantidos os actos de liquidação por aquela anulados, como é 
de JUSTIÇA.».

1.2. Os Recorridos apresentaram contra -alegações para sustentar a manutenção do julgado.
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto deste Supremo Tribunal emitiu douto parecer no 

sentido de que devia ser concedido provimento ao recurso, revogada a sentença recorrida e proferido 
acórdão declaratório da improcedência da impugnação judicial.

1.4. Colhidos os vistos legais dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre apreciar e decidir.
2. Na sentença recorrida deu -se por assente a seguinte factualidade:
A) Em 24 de Setembro de 2009, entre a Impugnante A…………….. LIMITED, na qualidade de 

segundo outorgante e “E………………..  - ALDEAMENTO TURÍSTICO, LIMITADA”, com sede nas 
……………… Loulé, ………., freguesia de Almancil, concelho de Loulé, pessoa colectiva …………, 
na qualidade de primeiro outorgante e outros, foi celebrada a escritura pública de compra e venda de 
fls. 66 a 71 que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os legais efeitos.

B) Declarou a Primeira Outorgante (fls. 68):
«Que vende à sociedade representada da segunda outorgaste, pelo preço de QUATROCENTOS 

E TRINTA MIL EUROS, já recebido, a fracção autónoma designada pelas letras “……..”, Bloco 
……. Zona do ……….., fracção ……., primeiro andar, Tipo T Um, destinada a habitação no âmbito 
de serviços de exploração turística, com o uso exclusivo de um compartimento para os cave com a 
área de 10,91 metros quadrados, e uma zona de terraços no primeiro andar com a área de 26,20 me-
tros quadrados, do prédio urbano em regime de propriedade horizontal sito no ………, denomina o 
E……………… ou F……………., freguesia e Almancil, concelho de Loulé, inscrito na respectiva matriz, 
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sob o artigo 12 988, com o valor patrimonial tributável correspondente de €129.690,00, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Loulé sob o número dez mil duzentos e oitenta e dois, da refe-
rida freguesia, registada a aquisição a favor da sociedade vendedora pela apresentações quarenta e 
seis, quarenta e sete e quarenta e oito, todas de onze de Março de dois mil e três, a constituição de 
empreendimento turístico com propriedade horizontal pela apresentação cinco mil duzentos e doze de 
dezasseis de Março de dois mil e nove (...).

C) Em 23/09/2009, a Impugnante efectuou o pagamento do IMT e do IS a que se refere a liqui-
dações de fls. 83 destes autos e 29 do processo de impugnação em apenso.

D) Em 24/09/2009, entre a Impugnante e F……………….  - Aldeamento Turístico SA., foi cele-
brado um contrato de exploração turística relativo à fracção a que se refere a alínea B), cfr. fls. 72 e segs..

E) Resulta do contrato a que se refere a alínea anterior:
«É celebrado o presente contrato, em conformidade com o disposto o artigo 45, número 3 do 

Decreto -Lei n.º 39/2008 de 7 de Março, através do qual o signatário, na qualidade de proprietário de 
uma fracção considerada unidade de alojamento do Aldeamento Turístico — F………………., habilita 
a entidade exploradora à exploração da sua fracção, nos termos e condições constantes do clausulado 
que se anexa, rubricado pelas partes.».

F) A fracção autónoma a que se refere a alínea B) no Aldeamento Turístico denominado 
F………………, composto por 141 fracções, nomeadamente um Club House e 140 unidades de 
alojamento que fazem parte integrante do mesmo, com a classificação definitiva de cinco estrelas, 
cfr. fls. 108 e segs..

G) Em 24/06/2011, a ora Impugnante A…………….. LIMITED, reclamou graciosamente contra 
as liquidações de IMT e IS, cfr. reclamação graciosa em apenso.

H) Na reclamação graciosa n.º 3859201104002954 o Chefe do Serviço de Finanças de Loulé 2 
proferiu o projecto de despacho de indeferimento da reclamação graciosa, cfr. fls. 37 e 38 da reclama-
ção graciosa.

I) Em 14/10/2011, foi proferido o despacho de indeferimento da reclamação graciosa de fls. 46 a 
48 da reclamação graciosa que aqui se dá por integralmente reproduzido.

J) A Impugnante foi notificada do despacho a que se refere a alínea anterior em 17/10/2011, 
cfr. fls. 49 e 50 da reclamação graciosa.

K) A petição inicial foi apresentada em 28/11/2011, cfr. fls. 2 da impugnação em apenso.
L) Na reclamação graciosa n.º 3859201104001362 foi prestada no Serviço de Finanças de Loulé 

1, a seguinte informação de fls. 172 e 173 que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os 
legais efeitos.

M) Na Direcção de Finanças de Faro, foi proferida a informação de fls. 186 e segs., que aqui se 
dá por integralmente reproduzida e donde resulta com interesse para a decisão:

N) Sobre a informação a que se refere a alínea anterior recaiu o projecto de despacho de indefe-
rimento da reclamação graciosa de fls. 186 da reclamação graciosa.

O) A Impugnante A……………… LIMITED, devidamente notificada, exerceu o direito de au-
dição, cfr. fls. 195 da reclamação graciosa.

P) Em apreciação do direito de audição foi elaborada a informação de fls. 200 e segs. da reclamação 
graciosa, que aqui se dá por integralmente reproduzida e donde resulta com interesse para a decisão:

«1  - DIREITO DE AUDIÇÃO
(…)
Alega a reclamante que a interpretação que a Administração Fiscal faz do artigo 20º do Decreto -Lei 

n.º 423/83 de 5 de Dezembro, não se mostra consentânea com a ratio legis da criação do instituto da 
utilidade turística pois, tal entendimento conduz a que os benefícios fiscais previstos naquele normativa 
legal não passem de letra morta, acabando por nunca ser aplicáveis na prática. Sustenta esta conclu-
são, com a argumentação de que, apesar da atribuição de utilidade turística a título prévio poder ser 
requerida com base em anteprojecto aprovado do empreendimento, na realidade e em regra, o que se 
passa é que quando a promotor do empreendimento adquire um prédio destinado a nele implantar um 
empreendimento turístico, inexiste qualquer projecto aprovado, pelo que inexiste a declaração de utili-
dade turística, desta forma, nunca pode beneficiar da isenção do IMT ou da redução do imposto do selo.

Alega ainda a reclamante que o conceito de “instalação” de empreendimento turístico adop-
tada no projecto de despacho não se coaduna com o conceito de instalação previsto no Decreto -Lei 
n.º 39/2008, de 7 de Março, que estabelece o regime jurídico da instalação, funcionamento e exploração 
de empreendimentos turísticos. Pois, a aprovação do projecto do empreendimento constitui a primeira 
etapa do processo de instalação, o que faz com que, em bom rigor, a declaração de utilidade turística 
ocorra sempre numa fase posterior à conclusão da primeira fase da instalação. Concluindo que, nessa 
medida, não se pode dizer que só se aplicam os benefícios fiscais em causa a empreendimentos decla-
rados de utilidade turística antes da sua instalação. Por isso, a expressão “com destino à instalação” 
contida no artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/83, deve ser interpretada no sentido de que o que releva 
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é a afectação do prédio (exploração turística), quer se trate da primeira transmissão onde há -de vir 
a ser implantado um empreendimento turístico ou a aquisições subsequentes.

II  - ANÁLISE DO DIREITO DE AUDIÇÃO
Não faz sentido, nem corresponde à verdade, que o entendimento que a Administração Fiscal 

faz do artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro conduz a que, na prática, os benefícios 
fiscais ali previstos não passem de letra morta, acabando por nunca serem aplicáveis.

Desde logo, e porque ao contrário do que afirma a reclamante, muitos promotores, antes de adqui-
rem os prédios, elaboram o projecto e candidatam -se à atribuição de utilidade turística a título prévio 
que, uma vez reconhecida, lhes permite beneficiarem da isenção do IMT e redução do imposto do selo, 
relativamente à aquisição do imóvel onde futuramente será instalado o empreendimento turístico. Por 
vezes, pode não existir interesse nesse pedido, nomeadamente para efeitos fiscais. No caso concreto, o 
promotor não requereu o reconhecimento a título prévio. Mas também não houve pagamento de SISA 
pela aquisição do terreno. Pois, a aquisição do terreno que esteve na origem do prédio onde foi cons-
truído o empreendimento, pela sociedade E………………… Aldeamento Turístico Lda., foi efectuada 
no âmbito de uma concentração de empresas, pelo que a isenção da SISA foi atribuída nos termos do 
Decreto -Lei n.º 404/90, de 21 de Dezembro.

Acresce que, os promotores que pagaram o imposto municipal de sisa /IMT pela aquisição do 
imóvel destinado à instalação de estabelecimentos turísticos, sempre podem pedir a restituição, quando 
posteriormente seja reconhecida a utilidade turística, desde que observados determinados condicio-
nalismos legalmente estabelecidos.

Quanto à interpretação do conceito de “instalação” que a reclamante entende ser a correcta, 
consideramos que é uma interpretação demasiado rebuscada e forçada. Com efeito, o capítulo IV do 
Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março intitulado “instalação dos empreendimentos turísticos” trata 
do procedimento respeitante à instalação, leia -se, tendente à instalação. Naturalmente que existem 
várias etapas ou procedimentos administrativos conducentes à instalação de um determinado empre-
endimento turístico, que pode ir, nomeadamente, desde o pedido de licenciamento ou comunicação 
prévia de operações urbanísticas, passando pelos pareceres e aprovação das várias entidades oficiais 
competentes, até à emissão dos títulos válidos de abertura do empreendimento. Se lermos o disposto 
nos artigos 5º e 6º deste diploma legal, teremos que concluir que o sentido da palavra “instalação” 
se refere a empreendimentos turísticos a criar/construir. E é a estes que também se refere a norma do 
artigo 200 do Decreto -Lei n.º 423/83, como já explanámos no projecto de despacho, que aqui se dá 
por integralmente reproduzido.

Por fim, a propósito do Acórdão do STA referido na p.i, importa focar a questão que ali foi abor-
dada. No Acórdão pode ler -se:

“(…) não prevendo o legislador que os benefícios em causa tenham que constar do despacho de 
atribuição de utilidade turística, ao contrário do que sucede nas situações do n.º 4 do artigo 16.º citado, 
declarada a utilidade turística e destinando -se o imóvel à instalação de um empreendimento turístico, 
é evidente que a isenção de IMT o a redução do IS operam directa e automaticamente.

Ou seja, o juiz ad quo, considerou que, pelo facto de no despacho que reconheceu a utilidade 
turística não constarem os benefícios fiscais de isenção de IMT ou redução do imposto do selo, não 
poderia o impugnante gozar de tais benefícios. E contra esta interpretação que vai a decisão contida 
no Acórdão do STA, ao concluir que os beneficias previstos no artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/82 
operam automaticamente desde que verificados os pressupostos legalmente definidos. E neste ponto, 
também para a Administração Fiscal não restam dúvidas de que a atribuição dos benefícios fiscais 
decorre automaticamente da lei, não necessitando os mesmos de serem mencionados no despacho que 
atribui a utilidade turística.

É certo que o Acórdão afirma que a transmissão ali em causa também está abrangida pela 
isenção/redução estabelecida na lei. Salvo o devido respeito, tal conclusão assenta porventura numa 
apressada interpretação da norma em questão. O entendimento que a Administração Fiscal perfilha, 
explanada no projecto de relatório, assenta numa interpretação literal, sistemática e histórica do 
normativo contido no artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/82, de 5 de Dezembro, que não contempla as 
situações como as que estão em causa nos presentes autos de reclamação graciosa.

III – PARECER
Perante os factos vertidos nos autos a lei aplicável, conclui -se que o pedido da reclamante não 

pode proceder.
III  - PROPOSTA DE DECISÃO
Nos termos do presente Parecer, propõe -se que a reclamação seja:
Indeferida
No entanto, submete -se à consideração de V Exa., que superiormente decidirá,
Direcção de Finanças de Faro, 2011/08/08»
Q) Sobre a informação a que se refere a alínea anterior recaiu o seguinte despacho (fls. 200 da 

reclamação graciosa).
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«Concordo.
Torno definitivo o projecto de despacho de indeferimento de 2011/07/27
Faro, 2011/08/08»
S) A Impugnante foi notificada do despacho a que se refere a alínea anterior em 10/08/2011, cfr. 

fls. 204 da reclamação graciosa.
T) A Petição inicial foi apresentada em 23/08/2011, cfr. fls. 2.
U) Em 01 de Julho de 2010, entre a Impugnante B………………., na qualidade de segundo 

outorgante e “E…………….. — ALDEAMENTO TURISTICO, LIMITADA”, com sede nas ………. 
Loulé, ……….., freguesia de Almancil, concelho de Loulé, pessoa colectiva ……………, na qualidade 
de primeiro outorgante e outros, foi celebrada a escritura publica de compra e venda de fls. 121 A 126, 
que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os legais efeitos.

V) Declarou a Primeira Outorgante (fls. 123):
«Que vende ao representado da segunda outorgante, pelo preço de SEISCENTOS E SESSENTA 

MIL EUROS, já recebido, a fracção autónoma designada pelas letras “…….”, Bloco ……, Zona ……, 
fracção ……., rés -do -chão, tipo T -Dois, destinada a habitação, no âmbito de serviços de exploração 
turística, com o uso exclusivo de um compartimento para arrumos na cave com a área de 12,29 metros 
quadrados, e uma zona de terraços com a área de 67 metros quadrados, do prédio urbano em regime 
de propriedade horizontal sito no ………, denominado E………………. ou F…………….., freguesia de 
Almancil, concelho de Loulé, inscrito na respectiva matriz, sob o artigo 12988, com o valor patrimonial 
tributável correspondente de € 172.190,00, descrito na Conservatória do Registo Predial de Loulé sob 
o número dez mil duzentos e oitenta e dois, da referida freguesia, registada a aquisição a favor da 
sociedade vendedora (...)»

X) Em 30/06/2010, a Impugnante efectuou o pagamento do IMT e IS a que se referem as liquida-
ções de fls. 135 e 140 da presente impugnação e fls. 52 do processo de impugnação em apenso.

Z) A fracção autónoma a que se refere a alínea V) no Aldeamento Turístico denominado 
F……………., composto por 141 fracções, nomeadamente um Club House e 140 unidades de aloja-
mento que fazem parte integrante do mesmo, com a classificação definitiva de cinco estrelas, cfr. fls. 108 
e segs..

AA) Em 24/09/2009, entre a Impugnante e F…………… — Aldeamento Turístico S.A., foi ce-
lebrado um contrato de exploração turística relativo à fracção a que se refere a alínea V), cfr. fls. 127 
e segs..

AB) Resulta do contrato a que se refere a alínea anterior:
«É celebrado o presente contrato, em conformidade com o disposto o artigo 45, número 3 do 

Decreto -Lei n.º 39/2008 de 7 de Março, através do qual o signatário, na qualidade de proprietário de 
uma fracção considerada unidade de alojamento do Aldeamento Turístico — F………………, habilita 
a entidade exploradora à exploração da sua fracção, nos termos e condições constantes do clausulado 
que se anexa, rubricado pelas partes.».

AC) Em 24/06/2011, o ora Impugnante B………………. reclamou graciosamente contra as 
liquidações de IMT e IS, cfr. reclamação graciosa em apenso.

AD) Na reclamação graciosa n.º 1082201104003489, em 12/09/2011, foi proferido o despacho de 
indeferimento da reclamação graciosa, donde resulta com interesse para a decisão (fls. 37 e 38):

«De folhas 32 a 36 vem o reclamante, na pessoa do seu mandatário, exercer o direito de audi-
ção relativamente ao projecto de despacho constante de fls. 27 a 29, alegando, em resumo, que não 
pode concordar com a interpretação do art.º 20º do Dec. Lei n.º 483/83, de 5 de Dezembro, que só a 
aquisição do prédio/fracção autónoma destinado a implementar um empreendimento turístico é que 
pode usufruir dos benefícios fiscais de isenção de IMT e da redução do imposto do selo, e não já de 
transmissões posteriores, acabando assim por concluir que por tal entendimento os referidos benefícios 
não passam de leira morta, e não poderiam aliviar a carga fiscal, com vista a incentivar a elevação 
da qualidade da oferta turística.

Na defesa do seu ponto de vista, refere ainda, que os benefícios fiscais de IMT e de Imposto do 
Selo, acabariam por nunca ser reconhecidos pelo que a finalidade do incentivo ficaria totalmente 
coarctada, acabando por concluir com interpretações que em nada contrariam a fundamentação da 
Administração Fiscal pedindo a final que devera ser concedido provimento à reclamação graciosa 
decidindo conforme nela peticionado.

Para além da fundamentação já explanada, referiremos ainda que se interpretarmos o pensa-
mento legislativo nesta matéria, tudo aponta no sentido de que os referidos benefícios só poderão ser 
concedidos aos empreendimentos com cariz turística, concretizados no citado Decreto Lei 423/83.

A usufruição destes benefícios, nunca poderá ocorrer por força de uni mero contrato de explora-
ção turística, que como se refere neste despacho, não tem relevância para efeitos fiscais, dado que por 
força deste, os deveres e obrigações decorrentes da exploração turística, com vista à usufruição dos 
referidos benefícios, não pode ser vinculativa a terceiras pessoas estranhas ao empreendimento.



1556

Nesta linha de interpretação das normas legais chegaríamos à conclusão que existiam tantas 
pessoas a usufruir dos benefícios, quantas as transmissões das suas fracções autónomas.

Ora estabelece o art. 1º do Dec. Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro ao definir o conceito de 
“Utilidade turística”, visando o fomento e melhoria qualitativa do sector turístico, impõe que esta 
qualificação será atribuída aos empreendimentos de carácter turístico que satisfaçam os princípios e 
requisitos definidos no presente diploma, prevendo o seu artigo 3º, que a utilidade turística “só” po-
derá ser atribuída aos empreendimentos que sejam estabelecimentos hoteleiros e similares, conjuntos 
turísticos, parques de campismo, de interesse para o turismo, devidamente apreciados pelas autoridades 
competentes. Por sua vez o n.º 1 do art. 20º isenta de sisa ou actualmente de Imposto Sobre as Trans-
missões Onerosas de Imóveis (IMT) as aquisições de prédios ou de fracções autónomas com destino à 
instalação de empreendimentos qualificados de utilidade turística, pronunciando -se no mesmo sentido 
o art. 47º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF).

Parece óbvio, que daquele preceito ressalta como integrado no conceito de “utilidade turística”, 
o estabelecimento no seu todo.

A alienação de uma parte, provoca a sua descaracterização como empreendimento turístico, e 
em nada visa o fomento e melhoria do sector.

Assim, em nenhuma situação, a propriedade de parte do empreendimento, poderá estar sujeita ao 
princípio da liberdade contratual de alienação, e gozar deste benefício fiscal, porque seria desvirtuar 
todos os conceitos que vêm transcritos no citado DL n.º 423/83. Não é possível vincular o comprador 
às obrigações legais exigidas para o estabelecimento no seu todo, dado que este não efectuou qualquer 
pedido nesse sentido, limitando -se a comprar uma fracção autónoma de empreendimento, e como tal, não 
poderá ter qualquer benefício em termos de IMT e Imposto do Selo, relacionado com a utilidade turística.

O contrato de exploração turística celebrado entre a reclamante e a sociedade F……………… 
Aldeamento Turístico SA, não tem enquadramento na aplicação dos benefícios fiscais, só vigorando 
em termos civis. O art. 47º do EBF é claro ao atribuir a isenção de IMT, aos prédios integrados em 
empreendimentos a que tenha sido atribuído a utilidade turística, o que significa que só o todo é que 
está em causa.

Do mesmo modo, referiremos, que a reclamação graciosa apresentada com referência à liqui-
dação de IMT a que foi atribuído o n 346/2011 já foi objecto de despacho de indeferimento, e sendo 
a liquidação de Imposto do Selo (Verba 1.1) consequência daquela, mantenho e torno definitivo o 
referido despacho, indeferindo o pedido.

Notifique -se a reclamante nos termos do art. 36º do CPPT, através de carta registada com aviso 
de recepção, enviando -lhe cópia da decisão, e comunicando -lhe que o presente acto é susceptível de 
impugnação judicial, a interpor no prazo de quinze dias (quinze) dias (nº 2 do art.º 102º do CPPT) ou 
de recurso hierárquico a interpor no prazo de 30 (trinta) dias (nº 1 do artigo 76º do CPPT).

Cumpra -se.
Serviço de Finanças de Loulé 1, 12 de Setembro de 2011».
AE) O Impugnante foi notificado do despacho a que se refere a alínea anterior em 16/09/2011, 

cfr. fls. 39 e 40 da reclamação graciosa.
AF) A petição inicial foi apresentada em 30/09/2011, cfr. fls. 2 da impugnação em apenso.
AG) Na reclamação graciosa n.º 3859201104003462 foi prestada no Serviço de Finanças de Loulé 

1, a seguinte informação de fls. 42 e 43 que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os 
legais efeitos.

AH) Na Direcção de Finanças de Faro, foi proferida a informação de fls. 55 e segs., que aqui se 
dá por integralmente reproduzida e donde resulta com interesse para a decisão:

AI) Sobre a informação a que se refere a alínea anterior recaiu o projecto de despacho de indefe-
rimento da reclamação graciosa de fls. 55 da reclamação graciosa.

AJ) O Impugnante B……………., devidamente notificado, exerceu o direito de audição, cfr. 
fls. 64 da reclamação graciosa.

AK) Em apreciação do direito de audição foi elaborada a informação de fls. 69 e segs. da reclamação 
graciosa, que aqui se dá por integralmente reproduzida e donde resulta com interesse para a decisão:

«1  - DIREITO DE AUDIÇÃO
(...)
Alega a reclamante que a interpretação que a Administração Fiscal faz do artigo 20º do Decreto-

-Lei n.º 423/83 de 5 de Dezembro, não se mostra consentânea com a ratio legis da criação do instituto 
da utilidade turística pois, tal entendimento conduz a que os benefícios fiscais previstos naquele nor-
mativa legal não passem de letra morta, acabando por nunca ser aplicáveis na prática. Sustenta esta 
conclusão, com a argumentação de que, apesar da atribuição de utilidade turística a título prévio poder 
ser requerida com base em anteprojecto aprovado do empreendimento, na realidade e em regra, o que 
se passa é que quando a promotor do empreendimento adquire um prédio destinado a nele implantar 
um empreendimento turístico, inexiste qualquer projecto aprovado, pelo que inexiste a declaração de 
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utilidade turística, desta forma, nunca pode beneficiar da isenção do IMT ou da redução do imposto 
do selo.

Alega ainda a reclamante que o conceito de “instalação” de empreendimento turístico adop-
tada no projecto de despacho não se coaduna com o conceito de instalação previsto no Decreto -Lei 
n.º 39/2008, de 7 de Março, que estabelece o regime jurídico da instalação, funcionamento e exploração 
de empreendimentos turísticos. Pois, a aprovação do projecto do empreendimento constitui a primeira 
etapa do processo de instalação, o que faz com que, em bom rigor, a declaração de utilidade turística 
ocorra sempre numa fase posterior à conclusão da primeira fase da instalação. Concluindo que, nessa 
medida, não se pode dizer que só se aplicam os benefícios fiscais em causa a empreendimentos decla-
rados de utilidade turística antes da sua instalação. Por isso, a expressão “com destino à instalação” 
contida no artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/83, deve ser interpretada no sentido de que o que releva 
é a afectação do prédio (exploração turística), quer se trate da primeira transmissão onde há -de vir 
a ser implantado um empreendimento turístico ou a aquisições subsequentes.

II — ANÁLISE DO DIREITO DE AUDIÇÃO
Não faz sentido, nem corresponde à verdade, que o entendimento que a Administração Fiscal 

faz do artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro conduz a que, na prática, os beneficias 
fiscais ali previstos não passem de letra morta, acabando por nunca serem aplicáveis.

Desde logo, e porque ao contrário do que afirma a reclamante, muitos promotores, antes de adqui-
rem os prédios, elaboram o projecto e candidatam -se à atribuição de utilidade turística a título prévio 
que, uma vez reconhecida, lhes permite beneficiarem da isenção do IMT e redução do imposto do selo, 
relativamente à aquisição do imóvel onde futuramente será instalado o empreendimento turístico. Por 
vezes, pode não existir interesse nesse pedido, nomeadamente para efeitos fiscais. No caso concreto, 
o promotor não requereu o reconhecimento a título prévio. Mas também não houve pagamento de 
5154 pela aquisição do terreno. Pois, a aquisição do terreno que esteve na origem do prédio onde foi 
construído o empreendimento, pela sociedade E……………… Aldeamento Turístico Lda., foi efectuada 
no âmbito de uma concentração de empresas, pelo que a isenção da SISA foi atribuída nos termos do 
Decreto -Lei n.º 404/90, de 21 de Dezembro.

Acresce que, os promotores que pagaram o imposto municipal de sisa/IMT pela aquisição do 
imóvel destinado à instalação de estabelecimentos turísticos, sempre podem pedir a restituição, quando 
posteriormente seja reconhecida a utilidade turística, desde que observados determinados condicio-
nalismos legalmente estabelecidos.

Quanto à interpretação do conceito de “instalação” que a reclamante entende ser a correcta, 
consideramos que é uma interpretação demasiado rebuscada e forçada. Com efeito, o capítulo IV do 
Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março intitulado “instalação dos empreendimentos turísticos” trata 
do procedimento respeitante à instalação, leia -se, tendente à instalação. Naturalmente que existem 
várias etapas ou procedimentos administrativos conducentes à instalação de um determinado empre-
endimento turístico, que pode ir, nomeadamente, desde o pedido de licenciamento ou comunicação 
prévia de operações urbanísticas, passando pelos pareceres e aprovação das várias entidades oficiais 
competentes, até à emissão dos títulos válidos de abertura do empreendimento. Se lermos o disposto 
nos artigos 5º e 6º deste diploma legal, teremos que concluir que o sentido da palavra “instalação” 
se refere a empreendimentos turísticos a criar/construir. E é a estes que também se refere a norma do 
artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/83, como já explanámos no projecto de despacho, que aqui se dá 
por integralmente reproduzido.

Por fim, a propósito do Acórdão do STA referido na p. i, importa focar a questão que ali foi 
abordada. No Acórdão pode ler -se:

“(…) não prevendo o legislador que os benefícios em causa tenham que constar do despacho de 
atribuição de utilidade turística, ao contrário do que sucede nas situações do n.º 4 do artigo 16º citado, 
declarada a utilidade turística e destinando -se o imóvel à instalação de um empreendimento turístico, 
é evidente que a isenção de IMT o a redução do IS operam directa e automaticamente.

Ou seja, o juiz ad quo, considerou que, pelo facto de no despacho que reconheceu a utilidade 
turística não constarem os benefícios fiscais de isenção de IMT ou redução do imposto do selo, não 
poderia o impugnante gozar de tais benefícios. É contra esta interpretação que vai a decisão contida 
no Acórdão do STA, ao concluir que os benefícios previstos no artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/82 
operam automaticamente desde que verificados os pressupostos legalmente definidos. E neste ponto, 
também para a Administração Fiscal não restam dúvidas de que a atribuição dos benefícios fiscais 
decorre automaticamente da lei, não necessitando os mesmos de serem mencionados no despacho que 
atribui a utilidade turística.

É certo que o Acórdão afirma que a transmissão ali em causa também está abrangida pela 
isenção/redução estabelecida na lei. Salvo o devido respeito, tal conclusão assenta porventura numa 
apressada interpretação da norma em questão. O entendimento que a Administração Fiscal perfilha, 
explanada no projecto de relatório, assenta numa interpretação literal, sistemática e histórica do 
normativo contido no artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/82, de 5 de Dezembro, que não contempla as 
situações como as que estão em causa nos presentes autos de reclamação graciosa.
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III  - PARECER
Perante os factos vertidos nos autos a lei aplicável, conclui -se que o pedido da reclamante não 

pode proceder.
III  - PROPOSTA DE DECISÃO
Nos termos do presente Parecer, propõe -se que a reclamação seja:
Indeferida.
No entanto, submete -se à consideração de V Exa., que superiormente decidirá,
Direcção de Finanças de Faro, 2011/08/08».
AL) Sobre a informação a que se refere a alínea anterior recaiu o seguinte despacho (fls. 69 da 

reclamação graciosa).
«Concordo.
Torno definitivo o projecto de despacho de indeferimento de 2011/07/27
Faro, 2011/08/08»
AM) A Impugnante foi notificada do despacho a que se refere a alínea anterior em 10/08/2011, 

cfr. fls. 73 a 75 da reclamação graciosa.
AN) A Petição inicial foi apresentada em 23/08/2011, cfr. fls. 2.
AO) Em 24 de Setembro de 2009, entre os Impugnantes C……………. e mulher D……………., 

na qualidade de segundo outorgante e “E……………..  - ALDEAMENTO TURISTICO, LIMITADA”, 
com sede nas ………… Loulé, ………, freguesia de Almancil, concelho de Loulé, pessoa colectiva 
…………., na qualidade de primeiro outorgante e outros, foi celebrada a escritura pública de compra 
e venda de fls. 96 A 101, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os legais efeitos.

AP) Declarou a Primeira Outorgante (fls. 98):
«Que vende aos representados da segunda outorgante, pelo preço de SETECENTOS MIL EUROS, 

já recebido, a fracção autónoma designada pelas letras “……” Bloco ……, Zona dos ……., fracção 
…….:, rés -do -chão, tipo T -Três, destinada à habitação, no âmbito de serviços de exploração turística, 
com o uso exclusivo de um compartimento para arrumos na cave com a área de 11,52 metros qua-
drados e uma zona de terraços com a área de 130,37 metros quadrados, do prédio urbano em regime 
de propriedade horizontal sito no ………., denominado E…………….. ou F………………, freguesia de 
Almancil, concelho de Loulé, inscrito na respectiva matriz, sob o artigo provisório 12988, descrito 
na Conservatória do Registo Predial de Loulé sob o número dez mil duzentos e oitenta e dois, da re-
ferida freguesia, registada a aquisição a favor da sociedade vendedora pela apresentações quarenta 
e seis, quarenta e sete e quarenta e oito, todas de onze de Março de dois mil e três, a constituição de 
empreendimento turístico com propriedade horizontal pela apresentação cinco mil duzentos e doze de 
dezasseis de Março de dois mil e nove, conforme certidão predial permanente consultada no respectivo 
endereço electrónico com o código de acessos GP -0047 -27851 -08080l - 010282, pela qual verifiquei 
que para o prédio de que faz parte a fracção autónoma ora alienada, foi atribuído o alvará de licença 
de utilização turística n.º 43, emitida pela Câmara Municipal de Loulé em 05/03/2009.

AQ) Em 23/09/2009, a Impugnante efectuou o pagamento do IMT e do IS a que se refere a liqui-
dações de fls. 102 e 105 dos presentes autos, 54 e 55 da do processo de impugnação em apenso.

AR) A fracção autónoma a que se refere a alínea AP) no Aldeamento Turístico denominado 
F…………….., composto por 141 fracções, nomeadamente um Club House e 140 unidades de alo-
jamento que fazem parte integrante do mesmo, com a classificação definitiva de cinco estrelas, cfr. 
fls. 108 e segs..

AS) Em 24/09/2009, entre a Impugnante e F…………….  - Aldeamento Turístico S.A., foi cele-
brado um contrato de exploração turística relativo à fracção a que se refere a alínea AP), cfr. fls. 22 e 
segs. da reclamação graciosa.

AT) Resulta do contrato a que se refere a alínea anterior:
«É celebrado o presente contrato, em conformidade com o disposto o artigo 45º número 3 do 

Decreto -Lei n.º 39/2008 de 7 de Março, através do qual o signatário, na qualidade de proprietário de 
uma fracção considerada unidade de alojamento do Aldeamento Turístico — F……………….., habilita 
a entidade exploradora à exploração da sua fracção, nos termos e condições constantes do clausulado 
que se anexa, rubricado pelas partes.».

AU) Em 24/06/2011, os Impugnante C……………. e mulher D……………., reclamaram gra-
ciosamente contra as liquidações de IMT e IS, cfr. reclamação graciosa em apenso.

AV) Na reclamação graciosa n.º 1082201104003098 foi prestada a informação de fls. 38 e 39, 
que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os legais efeitos.

AX) Na Direcção de Finanças de Faro, foi proferida a informação de fls. 51 e segs., que aqui se 
dá por integralmente reproduzida para todos os legais efeitos.

AZ) Sobre a informação a que se refere a alínea anterior, recaiu o projecto de despacho de inde-
ferimento de fls. 51, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os legais efeitos.

BA) O Impugnante C……………., devidamente notificado, exerceu o direito de audição, cfr. 
fls. 60 da reclamação graciosa.
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BB) Em apreciação do requerimento apresentado ao abrigo do direito de audição foi prestada a 
seguinte informação (fls. 65 da reclamação graciosa):

«1 - DIREITO DE AUDIÇÃO
A reclamante foi devidamente notificada do projecto de despacho, na pessoa do seu mandatário, 

através de carta registada de 2011/08/02 (AM 6448 7012 6 PT).
A reclamante exerceu o seu direito de audição, por escrito, em 2011/08/05 doc. fls. 60 a 64, dos 

autos).
Alega a reclamante que a interpretação que a Administração Fiscal faz do artigo 20º do Decreto-

-Lei n.º 423/83 de 5 de Dezembro, não se mostra consentânea com a ratio legis da criação do insti-
tuto da utilidade turística pois, tal entendimento conduz a que os benefícios fiscais previstos naquele 
normativo legal não passem de letra morta, acabando por nunca ser aplicáveis na prática. Sustenta 
esta conclusão, com a argumentação de que, apesar da atribuição de utilidade turística a título pré-
vio poder ser requerida com base em anteprojecto aprovado do empreendimento, na realidade e em 
regra, o que se passa é que quando o promotor do empreendimento adquire um prédio destinado a 
nele implantar um empreendimento turístico, inexiste qualquer projecto aprovado, pelo que inexiste 
a declaração de utilidade turística. E desta forma, nunca pode beneficiar da isenção do IMT ou da 
redução do imposto do selo.

Alega ainda a reclamante que o conceito de “instalação” de empreendimento turístico adop-
tado no projecto de despacho não se coaduna com o conceito de instalação previsto no Decreto -Lei 
n.º 39/2008, de 7 de Março, que estabelece o regime jurídico da instalação, funcionamento e exploração 
de empreendimentos turísticos. Pois, a aprovação do projecto do empreendimento constitui a primeira 
etapa do processo de instalação, o que faz com que, em bom rigor, a declaração de utilidade turística 
ocorra sempre numa fase posterior à conclusão da primeira fase da instalação. Concluindo que, nessa 
medida, não se pode dizer que só se aplicam os benefícios fiscais em causa a empreendimentos decla-
rados de utilidade turística antes da sua instalação. Por isso, a expressão “com destino à instalação” 
contida no artigo 200 do Decreto -Lei n.º 423/83, deve ser interpretada no sentido de que o que releva 
é a afectação do prédio (exploração turística), quer se trate da primeira transmissão onde há -de vir 
a ser implantado um empreendimento turístico ou a aquisições subsequentes.

II — ANÁLISE DO DIREITO DE AUDIÇÃO
Não faz sentido, nem corresponde à verdade, que o entendimento que a Administração Fiscal 

faz do artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro conduz a que, na prática, os benefícios 
fiscais ali previstos não passem de letra morta, acabando por nunca serem aplicáveis. Desde logo, e 
porque ao contrário do que afirma a reclamante, muitos promotores, antes de adquirem os prédios, 
elaboram o projecto e candidatam -se à atribuição de utilidade turística a título prévio que, uma vez 
reconhecida, lhes permite beneficiarem da isenção do IMT e redução do imposto do selo, relativamente 
à aquisição do imóvel onde futuramente será instalado o empreendimento turístico. Por vezes, pode 
não existir interesse nesse pedido, nomeadamente para efeitos fiscais. No caso concreto, o promotor 
não requereu o reconhecimento a título prévio. Mas também não houve pagamento de SISA pela aqui-
sição do terreno. Pois, a aquisição do terreno que esteve na origem do prédio onde foi construído o 
empreendimento, pela sociedade E……………. Aldeamento Turístico Lda., foi efectuada no âmbito de 
uma concentração de empresas, pelo que a isenção da SISA foi atribuída nos termos do Decreto -Lei 
n.º 404/90, de 21 de Dezembro.

Acresce que, os promotores que pagaram o imposto municipal de sisa/IMT pela aquisição do 
imóvel destinado à instalação de estabelecimentos turísticos, sempre podem pedir a restituição, quando 
posteriormente seja reconhecida a utilidade turística, desde que observados determinados condicio-
nalismos legalmente estabelecidos.

Quanto à interpretação do conceito de “instalação” que a reclamante entende ser a correcta, 
consideramos que é uma interpretação demasiado rebuscada e forçada. Com efeito, o capítulo IV do 
Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março intitulado “instalação dos empreendimentos turísticos” trata 
do procedimento respeitante à instalação, leia -se, tendente à instalação. Naturalmente que existem 
várias etapas ou procedimentos administrativos conducentes à instalação de um determinado empre-
endimento turístico, que pode ir, nomeadamente, desde o pedido de licenciamento ou comunicação 
prévia de operações urbanísticas, passando pelos pareceres e aprovação das várias entidades oficiais 
competentes, até à emissão dos títulos válidos de abertura do empreendimento. Se lermos o disposto 
nos artigos 5º e 6º deste diploma legal, teremos que concluir que o sentido da palavra “instalação” 
se refere a empreendimentos turísticos a criar/construir. E é a estes que também se refere a norma do 
artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/83, como já explanámos no projecto de despacho, que aqui se dá 
por integralmente reproduzido.

Por fim, a propósito do Acórdão do STA referido na p. i, importa focar a questão que ali foi 
abordada. No Acórdão pode ler -se:

“(…) não prevendo o legislador que os benefícios em causa tenham que constar do despacho de 
atribuição de utilidade turística, ao contrário do que sucede nas situações do n.º 4 do artigo 16º citado, 
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declarada a utilidade turística e destinando -se o imóvel à instalação de um empreendimento turístico, 
é evidente que a isenção de IMT o a redução do IS operam directa e automaticamente.

Ou seja, o juiz ad quo, considerou que, pelo facto de no despacho que reconheceu a utilidade 
turística não constarem os benefícios fiscais de isenção de IMT ou redução da imposto do selo, não 
poderia a impugnante gozar de tais beneficias. É contra esta interpretação que vai a decisão contida 
no Acórdão da STA, ao concluir que as benefícios previstas no artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/82 
operam automaticamente desde que verificados os pressupostos legalmente definidas. E neste ponto, 
também para a Administração Fiscal não restam dúvidas de que a atribuição dos benefícios fiscais 
decorre automaticamente da lei, não necessitando os mesmos de serem mencionados no despacho que 
atribui a utilidade turística.

É certo que o Acórdão afirma que a transmissão ali em causa também está abrangida pela 
isenção/redução estabelecida na lei. Salvo o devido respeito, tal conclusão assenta porventura numa 
apressada interpretação da norma em questão. O entendimento que a Administração Fiscal perfilha, 
explanada no projecto de relatório, assenta numa interpretação literal, sistemática e histórica do 
normativo contido no artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/82, de 5 de Dezembro, que não contempla as 
situações como as que estão em causa nos presentes autos de reclamação graciosa.

III  - PARECER
Perante os factos vertidos nos autos a lei aplicável, conclui -se que o pedido da reclamante não 

pode proceder.
III  - PROPOSTA DE DECISÃO
Nos termos do presente Parecer, propõe -se que a reclamação seja:
(…)
Indeferida.
No entanto, submete -se à consideração de JK Exa., que superiormente decidirá,
Direcção de Finanças de Faro, 2011/08/08»
BC) Sobre a informação a que se refere a alínea anterior recaiu o seguinte despacho (fls. 65 da 

reclamação graciosa).
«Concordo.
Torno definitivo o projecto de despacho de indeferimento de 2011/08/01
Faro, 2011/08/08»
BD) A Impugnante foi notificada do despacho a que se refere a alínea anterior em 10/08/2011, 

cfr. fls. 69 a 71 da reclamação graciosa.
BE) A petição inicial foi apresentada em 23/08/2011, cfr. fls. 2.
BF) Na reclamação graciosa n.º 1082201104003144 foi proferido o despacho de indeferimento 

da reclamação graciosa, donde resulta com interesse para a decisão (cfr. fls. 48 e 49 da reclamação 
graciosa):

«De folhas 42 a 46 vem o reclamante, na pessoa do seu mandatário, exercer o direito de audi-
ção relativamente ao projecto de despacho constante de fls. 37 a 39, alegando, em resumo, que não 
pode concordar com a interpretação do art. 20º do Dec. Lei n.º 483/83, de 5 de Dezembro, que só a 
aquisição do prédio/fracção autónoma destinado a implementar um empreendimento turístico é que 
pode usufruir dos benefícios fiscais de isenção de IMT e da redução do imposto do selo, e não já de 
transmissões posteriores, acabando assim por concluir que por tal entendimento os referidos benefícios 
não passam de letra morta, e não poderiam aliviar a carga fiscal, com vista a incentivar a elevação 
da qualidade da oferta turística.

Na defesa do seu ponto de vista, refere ainda, que os benefícios fiscais de IMT e de Imposto do 
Selo, acabariam por nunca ser reconhecidos pelo que a finalidade do incentivo ficaria totalmente 
coarctada, acabando por concluir com interpretações que em nada contrariam a fundamentação da 
Administração Fiscal pedindo a final que devera ser concedido provimento à reclamação graciosa, 
decidindo conforme nela peticionado.

Para além da fundamentação já explanada, referiremos ainda que se interpretarmos o pensamento 
legislativo nesta matéria, tudo aponta no sentido de que os referidos benefícios só poderão ser conce-
didos aos empreendimentos com cariz turística, concretizados no citado Decreto Lei n.º 423/83.

A usufruição destes benefícios, nunca poderá ocorrer por força de um mero contrato de explora-
ção turística, que como se refere neste despacho, não tem relevância para efeitos fiscais, dado que por 
força deste, os deveres e obrigações decorrentes da exploração turística, com vista à usufruição dos 
referidos benefícios, não pode ser vinculativa a terceiras pessoas estranhas ao empreendimento.

Nesta linha de interpretação das normas legais chegaríamos à conclusão que existiam tantas 
pessoas a usufruir dos benefícios, quantas as transmissões das suas fracções autónomas.

Ora estabelece o art. 1º do Dec. Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro ao definir o conceito de 
“Utilidade turística”, visando o fomento e melhoria qualitativa do sector turístico, impõe que esta 
qualificação será atribuída aos empreendimentos de carácter turístico que satisfaçam os princípios 
e requisitos definidos no presente diploma..., prevendo o seu artigo 3º, que a utilidade turística “só” 
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poderá ser atribuída aos empreendimentos que sejam estabelecimentos hoteleiros e similares, conjuntos 
turísticos, parques de campismo, de interesse para o turismo, devidamente apreciados pelas autoridades 
competentes. Por sua vez o n.º 1 do art. 20º, isenta de sisa ou actualmente de Imposto Sobre as Trans-
missões Onerosas de Imóveis (IMT) as aquisições de prédios ou de fracções autónomas com destino à 
instalação de empreendimentos qualificados de utilidade turística, pronunciando -se no mesmo sentido 
o art. 47º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF). Parece óbvio, que daquele preceito ressalta como 
integrado no conceito de “utilidade turística”, o estabelecimento no seu todo.

A alienação de uma parte, provoca a sua descaracterização como empreendimento turístico, e 
em nada visa o fomento e melhoria do sector.

Assim, em nenhuma situação, a propriedade de parte do empreendimento, poderá estar sujeita ao 
princípio da liberdade contratual de alienação, e gozar deste benefício fiscal, porque seria desvirtuar 
todos os conceitos que vêm transcritos no citado DL n.º 423/83. Não é possível vincular o comprador 
às obrigações legais exigidas para o estabelecimento no seu todo, dado que este não efectuou qualquer 
pedido nesse sentido, limitando -se a comprar uma fracção autónoma de empreendimento, e como tal, 
não poderá ter qualquer benefício em termos de IMT e Imposto do Selo, relacionado com a utilidade 
turística.

O contrato de exploração turística celebrado entre a reclamante e a sociedade F………………. 
Aldeamento Turístico SA, não tem enquadramento na aplicação dos benefícios fiscais, só vigorando 
em termos civis, O art. 47º do EBF é claro ao atribuir a isenção de IMT, aos prédios integrados em 
empreendimentos a que tenha sido atribuída a utilidade turística, o que significa que só o “todo” é 
que está em causa.

Do mesmo modo, referiremos, que a reclamação graciosa apresentada com referência á liqui-
dação de IMI a que foi atribuído o n.º 313/2011 já foi objecto de despacho de indeferimento, e sendo 
a liquidação de Imposto do Selo (Verba 1.1) consequência daquela, mantenho e torno definitivo o 
referido despacho, indeferindo o pedido.

Notifique -se a reclamante nos termos do art.º. 36º do CPPT, através de corta registada com aviso 
de recepção, enviando -lhe cópia da decisão, e comunicando -lhe que o presente acto é susceptível de 
impugnação judicial, a interpor no prazo de quinze dias (quinze) dias (n.º 2 do art. 102º do CPPT) ou 
de recurso hierárquico a interpor no prazo de 30 (trinta) dias (nº 1 do artigo 76º do CPPT).

Cumpra -se.
Serviço de Finanças de Loulé 1, 12 de Setembro de 2011».
BG) A Impugnante foi notificada do despacho a que se refere a alínea anterior em 16/09/2011, 

cfr. fls. 50 e 51 da reclamação graciosa.
BH) A petição inicial foi apresentada em 30/09/2011, cfr. fls. 2.
BI) Na reclamação graciosa n.º 1082201104003136 foi prestada a informação de fls. 38 e 39, que 

aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os legais efeitos.
BJ) Na Direcção de Finanças de Faro, foi proferida a informação de fls. 51 e segs., que aqui se 

dá por integralmente reproduzida para todos os legais efeitos.
BK) Sobre a informação a que se refere a alínea anterior, recaiu o projecto de despacho de inde-

ferimento de fls. 51, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os legais efeitos.
BL) O Impugnante C…………….., devidamente notificado, exerceu o direito de audição, cfr. 

fls. 60 da reclamação graciosa.
BM) Em apreciação do requerimento apresentado ao abrigo do direito de audição foi prestada a 

seguinte informação (fls. 65 da reclamação graciosa):
«I  - DIREITO DE AUDIÇÃO
(…)
Alega a reclamante que a interpretação que a Administração Fiscal faz do artigo 20º do Decreto-

-Lei n.º 423/83 de 5 de Dezembro, não se mostra consentânea com a ratio legis da criação do insti-
tuto da utilidade turística pois, tal entendimento conduz a que os benefícios fiscais previstos naquele 
normativo legal não passem de letra morta, acabando por nunca ser aplicáveis na prática. Sustenta 
esta conclusão, com a argumentação de que, apesar da atribuição de utilidade turística a título pré-
vio poder ser requerida com base em anteprojecto aprovado do empreendimento, na realidade e em 
regra, o que se passa é que quando o promotor do empreendimento adquire um prédio destinado a 
nele implantar um empreendimento turístico, inexiste qualquer projecto aprovado, pelo que inexiste 
a declaração de utilidade turística. E, desta forma, nunca pode beneficiar da isenção do IMT ou da 
redução do imposto do selo.

Alega ainda a reclamante que o conceito de “instalação” de empreendimento turístico adop-
tado no projecto de despacho não se coaduna com o conceito de instalação previsto no Decreto -Lei 
n.º 39/2008, de 7 de Março, que estabelece o regime jurídico da instalação, funcionamento e exploração 
de empreendimentos turísticos. Pois, a aprovação do projecto do empreendimento constitui a primeira 
etapa do processo de instalação, o que faz com que, em bom rigor, a declaração de utilidade turística 
ocorra sempre numa fase posterior à conclusão da primeira fase da instalação. Concluindo que, nessa 
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medida, não se pode dizer que só se aplicam os benefícios fiscais em causa a empreendimentos decla-
rados de utilidade turística antes da sua instalação. Por isso, a expressão “com destino à instalação” 
contida no artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/83, deve ser interpretada no sentido de que a que releva 
é a afectação do prédio (exploração turística), quer se trate da primeira transmissão onde há -de vir 
a ser implantado um empreendimento turístico ou a aquisições subsequentes.

11 — ANÁLISE DO DIREITO DE AUDIÇÃO
Não faz sentido, nem corresponde à verdade, que o entendimento que a Administração Fiscal 

faz do artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro conduz a que, na prática, os benefícios 
fiscais ali previstos não passem de letra morta, acabando por nunca serem aplicáveis.

Desde logo, e porque ao contrário do que afirma a reclamante, muitos promotores, antes de adqui-
rem os prédios, elaboram o projecto e candidatam -se à atribuição de utilidade turística a título prévio 
que, uma vez reconhecida, lhes permite beneficiarem da isenção do IMT e redução do imposto do selo, 
relativamente à aquisição do imóvel onde futuramente será instalado o empreendimento turístico. Por 
vezes, pode não existir interesse nesse pedido, nomeadamente para efeitos fiscais. No caso concreto, 
o promotor não requereu o reconhecimento a título prévio. Mas também não houve pagamento de 
SISA pela aquisição do terreno. Pois, a aquisição do terreno que esteve na origem do prédio onde foi 
construído o empreendimento, pela sociedade E……………… Aldeamento Turístico Lda., foi efectuada 
no âmbito de uma concentração de empresas, pelo que a isenção da SISA foi atribuída nos termos do 
Decreto -Lei n.º 404/90, de 21 de Dezembro.

Acresce que, os promotores que pagaram o imposto municipal de sisa/IMT pela aquisição do 
imóvel destinado à instalação de estabelecimentos turísticos, sempre podem pedir a restituição, quando 
posteriormente seja reconhecida a utilidade turística, desde que observados determinados condicio-
nalismos legalmente estabelecidos.

Quanto à interpretação do conceito de “instalação” que a reclamante entende ser a correcta, 
consideramos que é uma interpretação demasiado rebuscada e forçada. Com efeito, o capítulo IV do 
Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março intitulado “instalação dos empreendimentos turísticos” trata 
do procedimento respeitante à instalação, leia -se, tendente à instalação. Naturalmente que existem 
várias etapas ou procedimentos administrativos conducentes à instalação de um determinado empre-
endimento turístico, que pode ir, nomeadamente, desde o pedido de licenciamento ou comunicação 
prévia de operações urbanísticas, passando pelos pareceres e aprovação das várias entidades oficiais 
competentes, até à emissão dos títulos válidos de abertura do empreendimento. Se lermos o disposto 
nos artigos 5º e 6º deste diploma legal, teremos que concluir que o sentido da palavra “instalação” 
se refere a empreendimentos turísticos a criar/construir. E é a estes que também se refere a norma do 
artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/83, como já explanámos no projecto de despacho, que aqui se dá 
por integralmente reproduzido.

Por fim, a propósito do Acórdão do STA referido na p. i, importa focar a questão que ali foi 
abordada. No Acórdão pode ler -se:

“(...) não prevendo o legislador que os benefícios em causa tenham que constar do despacho de 
atribuição de utilidade turística, ao contrário do que sucede nas situações do n.º 4 do artigo 16º citado, 
declarada a utilidade turística e destinando -se o imóvel à instalação de um empreendimento turístico, 
é evidente que a isenção de IMT o a redução do IS operam directa e automaticamente.

Ou seja, o juiz ad quo, considerou que, pelo facto de no despacho que reconheceu a utilidade 
turística não constarem os benefícios fiscais de isenção de IMT ou redução do imposto do selo, não 
poderia o impugnante gozar de tais benefícios. E contra esta interpretação que vai a decisão contida 
no Acórdão do STA, ao concluir que os benefícios previstos no artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/82 
operam automaticamente desde que verificados os pressupostos legalmente definidos. E neste ponto, 
também para a Administração Fiscal não restam dúvidas de que a atribuição dos benefícios fiscais 
decorre automaticamente da lei, não necessitando os mesmos de serem mencionados no despacho que 
atribui a utilidade turística.

É certo que o Acórdão afirma que a transmissão ali em causa também está abrangida pela 
isenção/redução estabelecida na lei. Salvo o devido respeito, tal conclusão assenta porventura numa 
apressada interpretação da norma em questão. O entendimento que a Administração Fiscal perfilha, 
explanada no projecto de relatório, assenta numa interpretação literal, sistemática e histórica do 
normativo contido no artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/82, de 5 de Dezembro, que não contempla as 
situações como as que estão em causa nos presentes autos de reclamação graciosa.

III  - PARECER
Perante os factos vertidos nos autos a lei aplicável, conclui -se que o pedido da reclamante não 

pode proceder.
III  - PROPOSTA DE DECISÃO
Nos termos do presente Parecer, propõe -se que a reclamação seja:
(…)
Indeferida.
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No entanto, submete -se à consideração de V Era., que superiormente decidirá,
Direcção de Finanças de Faro, 2011/08/08»
BN) Sobre a informação a que se refere a alínea anterior recaiu o seguinte despacho (fls. 65 da 

reclamação graciosa).
«Concordo.
Torno definitivo o projecto de despacho de indeferimento de 2011/08/01
Faro, 2011/08/08»
BO) A Impugnante foi notificada do despacho a que se refere a alínea anterior em 10/08/2011, 

cfr. fls. 69 a 71 da reclamação graciosa.
BP) A petição inicial foi apresentada em 23/08/2011, cfr. fls. 2.
BP) Na reclamação graciosa n.º 1082201104003110 foi proferido o despacho de indeferimento 

da reclamação graciosa, donde resulta com interesse para a decisão (cfr. fls. 48 e 49 da reclamação 
graciosa):

«De folhas 42 a 46 vem o reclamante, na pessoa do seu mandatário, exercer o direito de audi-
ção relativamente ao projecto de despacho constante de fls. 37 a 39, alegando, em resumo, que hão 
pode concordar com a interpretação do art.º 20º do Dec. Lei n.º 483/83, de 5 de Dezembro, que só a 
aquisição do prédio/fracção autónoma destinado a implementar um empreendimento turístico é que 
pode usufruir dos benefícios fiscais de isenção de IMT e da redução do imposto do selo, e não já de 
transmissões posteriores, acabando assim por concluir que por tal entendimento os referidos benefícios 
não passam de letra morta, e não poderiam aliviar a carga fiscal, com vista a incentivar a elevação 
da qualidade da oferta turística.

Na defesa do seu ponto de vista, refere ainda, que os benefícios fiscais de IMT e de Imposto do 
Selo, acabariam por nunca ser reconhecidos pelo que a finalidade do incentivo ficaria totalmente 
coarctada, acabando por concluir com interpretações que em nada contrariam a fundamentação da 
Administração Fiscal pedindo a final que devera ser concedido provimento à reclamação graciosa, 
decidindo conforme nela peticionado.

Para além da fundamentação já explanada, referiremos ainda que se interpretarmos o pensamento 
legislativo nesta matéria, tudo aponta no sentido de que os referidos benefícios só poderão ser conce-
didos aos empreendimentos com cariz turística, concretizados no citado Decreto Lei n.º 423/83.

A usufruição destes benefícios, nunca poderá ocorrer por força de um mero contrato de explora-
ção turística, que como se refere neste despacho, não tem relevância para efeitos fiscais, dado que por 
força deste, os deveres e obrigações decorrentes da exploração turística, com vista à usufruição dos 
referidos benefícios, não pode ser vinculativa a terceiras pessoas estranhas ao empreendimento.

Nesta linha de interpretação das normas legais chegaríamos à conclusão que existiam tantas 
pessoas a usufruir dos benefícios, quantas as transmissões das suas fracções autónomas.

Ora estabelece o art. 1º do Dec. Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro ao definir o conceito de 
“Utilidade turística”, visando o fomento e melhoria qualitativa do sector turístico, impõe que esta 
qualificação será atribuída aos empreendimentos de carácter turístico que satisfaçam os princípios 
e requisitos definidos no presente diploma..., prevendo o seu artigo 3º que a utilidade turística “só” 
poderá ser atribuída aos empreendimentos que sejam estabelecimentos hoteleiros e similares, conjuntos 
turísticos, parques de campismo, de interesse para o turismo, devidamente apreciados pelas autoridades 
competentes. Por sua vez o n.º 1 do artº. 20º, isenta de sisa ou actualmente de Imposto Sobre as Trans-
missões Onerosas de Imóveis (IMT) as aquisições de prédios ou de fracções autónomas com destino à 
instalação de empreendimentos qualificados de utilidade turística, pronunciando -se no mesmo sentido 
o art.º 47º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF). Parece óbvio, que daquele preceito ressalta como 
integrado no conceito de “utilidade turística”, o estabelecimento no seu todo.

A alienação de uma parte, provoca a sua descaracterização como empreendimento turístico, e 
em nada visa o fomento e melhoria do sector.

Assim, em nenhuma situação, a propriedade de parte do empreendimento, poderá estar sujeita ao 
princípio da liberdade contratual de alienação, e gozar deste benefício fiscal, porque seria desvirtuar 
todos os conceitos que vêm transcritos no citado DL 423/83. Não é possível vincular o comprador às 
obrigações legais exigidas para o estabelecimento no seu todo, dado que este não efectuou qualquer 
pedido nesse sentido, limitando -se a comprar uma fracção autónoma de empreendimento, e como tal, 
não poderá ter qualquer benefício em termos de IMT e Imposto do Selo, relacionado com a utilidade 
turística.

O contrato de exploração turística celebrado entre a reclamante e a sociedade F………………. 
Aldeamento Turístico SA, não tem enquadramento na aplicação dos benefícios fiscais, só vigorando 
em termos civis. O art. 47º do EBF é claro ao atribuir a isenção de IMT, aos prédios integrados em 
empreendimentos a que tenha sido atribuída a utilidade turística, o que significa que só o “todo” é 
que está em causa.

Do mesmo modo, referiremos, que a reclamação graciosa apresentada com referência á liqui-
dação de IMT que foi atribuído o n.º 313/2011 já foi objecto de despacho de indeferimento, e sendo a 
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liquidação de Imposto do Selo (Verba 1.1) consequência daquela, mantenho e torno definitivo o referido 
despacho, indeferindo o pedido.

Notifique -se a reclamante nos termos do artº 36º do CPPT, através de carta registada com aviso 
de recepção, enviando -lhe cópia da decisão, e com comunicando -lhe que o presente acto é susceptível 
de impugnação judicial, a interpor no prazo de quinze dias (quinze) dias (nº. 2 do art. 102º do CPPT) 
ou de recurso hierárquico a interpor no prazo de 30 (trinta) dias (nº 1 do artigo 76º do CPPT).

Cumpra -se.
Serviço de Finanças de Loulé 1, 12 de Setembro de 2011»
BR) A Impugnante foi notificada do despacho a que se refere a alínea anterior em 16/09/2011, 

cfr. fls. 50 e 51 da reclamação graciosa.
BS) A petição inicial foi apresentada em 30/09/2011, cfr. fls. 2 da impugnação em apenso.
BT) Em 05/03/2009, a Câmara Municipal de Loulé emitiu a “LICENÇA DE UTILIZAÇÃO 

TURÍSTICA n.º 43/09” a favor do E……………  - Aldeamento Turístico, Lda., que constitui fls. xxx 
da impugnação e que aqui se dá por integralmente reproduzido, donde resulta com interesse para a 
decisão:

8 CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA QUATRO ESTRELAS
9 CAPACIDADE MÁXIMA PROVISÓRIA
Efectivo total do CLUBHOUSE é de 483 pessoas, efectivo total nos blocos de apartamentos de 

650 pessoas efectivo total nas moradias de 48 pessoas.
10 CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA CINCO ESTRELAS
11 CAPACIDADE MÁXIMA DEFINITIVA
372 camas fixas individuais e 140 duplas, equivalente a 652 utentes, distribuídas por 140 unidades 

de alojamento (9 Ti, 76 T2 e 55 T3), uma das quais adaptada a pessoas com mobilidade condicionada. 
Por despacho do Turismo Portugal, I. P. de 13/02/2009.

BU) Resulta do despacho n.º 3716/2011, publicado na II Série n.º 40, de 25/02/2011:
«Atento o pedido de atribuição da utilidade turística a título definitivo ao Aldeamento Turístico 

F………………., de 5 estrelas, sito no concelho de Loulé, de que é requerente a sociedade E………………. 
 - Aldeamento Turístico, Lda.; e

Tendo presentes os critérios legais aplicáveis e o parecer do Turismo de Portugal, I. P., que 
considera estarem reunidas as condições para a atribuição da utilidade turística a título definitivo ao 
empreendimento, decido:

1  - Atribuir utilidade turística a título definitivo ao Aldeamento Turístico F…………….., de 5 
estrelas, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º e no n.º 3 do artigo 7º do Decreto -Lei n.º 423/83, 
de 5 de Dezembro.

2  - Fixar a validade da utilidade turística em sete anos contados da data do título (comunicação 
de abertura) ao abrigo do qual o empreendimento iniciou o seu funcionamento (4 de Setembro de 
2008), ou seja, até 4 de Setembro de 2015.

3  - Determinar que, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 4 do artigo 16º do Decreto-
-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 38/94, de 8 de 
Fevereiro, a proprietária e exploradora do empreendimento fique isenta das taxas devidas à Inspecção 
Geral das Actividades Culturais, pelo mesmo prazo fixado para a utilidade turística, caso as mesmas 
sejam ou venham a ser devidas.

4  - Nos termos do disposto no artigo 8º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, a utilidade 
turística fica sujeita ao cumprimento dos seguintes condicionamentos:

a) O empreendimento não poderá ser desclassificado;
b) A requerente deverá promover, até ao termo do segundo ano após a publicação do presente 

despacho, a realização de uma auditoria de qualidade de serviço, por uma entidade independente, 
cujo relatório deve remeter ao Turismo de Portugal, I. P. Caso a requerente disponha de um sistema de 
gestão de qualidade implementado no empreendimento, o relatório de auditoria pode ser substituído 
pela descrição detalhada do referido sistema, evidenciando, nomeadamente, a política de qualidade 
prosseguida, a monitorização e medição da satisfação do cliente e o tratamento das reclamações, a 
frequência e metodologia das auditorias internas e o envolvimento da gestão de topo;

c) Não poderão ser realizadas quaisquer obras que impliquem a alteração do empreendimento 
sem prévia comunicação ao Turismo de Portugal, I P., para efeitos da verificação da manutenção da 
utilidade turística que agora se atribui, sem prejuízo de outros pareceres ou autorizações legalmente 
devidos por parte daquele organismo.

4 de Fevereiro de 2011.  - O Secretário de Estado do Turismo, G…………...»
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 BX) Resulta do DUC 163.811.000.243.048, de 11/05/2011, de fls. xxxx da reclamação gra-

ciosa: 

  
 3. Na presente impugnação judicial está em causa a legalidade dos actos de liquidação de IMT e 

de Imposto de Selo que os Impugnantes pagaram e cuja anulação e reembolso demandam com a invo-
cação de que eles se reportam, no caso de A……………… LIMITED, à aquisição, em 24/09/2009, da 
fracção autónoma designada pela letra “……”, Bloco ……., no caso de B…………., à aquisição, em 
1/07/2010, da fracção autónoma designada pela letra “…….”, Bloco ……., e, no caso de C…………… e 
mulher, D……………., à aquisição, em 24/09/2009, da fracção autónoma designada pela letra “……..”, 
Bloco ……., todas do prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 12988, freguesia de Alman-
cil e concelho de Loulé, as quais, enquanto unidades de alojamento integradas no empreendimento 
turístico (tipologia Aldeamento Turístico) denominado “F……………….”, reúne todas as condições 
legais para beneficiar da isenção de IMT e de redução de imposto de selo previstos no art. 20º do Dec.
Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, dada a utilidade turística reconhecida a este empreendimento pelo 
Senhor Secretário de Estado do Turismo.

A sentença recorrida, depois de fazer uma análise dos diversos diplomas que se sucederam no 
tempo no que toca ao regime jurídico da instalação, funcionamento e exploração dos empreendimentos 
turísticos – Dec.Lei n.º 167/97, de 4 de Julho (com as alterações introduzidas pelo DL n.º 55/2002, de 
11.03, e DL n.º 217/2006, de 31.10), e actual Dec.Lei n.º 39/2008, de 7 de Março (com as alterações 
introduzidas pelo DL n.º 228/2009, de 14.09), e de ter deixado explicado que embora este novo diploma 
não esclareça o que considera ser a instalação de empreendimentos turísticos, conclui no sentido de 
que se depreende das normas que ele reserva à instalação que ela só ocorre quando está concluído o 

BV) Resulta do DUC 160.611.013.985.003, de 11/05/2011, de fls. xxx da reclamação graciosa: 
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procedimento para a utilização das fracções destinadas ao funcionamento do empreendimento turís-
tico, tomando -o apto à realização da exploração turística, independentemente da propriedade das suas 
unidades de alojamento.

Razão por que se julgou que «O procedimento de instalação culmina com o início de funciona-
mento do empreendimento turístico.

(...)
Assim, um empreendimento turístico só se considera instalado com o início de funcionamento.
E permitindo -se a instalação dos empreendimentos turísticos por fases, só à medida que cada 

uma das fases inicie o funcionamento é que se considera que essa fase se considere instalada.
Num outro enfoque, a utilidade turística abrange a totalidade dos elementos componentes ou 

integrantes dos empreendimentos, com excepção das instalações destinadas à exploração comercial 
das águas minerais ou similares, das instalações termais — artigo 3º, n.º 5, do Decreto -Lei n.º 423/83, 
de 5 de Dezembro. Pelo que todas as unidades que compõem o empreendimento turístico ficam abran-
gidas pela utilidade turística.».

Neste contexto, concluiu -se na sentença que embora a “LICENÇA DE UTILIZAÇÃO TURÍS-
TICA” tenha sido emitida pela Câmara Municipal em 05/03/2009 a favor da sociedade construtora 
E…………….  - Aldeamento Turístico, Ldª” (antes, pois, da aquisição da fracção pelos Impugnantes), 
o certo é que apenas com a alienação destas unidades de alojamentos e celebração dos respectivos 
contrato de exploração turística com a entidade exploradora – “F………………, Aldeamento Turístico, 
Ldª”  - ficaram estas unidades do empreendimento funcionalmente aptas e afectas à utilização e explo-
ração turística, sendo que o empreendimento turístico em que elas se integram só pode considerar -se 
definitivamente instalado quando as unidades de alojamento iniciam funcionamento.

«Com efeito, em regra, as diversas fracções de um empreendimento que começa a instalar -se 
demoram muito tempo a concluir -se mais tempo ainda a ser conseguida a sua venda total.

Resulta da licença de utilização turística que o empreendimento turístico E……………… é um 
aldeamento turístico (...).

Possui a classificação definitiva de cinco estrelas e com uma capacidade máxima definitiva de 
“372 camas fixas individuais e 140 duplas, equivalente a 652 utentes, distribuídas por 140 unidades 
de alojamento (9 T1, 76 T2 e 55 T3) (...)

O empreendimento estará definitivamente instalado quando todas as unidades de alojamento 
iniciarem o funcionamento.

A venda das fracções foi concretizada em diferentes datas.
Assim, a primeira aquisição de cada fracção está integrada no processo de instalação do empre-

endimento e, no caso dos autos, a Impugnante realizou a primeira aquisição da fracção, beneficiando 
assim do disposto no art. 20º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83, por se tratar de aquisição com destino 
à instalação do empreendimento.

Foi iniciada a exploração turística da fracção integrada no empreendimento e sendo a sua aqui-
sição destinada à instalação do mesmo, beneficia da isenção de IMT e da redução a 1/5 do imposto 
de selo, previstas no art. 20º do D.L. 423/83, pelo que a liquidação impugnada se mostra ferida de 
ilegalidade por violação da referida norma.».

Discordando do assim decidido, vem a Fazenda Pública, ora Recorrente, defender que se incorreu 
em erro de julgamento ao ter -se concluído que a aquisição destas fracções pelos impugnantes integra 
ainda o processo de instalação do respectivo empreendimento turístico, pois, na sua óptica, quando 
o legislador se refere, no n.º 1 do art.º 20º do Dec.Lei n.º 423/83 (ao disciplinar a isenção/redução 
de Sisa/Selo) a aquisições de prédios «com destino à instalação de empreendimento qualificados de 
utilidade turística», significa que se trata somente de aquisições de prédios com o intuito de neles 
construir/melhorar empreendimentos turísticos, e não de aquisição de prédios/fracções integradas 
em empreendimentos já construídos e instalados, como sucedeu no caso. Na sua perspectiva, esta é a 
interpretação que decorre do elemento histórico, racional/teleológico e literal das normas jurídicas em 
apreço, tendo e conta que o legislador quis atribuir benefícios fiscais em sede de imposto de sisa (ac-
tual IMT) e imposto de selo apenas às empresas proprietárias que realizam o esforço do investimento, 
visando, assim, impulsionar este sector de actividade através de benefícios fiscais concedidos a quem 
cria/instala empreendimentos de utilidade turística, e não a quem se limita a adquirir fracções inseridas 
em empreendimentos já instalados.

Deste modo, a questão que se coloca neste recurso é a de saber se a aquisição pelos impugnantes, 
efectuadas, respectivamente, em 24/9/2009, 1/7/2010 e 24/9/2009, de fracções autónomas que cons-
tituem unidades de alojamento do Aldeamento Turístico “F………………” e que integram, assim, 
um empreendimento turístico que em 4/02/2011 veio a obter o estatuto de utilidade turística a título 
definitivo com validade de 7 anos contados desde 4/09/2008, se destinaram ainda à instalação desse 
empreendimento ou se integram, pelo menos, no processo de concretização dessa instalação, ou se, 
pelo contrário, o empreendimento já se encontrava instalado à data dessas aquisições.
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Vejamos.
Tal questão foi apreciada e decidida em julgamento ampliado com a intervenção de todos os juízes 

desta Secção de Contencioso Tributário, realizado ao abrigo do disposto no art.º 148.º do Código de 
Processo nos Tribunais Administrativos, no processo que correu termos neste Tribunal sob o n.º 0968/12, 
e que deu origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, publicado na 1.ª Série do 
Diário da República, de 4 de Março de 2013.

Acórdão que, por decisão tomada pela maioria dos Juízes Conselheiros em exercício na Secção, 
uniformizou a jurisprudência nos seguintes termos: o conceito de «instalação», para efeitos dos bene-
fícios a que se reporta o n.º 1 do art. 20º, do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, reporta -se à 
aquisição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, 
depois de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as 
empresas que se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos e não os adquirentes 
de fracções autónomas em empreendimentos construídos/instalados em regime de propriedade 
plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a «instalação».

Tendo em conta a suprema importância da uniformidade da jurisprudência no âmbito interno 
dos tribunais, sobretudo em face da segurança e da estabilidade das relações jurídicas a que o direito 
deve ambicionar e aceder, e que encontra consagração no art.º 9.º, n.º 3 do Código Civil – ao impor ao 
julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma 
interpretação e aplicação uniformes do direito – cumpre -nos aderir a essa orientação jurisprudencial e 
aos fundamentos em que se estriba o referido acórdão, vertidos, de forma abreviada mas elucidativa, 
no respectivo sumário, do seguinte teor:

I – Na determinação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos factos a que as 
mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das leis”, 
sendo que “Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos de direito, 
devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro decorrer 
directamente da lei” (art. 11º, nºs. 1 e 2, da LGT).

II – No âmbito do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendi-
mentos turísticos, estabelecido no Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, o conceito de instalação de 
um empreendimento turístico compreende o conjunto de actos jurídicos e os trâmites necessários ao 
licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme o 
caso) das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem como 
a obtenção dos títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística (cfr. 
Capítulo IV, arts. 23º ss).

III – Quando o legislador utiliza a expressão aquisição de prédios ou de fracções autónomas com 
destino à «instalação», para efeitos do benefício a que se reporta o n.º 1 do art. 20º, do Decreto -Lei 
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, não pode deixar de entender -se como referindo -se precisamente à aqui-
sição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois 
de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que 
se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos.

IV – Este conceito de «instalação» é o que se mostra adequado a todo o tipo de empreendimentos 
turísticos e não é posto em causa pelo facto de os empreendimentos poderem ser construídos/insta-
lados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a 
«instalação».

V – Nos empreendimentos turístico constituídos em propriedade plural (que compreendem lotes 
e ou fracções autónomas de um ou mais edifícios, nos termos do disposto no art. 52º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março), destacam -se dois procedimentos distintos, ainda que possam ocorrer 
em simultâneo: um relativo à prática das operações necessárias a instalar o empreendimento; outro, 
relativo às operações necessária a pô -lo em funcionamento e a explorá -lo, sendo que a venda das uni-
dades projectadas ou construídas faz necessariamente parte do segundo.

VI – O legislador pretendeu impulsionar a actividade turística prevendo a isenção/redução de pa-
gamento de Sisa/Selo, para os promotores que pretendam construir/criar estabelecimentos (ou readaptar 
e remodelar fracções existentes) e não quando se trate da mera a aquisição de fracções (ou unidades de 
alojamento) integradas nos empreendimentos e destinadas à exploração, ainda que sejam adquiridas 
em data anterior à própria instalação/licenciamento do empreendimento.

VII – Quem adquire as fracções não se torna um co -financiador do empreendimento, com a res-
ponsabilidade da respectiva instalação, uma vez que está a adquirir um produto turístico que foi posto 
no mercado pelo promotor, seja a aquisição feita em planta ou depois de instalado o empreendimento, 
como um qualquer consumidor final, tanto mais que as fracções podem ser adquiridas para seu uso 
exclusivo e sem qualquer limite temporal (no caso de empreendimentos turísticos constituídos em 
propriedade plural).

VIII – Não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas destinados à cons-
trução/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades de alojamento por 
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consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em causa se encontrem afectas 
à exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no art. 20º, n.º 1, do 
Decreto -Lei n.º 423/83.

IX – Este resultado interpretativo é o que resulta do elemento histórico, racional/teleológico e 
também literal das normas jurídicas em causa.

X – “Os benefícios fiscais são medidas de carácter excepcional instituídas para tutela de inte-
resses públicos extrafiscais relevantes e que sejam superiores aos da própria tributação que impedem 
(artigo 2.º/1 do EBF) (…)” e embora admitindo a interpretação extensiva (artigo 10.º do EBF), não 
pode ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo 
de correspondência, ainda que imperfeitamente expresso (artigo 9.º/2 do C. Civil), para além de que 
porque representam uma derrogação da regra da igualdade e do princípio da capacidade contributiva 
que fundamenta materialmente os impostos, os benefícios fiscais devem ser justificados por um inte-
resse público relevante.

Reitera -se, pois, também nos presentes autos, o discurso fundamentador desse acórdão, razão pela 
qual, no provimento do recurso, se impõe revogar a sentença recorrida.

O recurso merece, por isso, provimento.
Face ao provimento do recurso, importa, então, passar ao conhecimento, em substituição, do vício 

que violação de lei por ofensa dos princípios constitucionais da igualdade e da justiça, invocado pelos 
Impugnantes na petição inicial (artigos 65º a 68º da petição inicial), cujo conhecimento ficou prejudicado 
pela solução dada ao litígio em 1ª instância (cfr. arts. 715º, n.º 2 e 726º, ambos do CPC).

Segundo os Impugnantes, tais princípios mostram -se violados porquanto em relação à fracção “BE” 
do mesmo empreendimento foi liquidado imposto de selo através do DUC n.º 163.811.000.243.048, 
por valor correspondente a 1/5 do que seria devido em virtude do reconhecimento do benefício fiscal 
decorrente do art. 20º do Dec. Lei n.º 423/83, e foi liquidado IMT com reconhecimento do mesmo 
benefício, apresentando a liquidação um valor nulo a pagar. «67º - Assim, e considerando os princípios 
da igualdade e da justiça pelos quais o procedimento tributário se pauta, verifica -se que, sendo a situ-
ação de aquisição da fracção de cada um dos ora impugnantes exactamente igual à do adquirente da 
aludida fracção BE, porque todas pertencem ao mesmo prédio inscrito na matriz sob o artigo n.º 12988 
(freguesia de Almancil, Concelho de Loulé), e se situam no mesmo aldeamento turístico, o qual goza 
de utilidade turística desde 4 de Setembro de 2008, o tratamento fiscal tem de ser o mesmo. Por isso, 
tendo ambos os contratos de compra e venda aqui em causa sido outorgados em data posterior à que 
foi fixada como termo inicial da validade de declaração de utilidade turística, verifica -se que, em am-
bas as situações (tal como aconteceu em relação à fracção BE), deverão ser reconhecidos os referidos 
benefícios fiscais legalmente previstos, em termos de IMT e de imposto de selo.». «68º - Outra posição 
seria até violadora do disposto no artigo 104º n.º 3 da Constituição da República Portuguesa.».

No fundo, segundo a tese dos recorrentes, os actos de liquidação impugnados, a serem ilegais (como 
efectivamente são, de acordo com a posição acolhida neste acórdão), implicam um tratamento desigual 
quando confrontados com situações semelhantes em que foi reconhecida a isenção de imposto.

Todavia, a jurisprudência tem entendido, de forma pacífica e reiterada  - designadamente a do 
Tribunal Constitucional  - que quando está em causa, predominantemente, o exercício de poderes vincu-
lados, não fica margem para a intervenção do princípio da igualdade, cuja relevância conformadora só 
tem cabimento quando a lei deixa ao critério da Administração a escolha entre uma de várias soluções 
possíveis. O princípio da igualdade só funciona no contexto da legalidade, ou seja, não existe direito 
à igualdade na ilegalidade.

Posto de outro modo, a igualdade não pode imperar na ilegalidade, isto é, ainda que a Administra-
ção Tributária ou qualquer outra entidade liquidadora (como é o caso dos Notários em sede liquidação 
de imposto de selo) tivesse praticado um acto ilegal, reconhecendo indevidamente um benefício fiscal 
a um contribuinte, não podia outro contribuinte pretender impor a prática de semelhante acto ilegal. O 
contribuinte não tem o direito de reclamar para si tratamento idêntico ao que a Administração teve para 
com outro contribuinte, se este tratamento tiver sido ilegal. Semelhante concepção dos princípios da 
igualdade e da justiça levariam à subversão do princípio da legalidade, trave mestra de toda a actuação 
administrativa e do próprio Estado de Direito [cf., entre muitos, os Acórdãos do STA de 25/02/1999, 
no Processo n.º 037235, de 29/11/2005, no Processo n.º 0509/05, de 9/10/2002, no Processo n.º 443/02, 
e de 17/11/04, no Processo n.º 1316/03].

Pelas razões expostas, os actos impugnados não padecem de qualquer ilegalidade ou vício.
4. Termos em que acordam os Juízes Conselheiros da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e 
julgar improcedente a impugnação judicial.

Custas pelos recorridos, em 1ª instância e neste STA.

Lisboa, 17 de Abril de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Lino Ri-
beiro. 
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 Acórdão de 17 de Abril de 2013.

Processo n.º 1069/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…………………….. e B……………………..
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Fernanda Maçãs.

Acordam, em conferência, na secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. A……… e B………, notificados do Acórdão, que nestes autos foi proferido pelo Supremo 
Tribunal Administrativo, em 23 de Janeiro de 2013, concedendo provimento ao recurso interposto pela 
Fazenda Pública da sentença do Tribunal Administrativo Fiscal de Loulé, que julgou procedente a im-
pugnação judicial deduzida contra as liquidações de IMT e de Imposto do Selo, com base em ilegalidade, 
face ao disposto no art.º 20º, n.º 1, do Decreto Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, vieram, através do 
Requerimento de fls. 300 a 317, arguir a nulidade desse Acórdão por contradição entre os fundamentos 
e a decisão e a inconstitucionalidade da interpretação normativa que faz do referido preceito.

2. Os Requerentes fundamentam a nulidade do Acórdão argumentando, em síntese, que:
“ -Segundo o douto Acórdão proferido nos presentes autos a decisão da questão de mérito passa 

pela determinação do sentido e alcance do disposto no n.º 1 do artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/83 
de 5 de dezembro:”aquisição de prédios ou fracções autónomas com destino à instalação de empre-
endimentos qualificados de utilidade turística”.

“(…)
“ -No que respeita ao sentido literal do artigo 20º nº1 do Decreto Lei 423/83, conclui -se o se-

guinte:
“…não se trata de uma isenção subjectiva dirigida a beneficiar as empresas, quer sejam pro-

prietárias quer exploradoras dos empreendimentos, mas sim, objetiva, uma vez que visa beneficiar 
atividade de instalação, podendo apenas requerer e beneficiar da isenção as empresas que se dedi-
quem a instalar empreendimentos turísticos e não também as que pretendam dedicar -se a atividade 
de exploração dos mesmos”

“ -Quanto ao conceito de “instalação” conclui -se que “(…) compreende os atos jurídicos e os 
trâmites tendentes ao licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou 
autorizações, conforme o caso) das operações urbanísticas necessárias a construção de um empreen-
dimento turístico, bem como a obtenção de títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado 
para finalidade turística» (fls. 29)

“(…) já no que respeita à razão de ser e finalidade das isenções a conclusão é a seguinte:”Ora, 
resulta do diploma que o que se pretende beneficiar é o investimento em empreendimentos turísticos 
a que venha a ser reconhecida utilidade turística…” (fls. 35)

“(…) Contudo, após estas conclusões acerca disposto do n.º 1 do artigo 20º do Decreto -Lei 
n.º 423/83 de 5 de Dezembro”, o Acórdão toma a seguinte decisão:

“Em suma, não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas destinados à 
construção/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades de alojamento 
por consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em causa se encontrem 
afectas a exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no artigo 20º 
nº1 do Decreto -lei n.º 423/83.”

“(…) Esta conclusão que plasma sentido da decisão é contrária ao sentido técnico jurídico de 
“instalação” considerado pelo plasmado no Acórdão proferido.

“O conceito técnico jurídico de instalação a que o Tribunal que proferiu o Acórdão chegou abrange 
a obtenção de títulos que o tornem “apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística»

“(…) se a edificação não puder prestar serviços de alojamento não se pode falar de um empre-
endimentos turístico, e no caso concreto como bem se refere no acórdão proferido à fls. 27 (citando 
Cristina Siza Vieira) o empreendimento está constituído em propriedade plural o que significa que “são 
empreendimentos turísticos a constituir ou a instalar de forma fracionada e onde, se pretende desde 
logo, alienar ou vir a alienar as fracções autónomas ou lotes destinadas a unidades de alojamento.»

“ - Ao contrário do que se diz no Acórdão o empreendimento não entra em funcionamento com a 
comunicação de abertura mas apenas fica autorizado a funcionar se puder. No regime da propriedade 
plural antes da alienação das frações não pode o empreendimento prestar serviços de alojamento 
turístico, logo não estaríamos a falar de um empreendimento turístico instalado.

Isto porque segundo os Requerentes “(…) lhe falta a obtenção de títulos que o tornem apto a 
funcionar e a ser explorado tal como na definição de “Instalação” dada pelo Acórdão proferido.
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“(…) O Titulo Constitutivo (artigo 54º Decreto lei 39/2008) aprovado pelo Turismo de Portugal 
e “(…) o título que habilita as unidades de alojamento a serem exploradas nos termos do disposto no 
artigo 45º n.º 3 do mesmo diploma (…).

“(…) Ora. sem estes títulos o empreendimento não se pode considerar apto a funcionar e a ser 
explorado para atividade turística porque sem os mesmos não se podem alienar as frações para prestar 
os serviços de alojamento que é a finalidade turística do mesmo conforme sua definição.(…”).

Donde, face à definição técnico jurídica de instalação plasmada no Acórdão proferido nos autos 
a aquisição em causa nos autos tem de se encontrar abrangida no conceito de instalação.

Alegam, ainda, os Requerentes que:
“(…)
 - A propósito da razão de ser e finalidades das isenções o Acórdão proferido conclui que o Decreto-

-Lei 423/83 pretende beneficiar é o investimento em empreendimentos turísticos a que venha a ser 
reconhecida utilidade turística...” (fls. 32)

Ora, tal conclusão impunha também diferente decisão pois tal como plasmado a fls. 38 do Acór-
dão proferido:

“(…) A GRANDE DIFERENÇA INTRODUZIDA PELO REGIME DA PROPRIEDADE PLU-
RAL É A DE QUE QUEM COMPRA UMA FRACCÃO É TAMBÉM DONO E CONTITULAR DO 
EMPREENDIMENTO E TEM DE DISPENDER ESTE ESFORÇO FINANCEIRO. (…).

Para os requerentes “São os PROPRIETARIOS DO ALDEAMENTO que têm de fazer o investimento 
na atividade para manter a utilidade turística pois esta foi conferida sob condição de justificarem com 
a realização de auditorias a manutenção da qualidade.

“(…) NÃO PODEM SER CONSIDERADOS MEROS CONSUMIDORES FINAIS EQUIPARADOS 
A QUALQUER OUTRO QUE COMPRA UMA CASA QUER SEJA PARA HABITAÇÃO QUER SEJA 
INTEGRADA NUM RESORT.(…).

No ponto 55 do Requerimento os Requerentes sintetizam o pedido reafirmando que a interpretação 
normativa do artigo 20º n.º 1 do Decreto -Lei n.º 423/83 de 5 de Dezembro, no sentido plasmado no 
Acórdão, é contrária “aos fundamentos que a sustentaram, nomeadamente que, como diz o mesmo 
acórdão, que o conceito de instalação abrange a “a obtenção de títulos que o tomem apto a funcionar 
e a ser explorado para finalidade turística”, bem como a declaração de que a isenção a que se refere 
o artigo é uma isenção objectiva e destinada a beneficiar o investimento turístico é NULA e por essa 
via, ao configurar uma contradição insanável com relevo na decisão da causa, é inconstitucional por 
violação do princípio da segurança jurídica e da confiança jurídicas decorrentes do principio do 
Estado de Direito Democrático (artigo 2º da CRP) bem como do principio do processo equitativo 
(artigo 20º nº4, da CRP), INCONSTITUCIONALIDADE QUE ORA SE ARGUI PARA TODOS OS 
EFEITOS LEGAIS”.

 -Os Requerentes nos pontos seguintes alegam ainda que a interpretação a que se chegou do 
Acórdão sobre o no n.º 1 do artigo 20º do Decreto -Lei 423/83 de 5 de Dezembro, é inconstitucional 
por violação:

i) do disposto nos artigos 2º, 13º, 81º, 103 n.º 2, 104 n.º 3, e 165 n.º 1 alínea i) todas da CRP, (ponto 
56 do Requerimento), bem como do “artigo 2º da Constituição da República Portuguesa, que consagra 
o “Estado de Direito de Democrático”, o qual tem ínsitos os princípios da submissão do Estado a lei, 
da segurança jurídica e da proteção da confiança dos cidadãos (ponto 58 do Requerimento); ii) “do 
princípio da igualdade, vertido enquanto principio fundamental no artigo 13º e, em particular sobre os 
impostos sobre o património, no artigo 104/2 da CRP” (ponto 59 do Requerimento), e o disposto nos 
artigos 81º, al b), 103º n.º 2, 104º n.º 3 e 165º todos da CRP, pois cabe ao Estado -legislador, através 
da politica fiscal, assegurar a justiça social, a igualdade de oportunidade e operar as necessárias 
correções de desigualdades na distribuição da riqueza e nessa medida os impostos são criados por lei 
que determina os beneficies fiscais.

Finalmente, argumentam os Requerentes que “(…) Estamos assim perante uma DECISÃO SUR-
PRESA na medida em que TODOS OS ACORDÃOS DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO 
que até à data que se pronunciaram sobre a REFERIDA ISENÇÃO DE UTILIDADE TURISTICA em 
casos semelhantes deram RAZÃO AOS ADQUIRENTES DAS FRACÇÕES EM EMPREENDIMENTOS 
TURISTICOS (…), resultando tal entendimento dos “Acórdãos do STA 0932/09 de 09.12.2009, 0120/10 
de 14.04.2010, 0907/09 de 09.12.2009, 0935/09 de 10.02.2010, 0797/09 de 10.02.2010, 0937/09 de 
20.01.2010, 0212/09 de 25.06.09 e alguns até nos quais o relator não votou vencido nos presentes 
autos como acontece com os Acórdãos 0936/09 de 16.12.2009, 01119/09 de 27.01.2010 e 0783/09 de 
02.12.2009”.

3. A Fazenda Pública notificada desse Requerimento nada veio dizer.
4. Com dispensa de vistos (dada a simplicidade da questão), cumpre apreciar e decidir.
5. Em face do exposto, são duas as questões a resolver:
1ª. Quanto à questão da nulidade do Acórdão por os respectivos fundamentos estarem em oposição 

com a decisão, nos termos do estatuído no art. 668º, n.º 1, alínea c), do CPC;
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2ª. Quanto à inconstitucionalidade da interpretação normativa que se faz no Acórdão do n.º 1 do 
art. 20º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro.

5. 1. 1.Quanto à questão da nulidade do Acórdão por os respectivos fundamentos estarem em 
oposição com a decisão, nos termos do estatuído no art. 668º, n.º 1, alínea c), do CPC.

Como ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 7/12/2011, proc n.º 925/10, “Esta 
causa de nulidade da sentença verifica -se quando os fundamentos invocados pelo juiz conduziriam 
logicamente não ao resultado expresso na decisão mas a resultado oposto.”

E o mesmo Acórdão acrescenta tratar -se “de um vício (vício real no raciocínio do julgador) que 
afecta a estrutura lógica da sentença, por contradição entre as suas premissas de facto e de direito e a 
respectiva conclusão)”.

No caso dos autos, como passamos a demonstrar não existe a alegada contradição.
5.1.2. Segundo os Requerentes, a alegada contradição verifica -se:
 - quer porque face à definição técnico jurídica de instalação plasmada no próprio acórdão, a aqui-

sição deveria ter -se como abrangida no conceito de instalação, dado que sem os pertinentes títulos, o 
empreendimento não pode considerar -se apto a funcionar e a ser explorado para actividade turística 
porque sem os mesmos não podem alienar -se as fracções para prestar os serviços de alojamento que é 
a finalidade turística do mesmo, conforme sua definição.

 - quer porque se o acórdão conclui que a razão de ser da isenção é beneficiar o investimento em 
empreendimentos turísticos a que venha a ser reconhecida utilidade turística, então esta conclusão 
impunha também diferente decisão pois com a referência ao investimento imobiliário e criando a 
obrigatoriedade de colocação de todas as unidades de alojamento sob a tutela da exploração turística, 
no novo regime imposto pelo DL 39/2008 o legislador pretendeu exactamente separar o investimento 
turístico do investimento imobiliário, como sucedia antes deste regime e a grande diferença introduzida 
pelo regime da propriedade plural é a de que quem compra uma fracção é também dono e contitular 
do empreendimento e tem de despender este esforço financeiro. E os proprietários do aldeamento (que 
têm de fazer o investimento na actividade para manter a utilidade turística pois esta foi conferida sob 
condição de justificarem com a realização de auditorias a manutenção da qualidade), não podem, pois, 
ser considerados meros consumidores finais equiparados a qualquer outro que compra uma casa quer 
seja para habitação quer seja integrada num resort.

Em face do exposto, segundo os Requerentes a conclusão de que a finalidade da isenção é o 
investimento turístico só poderia levar a uma decisão diferente da dos autos.

Não se nos afigura, porém, que ocorram as invocadas contradições e, portanto, a alegada nulidade 
do acórdão.

Vejamos.
5.1.3. No que respeita à alegada contradição face à definição técnico -jurídica de instalação plas-

mada no acórdão, a fundamentação do acórdão incorpora, em termos lógicos, a conclusão (e portanto 
também o sentido da decisão) dele constante, considerando -se que “… a «instalação» emerge como um 
procedimento que compreende os actos jurídicos e os trâmites tendentes ao licenciamento (em sentido 
amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme o caso) das operações urba-
nísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem como a obtenção dos títulos 
que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística”, ou seja, explicitando -se 
que a entidade responsável pela construção / instalação é também responsável pela obtenção daqueles 
títulos e explicitando -se e justificando -se, igualmente, o entendimento de que a aquisição da fracção 
aqui em questão não pode beneficiar da isenção.

Por outro lado, no que respeita à “ratio” da isenção como beneficiadora do investimento turístico, 
também não se vê que ocorra a alegada contradição entre fundamentos e decisão.

Na verdade, referindo que na sentença recorrida «… partindo -se do entendimento de que o empre-
endimento se considera instalado quando todas as unidades de alojamento iniciarem o funcionamento 
e que a primeira aquisição de cada fracção está ainda integrada naquele processo, as isenções consa-
gradas no art. 20º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83 beneficiam apenas as aquisições iniciais, isto é, as 
que constituam a primeira venda efectuada pela proprietária do empreendimento, desde que destinada 
à exploração turística» o acórdão acaba por considerar que a interpretação a que se chegou na sentença 
recorrida não tem apoio nem na letra nem na razão de ser do referido preceito legal, pois que em lado 
nenhum o legislador refere que pretende aplicar as isenções referidas naquele preceito à venda das 
fracções pelos promotores do empreendimento e ainda que destinadas à exploração turística, sendo que 
também o n.º 2 do art. 20º aporta um argumento decisivo nesse sentido, ao alargar a isenção prevista 
no n.º 1 na transmissão a favor da empresa exploradora, mas apenas no caso de a proprietária ser uma 
sociedade de locação financeira.

Daí a conclusão no sentido de no conceito de instalação não poder estar incluída «a aquisição de 
unidades de alojamento que fazem parte do empreendimento, porque essa aquisição é feita tendo em vista 
a sua exploração a qual só pode ocorrer após o acto final do procedimento de instalação, que coincide 
normalmente, como vimos, com a abertura ao público», sendo «a venda das unidades de alojamento 
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ainda que adquiridas durante a construção/instalação consubstanciam já o interesse da exploração do 
empreendimento turístico».

Ora, esta é uma conclusão que, numa perspectiva lógica, se enquadra nas premissas consideradas 
no acórdão (não cabendo aqui apreciar a bondade do mérito do decidido), não se vendo, portanto, que 
o mesmo enferme das contradições que a requerente lhe imputa. Pelo contrário, o que ressalta é que a 
argumentação da requerente se reconduz a discordância da interpretação jurídica sufragada no aresto 
em causa e no que se reporta ao normativo em questão (art. 20º do DL n.º 423/83, de 5/12), fundamen-
tando a alegada nulidade num conceito de «instalação» que não corresponde ao conceito acolhido no 
acórdão e extraindo ilações que neste não têm apoio. Sendo certo, porém, que a arguição de nulidade 
da decisão não é meio processual adequado para obter o reexame da matéria apreciada ou para reagir 
a eventuais erros de julgamento.

Por tudo o que vai exposto, com a fundamentação clara e congruente expressa no acórdão recla-
mado, a decisão de julgar procedente o recurso, revogando a sentença recorrida, não está em contradição 
com os fundamentos em que se alicerçou pelo que não ocorre a invocada nulidade.

Em conformidade com jurisprudência firme deste Supremo Tribunal, “Saber se se decidiu bem 
ou mal é problema que extravasa do âmbito da validade formal do acórdão em questão e que contende 
já com a validade substancial, por eventual erro de julgamento cometido, o qual só em sede de recurso 
jurisdicional pode ser discutido, caso fosse admissível” (cfr., entre outros, o Acórdão de 9 de Maio de 
2012, proc n.º 245/11).

Em suma, não se verifica, improcedendo, portanto, a alegada nulidade do acórdão por contradição 
entre os fundamentos e a decisão, nos termos pretendidos pela requerente.

5.2.1. Quanto à inconstitucionalidade da interpretação normativa que se faz no Acórdão do n.º 1 
do art. 20º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro.

Nos arts. 61º a 63º da petição inicial da presente impugnação (fls. 13 dos autos), os recorrentes 
invocaram, efectivamente, que outro entendimento que não tivesse em conta a isenção violaria os 
princípios da igualdade e justiça pelos quais o procedimento tributário se pauta.

E tendo a impugnação sido julgada procedente, essa matéria não foi, nem tinha que ser conhecida, 
sendo que no segmento final da sentença recorrida se exara que «… em consequência da solução dada 
às questões concretamente conhecidas ficou prejudicado o conhecimento de outras questões.»

Porém, tendo o acórdão ora reclamado revogado a decisão da 1ª instância, deveria ter apreciado 
aquela suscitada inconstitucionalidade, o que não foi feito.

E poderiam, em consequência, os Requerentes ter ora invocado a nulidade por omissão de pronún-
cia, o que não fizeram, pois que apenas invocam a nulidade prevista na alínea c) do n.º 1 do art. 668º 
do CPC (e no art. 125º do CPPT).

Não cabe, portanto, aqui, nem agora, a apreciação da referida inconstitucionalidade.
5.2.2. Relativamente à invocada decisão surpresa, importa sublinhar que, por um lado, configura 

matéria que não cabe no âmbito da presente reclamação.
Segundo jurisprudência reiterada do Tribunal Constitucional “(…)  - porque o poder jurisdicional 

se esgota, em princípio, com a prolação da sentença ou acórdão e a eventual aplicação de uma norma 
inconstitucional não constitui erro material ou lapso notório, não é causa de nulidade da decisão e não 
torna esta obscura ou ambígua  - tem de entender -se que os incidentes pós–decisórios (pedido de aclaração, 
de reforma ou arguição de nulidade da decisão), previstos na lei de processo, não são já, em princípio, 
meios idóneos e atempados para suscitar, pela primeira vez, uma questão de constitucionalidade de 
normas aplicadas pelo julgador na decisão do pleito ou causa principal: é que, como é óbvio, se tais 
pretensões da parte forem indeferidas, por inverificação dos pressupostos do “incidente” requerido, 
as únicas normas aplicadas serão as normas processuais reguladoras da admissibilidade e âmbito dos 
pedidos de reforma ou nulidade (…)” (1).

Por outro lado, também não se verifica qualquer decisão surpresa: o acórdão reclamado, que 
apenas dá provimento ao recurso da Fazenda Pública, não traduz decisão imprevisível para os Reque-
rentes, tendo apreciado a questão segundo a solução defendida pela Fazenda Pública pelo menos desde 
a Contestação.

Acresce que os Requerentes também tiveram oportunidade de arguir a inconstitucionalidade em sede 
das contra -alegações do recurso (uma vez que, como se disse, este foi interposto pela Fazenda Pública).

Impõe -se ainda sublinhar que nos arestos invocados pelos Requerentes se apreciaram questões 
diversas daquela a que se reporta o acórdão ora reclamado: (i) se os benefícios fiscais consagrados no 
n.º 1 do art. 20º do DL n.º 423/83, de 5/12, foram ou não revogados pelo art. 31º do DL n.º 485/88, 
de 30/12 e (ii) se tais benefícios eram de aplicação automática ou tinham de constar do despacho de 
reconhecimento da utilidade turística.

Ainda assim, constata -se que os ora Requerentes já interpuseram, em 12/2/2013, recurso para o 
Tribunal Constitucional (cfr. fls. 320 e ss.), ao abrigo do n.º 1 do art. 75º, da alínea b) do n.º 1 do art. 70º, 
ambos da Lei de Organização, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional e da alínea b) do 
art. 280º da CRP, interposição essa que será oportunamente apreciada.
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6. Nestes termos e pelo exposto acorda -se em julgar improcedente a arguição de nulidade do 
acórdão.

Custas pelos Requerentes

Lisboa, 17 de Abril de 2013.  - Fernanda Maçãs (relatora)  - Casimiro Gonçalves  - Francisco 
Rothes.

(1) Neste sentido, cfr. CARLOS LOPES DO REGO, Os recursos de fiscalização concreta na lei e na jurisprudência do 
Tribunal Constitucional, Almedina, Coimbra, 2010. p. 78. 

 Acórdão de 17 de Abril de 2013.

Processo n.º 1070/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…………………. e outros.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé que 
julgou procedente a impugnação judicial deduzida por A………… e mulher, B…………, e pela socie-
dade C…………, LDA., com os demais sinais dos autos, contra a decisão de indeferimento expresso 
de reclamações graciosas que apresentaram contra as liquidações de Imposto Municipal sobre as Trans-
missões Onerosas de Imóveis, a que correspondem, respectivamente, os DUCs n.º 160.309.015.713.003 
e n.º 160.209.015.716.203, e o DUC n.º 160.909.026.290.303, reclamações onde pediram a devolução 
do imposto liquidado e pago, com base na ilegalidade dessas liquidações face ao direito à isenção do 
imposto por força do disposto no art.º 20º, n.º 1, do Decreto Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro.

1.1. Terminou a sua alegação de recurso com o seguinte quadro conclusivo:
a) A questão decidenda é saber se a aquisição imóvel se destinou à instalação do empreendimento 

ou se este já se encontrava instalado;
b) In casu, não existindo ampliação ou melhoramento em mais de 50%, o reconhecimento dos 

benefícios respeitantes à isenção de IMT e redução de Imposto de Selo dependem de se considerar que 
a aquisição do impugnante se destinou a instalar um empreendimento qualificado de utilidade turística 
como o exige o art. 20º n.º 1 do Decreto -Lei n.º 423/83 de 05/12;

c) O DL n.º 423/83, de 5/12, reestruturou profundamente o instituto de utilidade turística e previu, 
no seu art. 7º, a concessão da utilidade turística a título prévio caso fosse atribuída antes da entrada em 
funcionamento dos empreendimentos:

i) novos;
ii) já existentes que fossem objecto de remodelação, beneficiação ou de reequipamento totais ou 

parciais;
iii) já existentes que aumentassem a sua capacidade em, pelo menos, 50%;
d) E previu a concessão da utilidade turística a título definitivo, caso fosse atribuída a empreendi-

mentos já em funcionamento ou quando resultasse da confirmação da utilização turística a título prévio;
e) E foi precisamente ao abrigo destes normativos que, em 2011/02/25, foi publicado no Diário 

da República a atribuição da utilidade turística a titulo definitivo ao Aldeamento Turístico D……….., 
de 5 estrelas, cujo funcionamento já iniciara em 2008/09/04;

f) Assim, não faz sentido, e carece de apoio legal, sustentar, como se faz na sentença recorrida, que 
a aquisição das fracções identificadas nos autos, integra a fase de instalação do empreendimento turístico, 
pois este não só já se encontrava instalado, como também já se encontrava em funcionamento;

g) A interpretação que a Fazenda Pública faz da norma em questão, é a de que esta apenas re-
conhece a possibilidade de ser atribuída a utilidade turística a empreendimentos que resultem de um 
directo investimento, traduzido quer na construção de empreendimentos novos, quer na remodelação, 
beneficiação ou reequipamento totais ou parciais, quer na realização de obras conducentes ao aumento 
da capacidade em, pelo menos, 50%;

h) Por esse motivo, o legislador entendeu atribuir benefícios fiscais em sede de Imposto de Sisa 
(IMT) e do Selo, às empresas proprietárias que realizam o esforço do investimento. Pretendeu o le-
gislador impulsionar este sector de actividade, prevendo isenção/redução de pagamento de Sisa/Selo, 
mediante determinadas condições, a quem vai criar estabelecimentos turísticos, e não a quem se limita 
a adquirir fracções pertencentes a empreendimentos já instalados;
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l) Na verdade, quando o legislador diz, no n.º 1 do artigo 20º, “destino à instalação”, tal significa 
que se trata apenas de aquisições de prédios efectuadas com o intuito de neles construir/melhorar em-
preendimentos turísticos, e não da mera aquisição de prédios/fracções integradas em empreendimentos 
já construídos e instalados, como sucedeu no caso concreto;

m) Este é o entendimento e interpretação perfilhados pela Administração Tributária, e que decorre 
do elemento histórico, racional/teleológico, mas também literal das normas jurídicas em apreço;

n) Entendimento também perfilhado pelo TCA do Sul, acórdão n.º 4424/10, de 2011/10/18, pro-
ferido na Impugnação Judicial que correu termos, no TAF de Loulé, sob o n.º78/10.9BELLE;

o) Ao julgar que a aquisição da fracção se destinou à instalação do empreendimento turístico, a 
decisão contida no aresto ora recorrido viola o disposto naquela norma legal, incorrendo em erro de 
julgamento, porque não está preenchido um dos condicionalismos que a lei impõe para que se verifique 
a isenção prevista no n.º 1 do art. 20º do DL n.º 423/83, nomeadamente, que o imóvel adquirido se 
destine à instalação do empreendimento turístico.

1.2. Os Recorridos apresentaram contra -alegações para sustentar a manutenção do julgado.
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto deste Supremo Tribunal emitiu douto parecer no 

sentido de que devia ser concedido provimento ao recurso, por entender que a isenção de IMT apenas 
abrange as transacções onerosas referentes a empreendimento turístico ou suas fracções realizadas pela 
empresa que o explora e é dele proprietária, e não aquelas que resultem da aquisição por terceiros.

1.4. Colhidos os vistos legais dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre apreciar e decidir.
2. Na sentença recorrida deu -se por assente a seguinte factualidade:
A) Em 16 de Julho de 2009, entre os Impugnantes A……….. e mulher B…………, na qualidade 

de segundo outorgante e “E………, LIMITADA”, com sede nas ………. Loulé, ………, freguesia 
de Almancil, concelho de Loulé, pessoa colectiva …………., na qualidade de primeiro outorgante e 
outros, foi celebrada a escritura publica de compra e venda, mútuo com hipoteca e mandato de fls. 48 
a 54, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os legais efeitos.

B) Declarou a Primeira Outorgante (fls. 50):
«Que pelo preço de OITOCENTOS E SESSENTA MIL EUROS, já recebido da segunda outor-

gante, aos representados desta vende a FRACÇÃO AUTÓNOMA designada pelar letras “AH” que 
corresponde ao BLOCO E Zero Sete  - ZONA DA PRAIA —fracção R trinta e um — RÉS -DO -CHÃO, 
destinada a habitação, serviços  - de exploração turística) tipo T  - Três, classificado para fins turísti-
cos, — Integrada no prédio urbano em regime de propriedade horizontal, — denominado F……….. ou 
D…………., Aldeamento Turístico de Cinco Estrelas, sito em ………., freguesia de Almancil, concelho 
de Loulé, inscrito provisoriamente na respectiva matriz sob o artigo P12988, —, descrito na Conser-
vatória do Registo Predial de Loulé sob o número um, zero dois/dois mil e oito, zero quatro zero nove 
onde se mostram registadas a constituição de Empreendimento Turístico com propriedade horizontal 
pela inscrição AP. CINCO MIL DUZENTOS E DOZE de dois mil e nove, zero três dezasseis. (...)

EXIBIRAM (...)
 - Fotocópia emitida pela Câmara Municipal de Loulé em 22 de Junho de 2009, do alvará de 

licença de utilização turística número 43/09, emitido pela Câmara Municipal de Loulé em 5 de Março 
de 2009 referente ao prédio.»

C) Em 14/07/2009, os Impugnantes A…………. e mulher B…………. efectuaram o pagamento 
do IMT a que se referem as liquidações de fls. 57 e 60.

D) Em 16/07/2009, entre os Impugnantes A…………. e mulher B……….. e G………… S.A., foi 
celebrado um contrato de exploração turística relativo à fracção a que se refere a alínea B), cfr. fls. 20 
e segs. da reclamação graciosa em apenso.

E) Resulta do contrato a que se refere a alínea anterior:
«É celebrado o presente contrato, em conformidade com o disposto o artigo 45, número 3 do 

Decreto -Lei n.º 39/2008 de 7 de Março, através do qual o signatário, na qualidade de proprietário 
de uma fracção considerada unidade de alojamento do Aldeamento Turístico – D…………, habilita a 
entidade exploradora à exploração da sua fracção, nos termos e condições constantes do clausulado 
que se anexa, rubricado pelas partes.»

F) A fracção autónoma a que se refere a alínea B) no Aldeamento Turístico denominado D……….., 
composto por 141 fracções, nomeadamente um Club House e 140 unidades de alojamento que fazem 
parte integrante do mesmo, com a classificação definitiva de cinco estrelas, cfr. fls. 75 e segs..

G) Em 27/06/2011, os Impugnantes A………… e mulher B………… reclamaram graciosamente 
contra as liquidações de IMT, cfr. reclamação graciosa em apenso.

H) Na reclamação graciosa n,º 1082201104003586 foi prestada a informação de fls. 51 e segs., 
que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os legais efeitos.

I) Na Direcção de Finanças de Faro, foi proferida a informação de fls. 53 e segs., que aqui se dá 
por integralmente reproduzida e donde resulta com interesse para a decisão:

«(…)
Para uma boa apreciação e decisão da causa decidenda, que se resume à questão de saber se a 

transmissão da fracção em causa está ou não isenta de IMT, importa fazer um breve percurso pelos 
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principais e mais pertinentes diplomas legais que estabeleceram a disciplina jurídica relativamente 
à actividade da indústria hoteleira e similar, com especial enfoque nas normas que incidem sobre 
matéria fiscal.

A Lei n.º 2073, de 23 de Dezembro de 1954, constituiu o quadro legal regulador da actividade da 
indústria hoteleira e similar e dividiu os estabelecimentos “de interesse para o turismo” e “sem interesse 
para o turismo “. A declaração de utilidade turística assumia relevância, desde logo ao nível fiscal.

Dispunha o artigo 12º da Lei 2073, de 23 de Dezembro de 1954:
“As empresas proprietárias e as que venham a explorar os estabelecimentos hoteleiros ou similares 

classificados de utilidade turística são isentas, relativamente à propriedade e exploração dos mesmos, 
de contribuição predial e de contribuição industrial e bem assim de quaisquer impostos e rasas para os 
corpos administrativos, durante o prazo de 10 anos, contado a partir do primeiro ano de exploração 
dos estabelecimentos; e beneficiarão, nos quinze anos seguintes, de uma redução de 50 por cento nas 
mesmas contribuições, impostos e taxas.

§ 1º Os estabelecimentos hoteleiros abertos nos últimos cinco anos e classificados de utilidade turís-
tica lerão, a partir da entrada em vigor desta lei, o tratamento tributário previsto no corpo deste artigo.

§ 2º Aos estabelecimentos não compreendidos no parágrafo anterior, mas que realizem nos cinco 
anos, contados da entrada em vigor desta lei, obras e melhoramentos que lhes permitam obter a clas-
sificação de utilidade turística, aplicar -se -á a redução de impostos referida na última parte do corpo 
deste artigo, pelo prazo e nos termos aí definidos.”

E continuava o artigo 13º;
‘São isentas de sisa e de imposto de sucessões e doações, ficando sujeitas apenas a um quinto 

do imposto do selo devido, as aquisições de prédios com destino à construção e instalação de esta-
belecimentos hoteleiros ou similares previamente declarados de utilidade turística, cujas empresas 
beneficiarão também das isenções estabelecidas no corpo do artigo anterior, desde a aquisição dos 
prédios até à abertura dos estabelecimentos à exploração, se for observado para esta o prazo fixado 
pelo Presidente do Conselho”

Em primeiro lugar, importa realçar que estes dois normativos reconhecem, mediante as circunstân-
cias ali descritas, uma série de benefícios fiscais às empresas proprietárias e às empresas exploradoras 
do estabelecimento hoteleiro, Tal está taxativamente previsto no artigo 12º, mas também no artigo 13º 
quando, na sua segunda metade refere “(…), cujas empresas beneficiarão também (...)”.

Assim, conclui -se que apenas estavam isentas de sisa (actual IMT) as aquisições, por parte das 
empresas, de prédios com destino à construção e instalação de estabelecimentos hoteleiros.

Aliás, todos os benefícios referidos nestes artigos 12º, 13º e 14º desta Lei, são reconhecidos às 
empresas referidas naquele artigo 12º (i.é, as empresas proprietárias e as empresas que venham a 
explorar os estabelecimentos hoteleiros ou similares classificados de utilidade turística).

Posteriormente, em 04 de Junho de 1956. foi publicada a Lei n.º 2081, que veio inserir dispo-
sições de interpretação e aplicação da Lei n.º 2073. Com relevância para o caso em apreço, temos o 
artigo 12º (o único que faz referência ao imposto de sisa), segundo o qual “Poderão ser restituídas as 
importâncias correspondentes à sisa e ao imposto sobre as sucessões e doações e aos quatro quintos 
do imposto do selo pagos pela aquisição de prédios com destino à construção de estabelecimentos 
hoteleiros e similares, feita posteriormente à entrada em vigor da Lei n.º 2073, desde que esses esta-
belecimentos venham a ser declarados de utilidade turística e sejam abertos à exploração no prazo 
fixado para o efeito pelo Presidente do Conselho.”

Note -se que este dispositivo legal impõe como uma das condições para a devolução da sisa paga, 
que a aquisição do prédio tenha sido efectuada com destino à construção de estabelecimentos hote-
leiros e similares. Por conseguinte, trata -se da restituição da sisa a efectuar à empresa que adquiriu 
um prédio para nele construir e instalar um estabelecimento hoteleiro.

Com a entrada em vigor do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e 
Doações (CIMSISD), através da publicação do DL 41969 de 24 de Novembro de 1958, a isenção de sisa 
passou a estar prevista no seu artigo 13º, sendo que o nº8 dispunha que ficavam isentos da sisa as aquisi-
ções de prédios com destino à construção e instalação de estabelecimentos hoteleiros ou similares, previa-
mente declarados de utilidade turística, nos termos do artigo 130 da Lei 2073, de 23 de Dezembro de 1954.

Ou seja, este normativo praticamente reproduz o já referido artigo 12º da Lei n.º 2081.
Foram vários os despachos ministeriais que vieram esclarecer/clarificar as situações fácticas 

subsumíveis à previsão normativa do artigo 13º. nº8 do CIMSISD.
Todos eles convergem no sentido de reconhecer que apenas estão abrangidos pela isenção deste 

normativo legal as aquisições de prédios com o fim de nele construir e instalar estabelecimentos ho-
teleiros, considerados de utilidade turística, deixando de fora a aquisição de prédios quando nele já 
estejam construídos e instalados os referidos estabelecimentos hoteleiros.

Assim, o despacho ministerial de 12 -07 -1960, veio esclarecer que a aquisição de prédios urbanos 
onde se encontram instalados hotéis está sujeita ao pagamento da sisa, não lhes aproveitando a isenção 
da sisa prevista no n.º 8 do artº 13º do CIMSISD, que é restrita às aquisições de prédios destinados à 
construção e instalação de novos estabelecimentos hoteleiros ou similares, previamente declarados, 
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de utilidade pública. Também o despacho ministerial de 23 -11 -1960 veio dizer que se o terreno foi 
adquirido para construção de um estabelecimento hoteleiro e vendido antes de concluída a construção 
e iniciada a exploração, não é de restituir a sisa paga pela primeira transmissão.

O despacho ministerial de 02 -05 -1966 veio dizer que a isenção em apreço, apenas é de aplicar no 
caso de criação de novas unidades hoteleiras, previamente consideradas de utilidade turística, e não 
da transmissão das já existentes (vide Código do imposto Municipal da Sisa e do imposto Sobres as 
Sucessões e Doações — Anotado e Comentado por F. Pinto Fernandes e Nuno Pinto Fernandes — 4 ed., 
págs. 255 e 256)

Actualmente, o diploma legal que disciplina a atribuição da utilidade turística, está consagrado 
no Decreto -Lei n.º 423/83 de 5 de Dezembro, que revogou a Lei n.º 2073. O n.º 1 do artigo 20º daquele 
diploma legal, reza assim:

“São isentas de sisa e do imposto sobre sucessões e doações, sendo o imposto do selo reduzido a um 
quinto, as aquisições de prédios ou de fracções autónomas com destino à instalação de empreendimentos 
qualificados de utilidade turística, ainda que tal qualificação seja atribuída a titulo prévio, desde que esta 
se mantenha válida e seja observado o prazo fixado para a abertura ao público do empreendimento.”

E acrescenta o n.º 2: “A isenção e a redução estabelecidas no número anterior verificar -se -ão 
também na transmissão a favor da empresa exploradora, no caso de a proprietária ser uma sociedade 
de locação financeira e a transmissão se operar ao abrigo e nos termos do contrato de locação finan-
ceira que determinou a aquisição do empreendimento pela sociedade transmitente.”

A lei continua a referir -se a aquisições de prédios (ou fracções) com destino à instalação de 
empreendimentos de reconhecida utilidade turística. Ou seja, trata -se de isenção nas aquisições de 
prédios para construir/Instalar e não dos já instalados, e que não sejam alvo de obras de remodelação, 
beneficiação, reequipamento ou ampliação. Aliás, na senda do que já vinha sendo estabelecido, com 
as necessárias adaptações, desde a Lei no 2073 (artigo 13º, in fine).

O Decreto -Lei n.º 423/83 constituiu um instrumento jurídico de fomento e incentivo ao investi-
mento no sector do turismo, que se quer de qualidade. Este impulso que se pretendeu dar ao sector do 
turismo, está bem patente desde logo no artigo 5º. Com efeito, a lei apenas reconhece a possibilidade 
de ser atribuída a utilidade turística a empreendimentos que resultem de um directo investimento 
traduzido quer na construção de empreendimentos novos, quer na remodelação, beneficiação ou re-
equipamento totais ou parciais, quer na realização de obras conducentes ao aumento da capacidade 
em, pelo menos, 50%.

Por esse motivo, o legislador entendeu atribuir benefícios fiscais em sede de imposto de sisa e 
do selo, às empresas proprietárias que realizam o esforço do investimento. Pretendeu o legislador 
impulsionar este sector de actividade, prevendo isenção/redução de pagamento de sisa/selo, mediante 
determinadas condições, a quem vai criar estabelecimentos turísticos, e não a quem se limita a vender 
fracções pertencentes a empreendimentos já instalados. Este é o entendimento e interpretação perfi-
lhados pela DCCI, e que decorre do elemento histórico, racional/teleológico, mas também literal das 
normas jurídicas em apreço.

Na verdade, quando o legislador diz, no n.º 1 do artigo 20º, “destino à instalação”, tal significa 
que se trata apenas de aquisições de prédios efectuadas com o intuito de neles construir/melhorar 
empreendimentos turísticos, e não, como pretende a reclamante, de aquisição de prédios/fracções 
integradas em empreendimentos já construídos e instalados.

Da mesma forma, quando o legislador utiliza a expressão “seja observado” o prazo fixado 
para a abertura ao público do empreendimento, sugere a ideia de mais uma condição que é imposta 
ao promotor do investimento (empresa proprietária), no sentido de que esta, para além de ter de ver 
reconhecida a utilidade turística ao empreendimento que construiu/ampliou/melhorou, terá ainda de 
cumprir o prazo que foi estipulado para a abertura do mesmo ao público

O próprio artigo 20º, no seu nº2, estabelece a única situação em que a isenção da sisa e a redução 
do imposto do selo, também ocorre, para além das situações já referidas: quando a empresa proprie-
tária for uma sociedade de locação financeira e, no âmbito deste contrato de locação que previu a 
aquisição do empreendimento, vende à empresa exploradora os prédios/fracções.

Portanto, fora destes casos, não está prevista qualquer isenção da sisa (actual IMT). Assim, quando 
é efectuada a aquisição de uma fracção que integra um empreendimento turístico, já instalado, esta 
operação não está isenta de sisa/IMT, por inexistência de norma jurídica que a preveja.

Consequentemente, entendemos que se torna irrelevante o facto da fracção em causa continuar 
afecta à exploração turística, Já que é a operação em si mesma (o facto tributário em causa) que 
cai fora da previsão estabelecida no artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/83, que reconhece a isenção 
do pagamento do imposto da sisa/IMT (Neste sentido os pareceres emitidos pela DSIMT, de fls. 31 a 
60 dos autos). Requer ainda a reclamante o reconhecimento da Isenção do IMI. Ora a reclamação 
graciosa visa atacar a ilegalidade da liquidação e a consequente anulação total ou parcial dos actos 
tributários (art.º 68Y do Código de Procedimento e de Processo Tributário). Pelo que, este não é o 
meio procedimental próprio para apreciação do pedido de reconhecimento de Isenção do IMI.

Consequentemente, a pretensão da reclamante está votada ao insucesso.
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III  - PROPOSTA DE DECISÃO
Nos termos do presente Parecer, propõe -se que a reclamação seja:
Indeferida
Devendo notificar -se a reclamante para o exercício do direito de audição, nos termos do artigo 60º 

da Lei Geral Tributária.
No entanto, submete -se à consideração de V. Exa., que superiormente decidirá
Direcção de Finanças de Faro, 08/08/2011».
J) Sobre a informação a que se refere a alínea anterior recaiu o seguinte projecto de despacho (fls. 

54 da reclamação graciosa):
«Concordo
Indefiro nos termos propostos
2011/08/08»
K) O impugnante A………., devidamente notificado, exerceu o direito de audição, cfr. fls. 70 da 

reclamação graciosa
L) Em apreciação do direito de audição foi elaborada a informação de fls. 75 e segs. da reclamação 

graciosa, que aqui se dá por integralmente reproduzida e donde resulta com interesse para a decisão:
«I  - DIREITO DE AUDIÇÃO
(…)
Alega a reclamante que a interpretação que a Administração Fiscal faz do artigo 20º do Decreto-

-Lei n.º 423/83 de 5 de Dezembro, não se mostra consentânea com a ratio legis da criação do insti-
tuto da utilidade turística pois, tal entendimento conduz a que os benefícios fiscais previstos naquele 
normativo legal não passem de letra morta, acabando por nunca ser aplicáveis na prática Sustenta 
esta conclusão, com a argumentação de que, apesar da atribuição de utilidade turística a titulo pré-
vio poder ser requerida com base em anteprojecto aprovado do empreendimento, na realidade e em 
regra, o que se passa é que quando o promotor do empreendimento adquire um prédio destinado a 
nele implantar um empreendimento turístico, inexiste qualquer projecto aprovado, pelo que inexiste 
a declaração de utilidade turística. E, desta forma, nunca pode beneficiar da isenção do IMT ou da 
redução do imposto do selo.

Alega ainda a reclamante que o conceito de instalação” de empreendimento turístico adoptado no 
projecto de despacho não se coaduna com o conceito de instalação previsto no Decreto -Lei n.º 39/2008, 
de 7 de Março, que estabelece o regime jurídico da instalação, funcionamento e exploração de empre-
endimentos turísticos. Pois, a aprovação do projecto do empreendimento constitui a primeira etapa do 
processo de instalação, o que faz com que, em bom rigor, a declaração de utilidade turística ocorra 
sempre numa fase posterior à conclusão da primeira fase da instalação. Concluindo que, nessa medida, 
não se pode dizer que só se aplicam os benefícios fiscais em causa a empreendimentos declarados de 
utilidade turística antes da sua instalação. Por isso, a expressão com destino à instalação” contida no 
artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/83, deve ser interpretada no sentido de que o que releva é a afectação 
do prédio (exploração turística), quer se trate da primeira transmissão onde há -de vir a ser implantado 
um empreendimento turístico ou a aquisições subsequentes.

II - ANÁLISE DO DIREITO DE AUDIÇÃO
Não faz sentido, nem corresponde à verdade, que o entendimento que a Administração Fiscal 

faz do artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro conduz a que, na prática, as benefícios 
fiscais ali previstos não passem de letra morta, acabando por nunca serem aplicáveis.

Desde logo, e porque ao contrário do que afirma a reclamante, muitos promotores, antes de 
adquirem os prédios, elaboram o projecto e candidatam -se à atribuição de utilidade turística a título 
prévio que, uma vez reconhecida, lhes permite beneficiarem da isenção do IMT e redução do imposto 
do selo, relativamente à aquisição do imóvel onde futuramente será instalado o empreendimento 
turístico. Por vezes, pode não existir interesse nesse pedido, nomeadamente para efeitos fiscais. No 
caso concreto, o promotor não requereu o reconhecimento a titulo prévio. Mas também não houve 
pagamento de SISA pela aquisição do terreno. Pois, a aquisição do terreno que esteve na origem do 
prédio onde foi construído o empreendimento, pela sociedade E………. Lda., foi efectuada no âmbito 
de uma concentração de empresas, pelo que a isenção da SISA foi atribuída nos termos do Decreto -Lei 
n.º 404/90, de 21 de Dezembro.

Acresce que, os promotores que pagaram o imposto municipal de sisa/IMT pela aquisição do 
imóvel destinado à instalação de estabelecimentos turísticos, sempre podem pedir a restituição, quando 
posteriormente seja reconhecida a utilidade turística, desde que observados determinados condicio-
nalismos legalmente estabelecidos.

Quanto à interpretação do conceito de “instalação” que a reclamante entende ser a correcta, 
consideramos que é uma interpretação demasiado rebuscada e forçada. Com efeito, o capítulo IV do 
Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março intitulado “instalação dos empreendimentos turísticos” trata do 
procedimento respeitante à instalação, leia -se, tendente à instalação. Naturalmente que existem várias 
etapas ou procedimentos administrativos conducentes à instalação de um determinado empreendimento 
turístico, que pode ir, nomeadamente, desde o pedido de licenciamento ou comunicação prévia de ope-
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rações urbanísticas, passando pelos pareceres e aprovação das várias entidades oficiais competentes, 
até à emissão dos títulos válidos de abertura do empreendimento. Se lermos o disposto nos artigos 5º 
e 6º deste diploma legal, teremos que concluir que o sentido da palavra “instalação se refere a empre-
endimentos a criar/construir. E é a estes que também se refere a norma do artigo 20º do Decreto -Lei 
n.º 423/83, como já explanámos no projecto de despacho, que aqui se dá por integralmente reproduzido.

Por fim, a propósito do Acórdão do STA referido na p. i, importa focar a questão que ali foi 
abordada. No Acórdão pode ler -se:

“(…) não prevendo o legislador que os benefícios em causa tenham que constar do despacho de 
atribuição de utilidade turística, ao contrário do que sucede nas situações do n.º 4 do artigo 16º citado, 
declarada a utilidade turística e destinando -se o imóvel à instalação de um empreendimento turístico, 
é evidente que a isenção de IMT e a redução do IS operam directa e automaticamente.

Ou seja, o juiz ad quo, considerou que, pelo facto de no despacho que reconheceu a utilidade 
turística não constarem os benefícios fiscais de isenção de IMT ou redução do imposto do selo, não 
poderia o impugnante gozar de tais benefícios. É contra esta interpretação que vai a decisão contida 
no Acórdão do STA, ao concluir que os benefícios previstos no artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/82 
operam automaticamente desde que verificados os pressupostos legalmente definidos. E neste ponto, 
também para a Administração Fiscal não restam dúvidas de que a atribuição dos benefícios fiscais 
decorre automaticamente da lei, não necessitando os mesmos de serem mencionados no despacho que 
atribui a utilidade turística.

É certo que o Acórdão afirma que a transmissão ali em causa também está abrangido pela 
isenção/redução estabelecida na lei. Salvo o devido respeito, tal conclusão assenta porventura numa 
apressada interpretação da norma em questão. O entendimento que a Administração Fiscal perfilha 
explanada no projecto de relatório, assenta numa interpretação literal, sistemática e histórica do 
normativo contido no artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/82, de 5 de Dezembro, que não contempla as 
situações como as que estão em causa nos presentes autos de reclamação graciosa.

III  - PARECER
Perante os factos vertidos nos autos a lei aplicável, conclui -se que o pedido da reclamante não 

pode proceder.
III  - PROPOSTA DE DECISÃO
Nos termos do presente Parecer, propõe -se que a reclamação seja:
Indeferida
No entanto, submete -se à consideração de V Exa.. que superiormente decidirá, Direcção de 

Finanças de Faro, 2011/08/08»
M) Sobre a informação a que se refere a alínea anterior recaiu o seguinte despacho (fls. 75 da 

reclamação graciosa).
«Concordo.
Torno definitivo o projecto de despacho de indeferimento de 20i 1/08/08 Faro, 22 de Agosto de 2011».
N) O Impugnante A…………. foi notificado do despacho a que se refere a alínea anterior em 

24/08/2011, cfr. fls. 79 a 81 da reclamação graciosa.
O) Na reclamação graciosa n.º 1082201104003608 foi prestada a informação de fls. 50 e 51, que 

aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os legais efeitos.
P) Na Direcção de Finanças de Faro, foi proferida a informação de fls. 63 e segs., que aqui se dá 

por integralmente reproduzida para todos os legais efeitos.
Q) Sobre a informação a que se refere a alínea anterior, recaiu o projecto de despacho de indefe-

rimento de fls. 63, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os legais efeitos.
R) A Impugnante B…………., devidamente notificada, exerceu o direito de audição, cfr. fls. 72 

da reclamação graciosa.
S) Em apreciação do requerimento apresentado ao abrigo do direito de audição foi prestada a 

seguinte informação (fls. 77 e segs. da reclamação graciosa):
«I — DIREITO DE AUDIÇÃO
Alega a reclamante que a interpretação que a Administração Fiscal faz do artigo 20º do Decreto-

-Lei n.º 423/83 de 5 de Dezembro, não se mostra consentâneo com a ratio legis da criação do insti-
tuto da utilidade turística pois, tal entendimento conduz a que os benefícios fiscais previstos naquele 
normativo legal não passem de letra morta, acabando por nunca ser aplicáveis na prática. Sustenta 
esta conclusão, com a argumentação de que, apesar da atribuição de utilidade turística a titulo pré-
vio poder ser requerida com base em anteprojecto aprovado do empreendimento, na realidade e em 
regra, o que se passa é que quando o promotor do empreendimento adquire um prédio destinado a 
nele implantar um empreendimento turístico, inexiste qualquer projecto aprovado, pelo que inexiste 
a declaração de utilidade turística E, desta forma, nunca pode beneficiar da isenção do IMT ou da 
redução do Imposto do selo.

Alega ainda a reclamante que o conceito de “instalação” de empreendimento turístico adop-
tado no projecto de despacho não se coaduna com o conceito de instalação previsto no Decreto -Lei 
n.º 39/2008, de 7 de Março, que estabelece o regime jurídico da instalação, funcionamento e exploração 
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de empreendimentos turísticos. Pois, a aprovação do projecto do empreendimento constitui a primeira 
etapa do processo de instalação, o que faz com que, em bom rigor, a declaração de utilidade turística 
ocorra sempre numa fase posterior à conclusão da primeira fase da instalação. Concluindo que, nessa 
medida, não se pode dizer que só se aplicam os benefícios fiscais em causa a empreendimentos decla-
rados de utilidade turística antes da sua instalação. Por isso, a expressão “com destino à instalação” 
contida no artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/83, deve ser interpretada no sentido de que o que releva 
é a afectação do prédio (exploração turística), quer se trate da primeira transmissão onde há -de vir 
a ser implantado um empreendimento turístico ou a aquisições subsequentes.

II— ANÁLISE DO DIREITO DE AUDIÇÃO
Não faz sentido, nem corresponde à verdade, que o entendimento que a Administração Fiscal 

faz do artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro conduz a que, na prática, os benefícios 
fiscais ali previstos não passem de letra morta, acabando por nunca serem aplicáveis.

Desde logo, e porque ao contrário do que afirma a reclamante, muitos promotores, antes de 
adquirem os prédios, elaboram o projecto e candidatam -se à atribuição de utilidade turística a título 
prévio que, uma vez reconhecida, lhes permite beneficiarem da isenção do IMT e redução do Imposto 
do selo, relativamente à aquisição do imóvel onde futuramente será instalado o empreendimento tu-
rístico. Por vezes, pode não existir interesse nesse pedido, nomeadamente para efeitos fiscais. No caso 
concreto, o promotor não requereu o reconhecimento a título prévio. Mas também não houve paga-
mento de SISA pela aquisição do terreno. Pois, a aquisição do terreno que esteve na origem do prédio 
onde foi construído o empreendimento, pela sociedade E………….. Lda., foi efectuada no âmbito de 
uma concentração de empresas, pelo que a isenção da SISA foi atribuída nos termos do Decreto -Lei 
n.º 404/90, de 21 de Dezembro.

Acresce que, os promotores que pagaram o imposto municipal de sisa /IMT pela aquisição do 
imóvel destinado à instalação de estabelecimentos turísticos, sempre podem pedir a restituição, quando 
posteriormente seja reconhecida a utilidade turística, desde que observados determinados condicio-
nalismos legalmente estabelecidos.

Quanto à interpretação do conceito de “Instalação” que a reclamante entende ser a correcta, 
consideramos que é uma interpretação demasiado rebuscada e forçada. Com efeito, o capítulo IV do 
Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março intitulado “instalação dos empreendimentos turísticos” trata 
do procedimento respeitante à instalação, leia -se, tendente à instalação. Naturalmente que existem 
várias etapas ou procedimentos administrativos conducentes à instalação de um determinado empre-
endimento turístico, que pode ir, nomeadamente, desde o pedido de licenciamento ou comunicação 
prévia de operações urbanísticas, passando pelos pareceres e aprovação das várias entidades oficiais 
competentes, até à emissão dos títulos válidos de abertura do empreendimento. Se lermos o disposto 
nos artigos 5º e 6º deste diploma legal, teremos que concluir que o sentido da palavra “instalação” 
se refere a empreendimentos turísticos a criar/construir. E é a estes que também se refere a norma do 
artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/83, como já explanámos no projecto de despacho, que aqui se dá 
por integralmente reproduzido.

Por fim, a propósito do Acórdão do STA referido na p.i, importa focar a questão que ali foi abor-
dada. No Acórdão pode ler -se:

“(…) não prevendo o legislador que os benefícios em causa tenham que constar do despacho de 
atribuição de utilidade turística, ao contrário do que sucede nas situações do n.º 4 do artigo 16º citado, 
declarada a utilidade turística e destinando -se o imóvel à instalação de um empreendimento turístico, 
é evidente que a isenção de IMT o a redução do IS operam directa e automaticamente.

Ou seja, o juiz ad quo, considerou que, pelo facto de no despacho que reconheceu a utilidade turís-
tica não constarem os benefícios fiscais de isenção de IMT ou redução do imposto do selo, não poderia o 
impugnante gozar de tais benefícios. É contra esta interpretação que vai a decisão contida no Acórdão do 
STA, ao concluir que os benefícios previstos no artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/82 operam automatica-
mente desde que verificados os pressupostos legalmente definidos. E neste ponto, também para a Admi-
nistração Fiscal não restam dúvidas de que a atribuição dos benefícios fiscais decorre automaticamente 
da lei, não necessitando os mesmos de serem mencionados no despacho que atribui a utilidade turística.

É certo que o Acórdão afirma que a transmissão ali em causa também está abrangida pela 
isenção/redução estabelecida na lei. Salvo o devido respeito, tal conclusão assenta porventura numa 
apressada interpretação da norma em questão. O entendimento que a Administração Fiscal perfilha, 
explanada no projecto de relatório, assenta numa interpretação literal, sistemática e histórica do 
normativo contido no artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/82, de 5 de Dezembro, que não contempla as 
situações como as que estão em causa nos presentes autos de reclamação graciosa.

III  - PARECER
Perante os factos vertidos nos autos a lei aplicável, conclui -se que o pedido do reclamante não 

pode proceder.
III  - PROPOSTA DE DECISÃO
Nos termos do presente Parecer, propõe -se que a reclamação seja:
(...)
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Indeferida
No entanto, submete -se à consideração de V. Exa., que superiormente decidirá, Direcção de 

Finanças de Faro, 19/08/2011».
T) Sobre a informação a que se refere a alínea anterior recaiu o seguinte despacho (fls. 75 da 

reclamação graciosa).
«Concordo.
Torno definitivo o projecto de despacho de indeferimento de 2011/08/08 Faro, 22 de Agosto de 2011».
U) A Impugnante foi notificada do despacho a que se refere a alínea anterior em 05/09/2011, cfr. 

fls. 82 e 83 da reclamação graciosa.
V) Em 02 Novembro de 2009, entre a impugnante C………….., LIMITADA, com sede em……... 

na qualidade de segundo outorgante e “E……….., LIMITADA”, com sede nas ………… Loulé, 
…………., freguesia de Almancil, concelho de Loulé, pessoa colectiva …………, na qualidade de 
primeiro outorgante e outros, foi celebrada a escritura publica de compra e venda e hipoteca de fls. 62 
a 72, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os legais efeitos.

X) Declarou a Primeira Outorgante (fls. 64):
«Que, pela presente escritura e pelo preço de SEISCENTOS E TRINTA MIL EUROS, já recebido, 

vende representada da Segunda Outorgante, livre de ónus ou encargos, conforme declarou, a fracção 
autónoma designada pela letra “D”, Bloco BO1, Zona da Lagoa, fracção L14, primeiro andar, Tipo 
T  - Dois, destinada a habitação no âmbito de serviços de exploração turística, com direito ao uso 
exclusivo de uma área de noventa e seis vírgula sessenta e cinco metros quadrados, dos quais 8,40 m2 
correspondem a um compartimento para arrumos na cave, 47,36 m2 a uma zona de terraços no primeiro 
andar, e 40,89 m2 a um terraço na cobertura, do prédio urbano em regime de propriedade horizontal 
sito em …………, denominado F………….. ou D……….., freguesia de Almancil, concelho de Loulé, 
inscrito na respectiva matriz, sob o artigo 12 988, com o valor patrimonial tributável correspondente 
de €1 56. 840,00, descrito na Conservatória do Registo Predial de Loulé sob o numero dez uni duzen-
tos e oitenta e dois, da referida freguesia registada a aquisição a favor da sociedade vendedora pela, 
apresentações quarenta e seis, quarenta e sete e quarenta e oito, todas de onze de Março de dois mil e 
três, a constituição de empreendimento turístico com propriedade horizontal pela apresentação cinco 
mil duzentos e doze de dezasseis de Março de dois mil e nove.

Conforme certidão predial permanente consultada no respectivo endereço electrónico, cujo có-
digo de acesso à GP -0047 -28661  -080801 - 010282, pela qual verifiquei que para o prédio de que faz 
parte a fracção autónoma ora alienada foi atribuído o alvará de licença de utilização turística n.º 43, 
emitida pela Câmara Municipal de Loulé a 05/03/2009.».

Z) Em 29/10/2009, a Impugnante C…………, LIMITADA efectuou o pagamento do IMT a que 
se refere a liquidação de fls. 73.

AA) Em 04/03/2010, entre a Impugnante C………….., LIMITADA e G………….. S.A., foi 
celebrado um contrato de exploração turístico relativo à fracção a que se refere a alínea X) cfr. fls. 26 
e segs. da reclamação graciosa em apenso.

AB) Resulta do contrato a que se refere a alínea anterior:
«É celebrado o presente contrato, em conformidade com o disposto no artigo 45, número 3 do 

Decreto -Lei n.º 39/2008 de 7 de Março, através do qual o signatário, na qualidade de proprietário 
de uma fracção considerada unidade de alojamento do Aldeamento Turístico – D…………., habilita a 
entidade exploradora à exploração da sua fracção, nos termos e condições constantes do clausulado 
que se anexa, rubricado pelas partes.»

AC) A fracção autónoma a que se refere a alínea X) no Aldeamento Turístico denominado 
D………….., composto por 141 fracções, nomeadamente um Club House e 140 unidades de alo-
jamento que fazem parte integrante do mesmo, com a classificação definitiva de cinco estrelas, cfr. 
fls. 75 e segs..

AD) Em 24/06/2011, a ora Impugnante C…………., LIMITADA reclamou graciosamente contra 
a liquidação de IMT, cfr. reclamação graciosa em apenso.

AE) Na reclamação graciosa a 1082201104004213 foi prestada a seguinte informação de fls. 48 
e 49, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os legais efeitos.

AF) Na Direcção de Finanças de Faro, foi proferida a informação de fls. 51 e segs., que aqui se 
dá por integralmente reproduzida e donde resulta com interesse para a decisão:

«(...) Para uma boa apreciação e decisão da causa decidenda, que se resume à questão de saber se a 
transmissão da fracção em causa está ou não isenta de IMT, importa fazer um breve percurso pelos prin-
cipais e mais pertinentes diplomas legais que estabeleceram a disciplina jurídica relativamente à activi-
dade da Indústria hoteleira e similar com especial enfoque nas normas que incidem sobre matéria fiscal.

A Lei n.º 2073, de 23 de Dezembro de 1954, constituiu o quadro legal regulador da actividade da 
indústria hoteleira e similar e dividiu os estabelecimentos “de interesse para o turismo” e “sem interesse 
para o turismo”. A declaração de utilidade turística assumia relevância, desde logo ao nível fiscal.

Dispunha o artigo 12º da Lei 2073, de 23 de Dezembro de 1954:
«As empresas proprietárias e as que venham a explorar os estabelecimentos hoteleiros ou simi-

lares classificados de utilidade turística são isentas, relativamente à propriedade e exploração dos 
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mesmos, de contribuição predial e de contribuição industrial, e bem assim de quaisquer impostos e 
taxas para os corpos administrativos, durante o prazo de 10 anos, contado a partir do primeiro ano 
de exploração dos estabelecimentos; e beneficiarão, nos quinze anos seguintes, de uma redução de 50 
por cento nas mesmas contribuições, impostos e taxas.

§ 1º Os estabelecimentos hoteleiros abertos nos últimos cinco anos e classificados de utilidade turís-
tica terão, a partir da entrada em vigor desta lei, o tratamento tributário previsto no corpo deste artigo.

§ 2º Aos estabelecimentos não compreendidos no parágrafo anterior, mas que realizem nos cinco 
anos, contados da entrada em vigor desta lei, obras e melhoramentos que lhes permitam obter a clas-
sificação de utilidade turística, aplicar -se -á a redução de impostos referida na última parte do corpo 
deste artigo, pelo prazo e nos termos aí definidos.”

E continuava o artigo 13º:
“São isentas de sisa e de imposto de sucessões e doações, ficando sujeitas apenas a um quinto 

do imposto do selo devido, as aquisições de prédios com destino à construção e instalação de esta-
belecimentos hoteleiros ou similares previamente declarados de utilidade turística, cujas empresas 
beneficiarão também das isenções estabelecidas no corpo do artigo anterior, desde a aquisição dos 
prédios até à abertura dos estabelecimentos à exploração, se for observado para esta o prazo fixado 
pelo Presidente do Conselho.”

Em primeiro lugar, importa realçar que estes dois normativos reconhecem, mediante as circunstân-
cias ali descritas, uma série de benefícios fiscais às empresas proprietárias e às empresas exploradoras 
do estabelecimento hoteleiro, Tal está taxativamente previsto no artigo 12º, mas também no artigo 130 
quando, na sua segunda metade refere “(…) cujas empresas beneficiarão também (...)“.

Assim, conclui -se que apenas estavam Isentas de sisa (actual IMT) as aquisições, por parte das 
empresas, de prédios com destino à construção e instalação de estabelecimentos hoteleiros.

Aliás, todos os benefícios referidos nestes artigos 12º, 13º e 14º desta Lei, são reconhecidos às 
empresas referidas naquele artigo 12º (i. é, as empresas proprietárias e as empresas que venham a 
explorar os estabelecimentos hoteleiros ou similares classificados de utilidade turística).

Posteriormente, em 04 de Junho de 1956, foi publicada a Lei n.º 2081, que veio inserir dispo-
sições de interpretação e aplicação da Lei n.º 2073. Com relevância para o caso em apreço, temos o 
artigo 12º (o único que faz referência ao imposto de sisa), segundo o qual “Poderão ser restituídas as 
importâncias correspondentes à sisa e ao imposto sobre as sucessões e doações e aos quatro quintos 
do imposto do selo pagos pela aquisição de prédios com destino à construção de estabelecimentos 
hoteleiros e similares feita posteriormente à entrada em vigor da Lei n.º 2073, desde que esses esta-
belecimentos venham a ser declarados de utilidade turística e sejam abertos à exploração no prazo 
fixado para o efeito pelo Presidente do Conselho.”

Note -se que este dispositivo legal impõe como uma das condições para a devolução da sisa paga, 
que a aquisição do prédio tenha sido efectuada com destino à construção de estabelecimentos hote-
leiros e similares. Por conseguinte, trata -se da restituição da sisa a efectuar à empresa que adquiriu 
um prédio para nele construir e instalar um estabelecimento hoteleiro.

Com a entrada em vigor do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões 
e Doações (CIMSISD), através da publicação do DL 41969, de 24 de Novembro de 1958, a isenção 
de sisa passou a estar prevista no seu artigo 13º, sendo que o n.º 8 dispunha que ficavam isentos da 
sisa, as aquisições de prédios com destino à construção e instalação de estabelecimentos hoteleiros 
ou similares, previamente declarados de utilidade turística, nos termos do artigo 13º da Lei n.º 2073, 
de 23 de Dezembro de 1954.

Ou seja, este normativo praticamente reproduz o já referido artigo 12º da Lei n.º 2081.
Foram vários os despachos ministeriais que vieram esclarecer/clarificar as situações fácticas 

subsumíveis à previsão normativa do artigo 13º, n.º 8 do CIMSISD. Todos eles convergem no sentido de 
reconhecer que apenas estão abrangidos pela isenção deste normativo legal as aquisições de prédios 
com o fim de nele construir e instalar estabelecimentos hoteleiros, considerados de utilidade turística 
deixando de fora a aquisição de prédios quando nele já estejam construídos e instalados os referidos 
estabelecimentos hoteleiros.

Assim, o despacho ministerial de 12 -07 -1960, veio esclarecer que a aquisição de prédios urbanos 
onde se encontram instalados hotéis está sujeita pagamento da sisa não lhes aproveitando a isenção 
da sisa prevista no n.º 8 do art. 13º do CMSISD, que é restrita às aquisições de prédios destinados à 
construção e instalação de novos estabelecimentos hoteleiros ou similares, previamente declarados, 
de utilidade pública. Também o despacho ministerial de 23 -11 -1960 veio dizer que se o terreno foi 
adquirido para construção de um estabelecimento hoteleiro e vendido antes de concluída a construção 
e iniciada a exploração, não é de restituir a sisa paga pela primeira transmissão.

O despacho ministerial de 02 -05 -1966 veio dizer que a isenção em apreço, apenas é de aplicar no 
caso de criação de novas unidades hoteleiras, previamente consideradas de utilidade turística, e não 
da transmissão das já existentes (vide Código do Imposto Municipal da Sisa e do Imposto Sobres as 
Sucessões e Doações — Anotado e Comentado por F. Pinto Fernandes e Nuno Pinto Fernandes — 4ª ed. 
págs. 255 e 256)
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Actualmente, o diploma legal que disciplina a atribuição da utilidade turística, está consagrado 
no Decreto -Lei n.º 423/83 de 5 de Dezembro, que revogou a Lei n.º 2073. O n.º 1 do artigo 20º daquele 
diploma legal, reza assim:

“São isentas de sisa e do imposto sobre sucessões e doações, sendo o imposto do selo reduzido a um 
quinto, as aquisições de prédios ou de fracções autónomas com destino à instalação de empreendimentos 
qualificados de utilidade turística, ainda que tal qualificação seja atribuída a título prévio, desde que esta 
se mantenha válida e seja observado o prazo fixado para a abertura ao público do empreendimento.”.

E acrescenta o n.º 2: “A isenção e a redução estabelecidas no número anterior verificar -se -ão 
também na transmissão a favor da empresa exploradora, no caso de a proprietária ser uma sociedade 
de locação financeira e a transmissão se operar ao abrigo e nos termos do contrato de locação finan-
ceira que determinou a aquisição do empreendimento pela sociedade transmitente.”

A lei continua a referir -se a aquisições de prédios (ou fracções) com destino à instalação de 
empreendimentos de reconhecida utilidade turística. Ou seja, trata -se de isenção nas aquisições de 
prédios para construir/instalar e não dos já instalados, e que não sejam alvo de obras de remodelação, 
beneficiação, reequipamento ou ampliação. Aliás, na senda do que já vinha sendo estabelecido, com 
as necessárias adaptações, desde a Lei no 2073 (artigo 13º, in fine).

O Decreto -Lei n.º 423/83 constituiu um instrumento jurídico de fomento e incentivo ao investi-
mento no sector do turismo, que se quer de qualidade. Este impulso que se pretendeu dar ao sector do 
turismo, está bem patente desde logo no artigo 5º Com efeito, a lei apenas reconhece a possibilidade 
de ser atribuída a utilidade turística a empreendimentos que resultem de um directo investimento, 
traduzido quer na construção de empreendimentos novos, quer na remodelação, beneficiação ou re-
equipamento totais ou parciais, quer na realização de obras conducentes ao aumento da capacidade 
em, pelo menos, 50%.

Por esse motivo, o legislador entendeu atribuir benefícios fiscais em sede de imposto de sisa e 
do selo, às empresas proprietárias que realizam o esforço do investimento. Pretendeu o legislador 
impulsionar este sector de actividade, prevendo isenção/redução de pagamento de sisa/selo, mediante 
determinadas condições, a quem vai criar estabelecimentos turísticos, e não a quem se limita a vender 
fracções pertencentes a empreendimentos já instalados. Este é o entendimento e interpretação perfi-
lhados pela DCCI, e que decorre do elemento histórico, racional/teleológico, mas também literal das 
normas jurídicas em apreço.

Na verdade, quando o legislador diz, no n.º 1 do artigo 20º, “destino à instalação”, tal significa 
que se trata apenas de aquisições de prédios efectuadas com o intuito de neles construir/melhorar 
empreendimentos turísticos, e não, como pretende a reclamante, de aquisição de prédios/fracções 
integradas em empreendimentos já construídos e instalados.

Da mesma forma, quando o legislador utiliza a expressão “seja observado” o prazo fixado 
para a abertura ao público do empreendimento, sugere a ideia de mais uma condição que é imposta 
ao promotor do investimento (empresa proprietária), no sentido de que esta, para além de ter de ver 
reconhecida a utilidade turística ao empreendimento que construiu/ampliou/melhorou, terá ainda de 
cumprir o prazo que foi estipulado para a abertura do mesmo ao público

O próprio artigo 20º, no seu n.º 2, estabelece a única situação em que a isenção da sisa e a 
redução do imposto do selo, também ocorre, para além das situações já referidas: quando a empresa 
proprietária for uma sociedade de locação financeira e, no âmbito deste contrato de locação que previu 
a aquisição do empreendimento, vende à empresa exploradora os prédios/fracções.

Portanto, fora destes casos, não está prevista qualquer isenção da sisa (actual IMT). Assim quando 
é efectuada a aquisição de uma fracção que integra um empreendimento turístico, já instalado, esta 
operação não está isenta de sisa/IMT, por inexistência de norma jurídica que a preveja.

Consequentemente, entendemos que se torna irrelevante o facto da fracção em causa continuar 
afecta à exploração turística, já que é a operação em si mesma (o facto tributário em causa) que cai 
fora da previsão estabelecida no artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/83, que reconhece a isenção do 
pagamento do imposto da sisa/IMT (Neste sentido os pareceres emitidos pela DSIMT, de fls. 51 a 60 
dos autos) Requer ainda a reclamante o reconhecimento da Isenção do IMI. Ora a reclamação graciosa 
visa atacar a ilegalidade da liquidação e a consequente anulação total ou parcial dos actos tributários 
(art. 68º do Código de Procedimento e de Processo Tributário). Pelo que, este não é o meio procedi-
mental próprio para apreciação do pedido de reconhecimento de Isenção do IMI.

Consequentemente, a pretensão da reclamante está votada ao insucesso.
III - PROPOSTA DE DECISÃO
Nos termos do presente Parecer, propõe -se que a reclamação seja:
(…)
Indeferida.
Devendo notificar -se a reclamante para o exercício do direito de audição, nos termos do artigo 60º 

da Lei Geral Tributária.
No entanto, submete -se à consideração de V. Exa., que superiormente decidirá. Direcção de 

Finanças de Faro, 1 -08 -2011».
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AG) Sobre a informação a que se refere a alínea anterior recaiu o seguinte projecto de despacho 
(fls. 51 da reclamação graciosa):

«Concordo
Indefiro nos termos propostos
2011/08/19».
AH) A Impugnante notificada exerceu o direito de audição, cfr. fls. 60 da reclamação graciosa.
AI) Em apreciação do direito de audição foi elaborada a informação de fls. 66 e segs. da reclamação 

graciosa, que aqui se dá por integralmente reproduzida e donde resulta com interesse para a decisão:
«I  - DIREITO DE AUDIÇÃO
(...)
Alega o(a) reclamante que a interpretação que a Administração Fiscal faz do artigo 20º do 

Decreto -Lei n.º 423/83 de 5 de Dezembro, não se mostra consentânea com a ratio legis da criação 
do instituto da utilidade turística pois, tal entendimento conduz a que os benefícios fiscais previstos 
naquele normativo legal não passem de letra morta, acabando por nunca ser aplicáveis na prática. 
Sustenta esta conclusão, com a argumentação de que, apesar da atribuição de utilidade turística o 
título prévio poder ser requerida com base em anteprojecto aprovado do empreendimento, na realidade 
e em regra, o que se passa é que quando o promotor do empreendimento adquire um prédio destinado 
a nele implantar um empreendimento turístico, inexiste qualquer projecto aprovado, pelo que inexiste 
a declaração de utilidade turística. E, desta forma, nunca pode beneficiar da isenção do IMT ou da 
redução do imposto do selo.

Alega ainda o(a) reclamante que o conceito de “instalação” de empreendimento turístico adop-
tado no projecto de despacho não se coaduna com o conceito de instalação previsto no Decreto -Lei 
n.º 39/2008, de 7 de Março, que estabelece o regime jurídico da instalação, funcionamento e exploração 
de empreendimentos turísticos. Pois, a aprovação do projecto do empreendimento constitui a primeira 
etapa do processo de instalação, o que faz com que, em bom rigor, a declaração de utilidade turística 
ocorra sempre numa fase posterior à conclusão da primeira fase da instalação. Concluindo que, nessa 
medida, não se pode dizer que só se aplicam os benefícios fiscais em causa a empreendimentos decla-
rados de utilidade turística antes da sua instalação. Por isso, a expressão “com destino à instalação” 
contido no artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/83, deve ser interpretada no sentido de que o que releva 
é a afectação do prédio exploração turística), quer se trate da primeira transmissão onde há -de vir a 
ser implantado um empreendimento turístico ou a aquisições subsequentes.

II— ANÁLISE DO DIREITO DE AUDIÇÃO
Não faz sentido, nem corresponde à verdade, que o entendimento que a Administração Fiscal 

faz do artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro conduz a que, na prática, os benefícios 
fiscais ali previstos não passem de letra morta, acabando por nunca serem aplicáveis.

Desde logo, e porque ao contrário do que afirma a reclamante, muitos promotores, antes de 
adquirem os prédios, elaboram o projecto e candidatam -se à atribuição de utilidade turística a título 
prévio que, uma vez reconhecida, lhes permite beneficiarem da isenção do IMT e redução do Imposto 
do selo relativamente à aquisição do imóvel onde futuramente será instalado o empreendimento turís-
tico. Por vezes, pode não existir interesse nesse pedido, nomeadamente para efeitos fiscais. No caso 
concreto, o promotor não requereu o reconhecimento a título prévio. Mas também não houve paga-
mento de SISA pela aquisição do terreno. Pois, a aquisição do terreno que esteve na origem do prédio 
onde foi construído o empreendimento, pela sociedade E………….. Lda., foi efectuada no âmbito de 
uma concentração de empresas, pelo que a isenção da SISA foi atribuída nos termos do Decreto -Lei 
n.º 404/90, de 21 de Dezembro.

Acresce que, os promotores que pagaram o imposto municipal de sisa /IMT pela aquisição do 
imóvel destinado à instalação de estabelecimentos turísticos sempre podem pedir a restituição, quando 
posteriormente seja reconhecida a utilidade turística, desde que observados determinados condicio-
nalismos legalmente estabelecidos.

Quanto à interpretação do conceito de “instalação” que a reclamante entende ser a correcta, 
consideramos que é uma interpretação demasiado rebuscada e forçada. Com efeito, o capitulo IV do 
Decreto -Lei n.º 39/2008 de 7 de Março intitulado “instalação dos empreendimentos turísticos” trata 
do procedimento respeitante à instalação, leia -se, tendente à instalação. Naturalmente que existem 
várias etapas ou procedimentos administrativos conducentes à instalação de um determinado empre-
endimento turístico, que pode ir nomeadamente, desde o pedido de licenciamento ou comunicação 
prévia de operações urbanísticas, passando pelos pareceres e aprovação das várias entidades oficiais 
competentes, até à emissão dos títulos válidos de abertura do empreendimento. Se lermos o disposto 
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nos artigos 5º e 6º deste diploma legal, teremos que concluir que o sentido da palavra “instalação” 
se refere a empreendimentos turísticos a criar/construir. E é a estes que também se refere a norma do 
artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/83 como já explanámos no projecto de despacho, que aqui se dá por 
integralmente reproduzido.

Por fim, a propósito do Acórdão do STA referido na p.i, importa focar a questão que ali foi abor-
dada. No Acórdão pode ler -se:

“(...) não prevendo o legislador que os benefícios em causa tenham que constar do despacho de 
atribuição de utilidade turística, ao contrário do que sucede nas situações do n.º 4 do artigo 16º citado, 
declarada a utilidade turística e destinando -se o imóvel à instalação de um empreendimento turístico, 
é evidente que a isenção de IMT o a redução do IS operam directa e automaticamente.

Ou seja, o juiz ad quo, considerou que, pelo facto de no despacho que reconheceu a utilidade 
turística não constarem os beneficias fiscais de isenção de IMT ou redução do imposto do selo, não 
poderia o impugnante gozar de tais benefícios. É contra esta interpretação que vai a decisão contida 
no Acórdão do STA, ao concluir que os benefícios previstos no artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/82 
operam automaticamente desde que verificados os pressupostos legalmente definidos. E neste ponto, 
também para a Administração Fiscal não restam dúvidas de que a atribuição dos benefícios fiscais 
decorre automaticamente da lei, não necessitando os mesmos de serem mencionados no despacho que 
atribui a utilidade turística.

É certo que o Acórdão afirma que a transmissão ali em causa também está abrangida pela 
isenção/redução estabelecida na lei. Salvo o devido respeito, tal conclusão assenta porventura numa 
apressada interpretação da norma em questão. O entendimento que a Administração Fiscal perfilha, 
explanado no projecto de relatório, assenta numa interpretação literal, sistemática e histórica do 
normativo contido no artigo 20º do Decreto -Lei n.º 423/82, de 5 de Dezembro, que não contempla as 
situações como as que estão em causa nos presentes autos de reclamação graciosa.

III  - PARECER
Perante os factos vertidos nos autos a lei aplicável, conclui -se que o pedido da reclamante não 

pode proceder.
III  - PROPOSTA DE DECISÃO
Nos termos do presente Parecer, propõe -se que a reclamação seja:
(…)
Indeferida
No entanto, submete -se à consideração de V. Exa., que superiormente decidirá, Direcção de 

Finanças de Faro, 24 -08 -2011».
AJ) Sobre a informação a que se refere a alínea anterior recaiu o seguinte despacho (fls. 66 da 

reclamação graciosa).
«Concordo.
Torno definitivo o projecto de despacho de indeferimento de 2011/08/19. Faro, 25 de Agosto de 

2011».
AK) A Impugnante foi notificada do despacho a que se refere a alínea anterior por carta registada 

expedida em 30/08/2011, cfr. fls. 70 a 72 da reclamação graciosa.
AL) Em 05/03/2009, a Câmara Municipal de Loulé emitiu a “LICENÇA DE UTILIZAÇÃO TU-

RÍSTICA n.º 43/09” a favor do E……………., Lda., que constitui fls. 189 da impugnação e que aqui 
se dá por integralmente reproduzida, donde resulta com interesse para a decisão:

8 CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA QUATRO ESTRELAS
9 CAPACIDADE MÁXIMA PROVISÓRIA
Efectivo total da CLUBHOUSE é de 483 pessoas, efectivo total nos blocos de apartamentos de 

650 pessoas — efectivo total nas moradias de 48 pessoas.
10 CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA CINCO ESTRELAS
11 CAPACIDADE MÁXIMA DEFINITIVA
372 camas fixas individuais e 140 duplas, equivalente a 652 utentes, distribuídas por 140 unidades 

de alojamento (9 Ti, 76 T2 e 55 T3), uma das quais adaptada a pessoas com mobilidade condicionada. 
Por despacho do Turismo Portugal, I.P. de 1 3/02/2009.

AM) Resulta do despacho n.º 3716/2011, publicado na II Série n.º 40, de 25/02/2011:
«Atento o pedido de atribuição da utilidade turística a título definitivo ao Aldeamento Turístico 

D………….., de 5 estrelas, sito no concelho de Loulé, de que é requerente a sociedade E…………., 
Lda.; e
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Tendo presentes os critérios legais aplicáveis e o parecer do Turismo de Portugal, I P., que 
considera estarem reunidas as condições para a atribuição da utilidade turística a título definitivo ao 
empreendimento, decido:

1  - Atribuir utilidade turística a título definitivo ao Aldeamento Turístico D………….., de 5 es-
trelas, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2º e no n.º 3 do artigo 7º do Decreto -Lei n.º 423/83, 
de 5 de Dezembro.

2  - Fixar a validade da utilidade turística em sete anos contados da data do título (comunicação 
de abertura) ao abrigo do qual o empreendimento iniciou o seu funcionamento (4 de Setembro de 
2008), ou seja, até 4 de Setembro de 2015.

3  - Determinar que, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 4 do artigo 16º do Decreto-
-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 38/94, de 8 de 
Fevereiro, a proprietária e exploradora do empreendimento fique isenta das taxas devidas à Inspecção 
Geral das Actividades Culturais, pelo mesmo prazo fixado para a utilidade turística, caso as mesmas 
sejam ou venham a ser devidas.

4  - Nos termos do disposto no artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, a utilidade 
turística fica sujeita ao cumprimento dos seguintes condicionamentos:

a) O empreendimento não poderá ser desclassificado
b) A requerente deverá promover, até ao termo do segundo ano após a publicação do presente 

despacho, a realização de uma auditoria de qualidade de serviço, por uma entidade independente, 
cujo relatório deve remeter ao Turismo de Portugal, I.P. Caso a requerente disponha de um sistema de 
gestão de qualidade implementado no empreendimento, o relatório de auditoria pode ser substituído 
pela descrição detalhada do referido sistema, evidenciando, nomeadamente, a política de qualidade 
prosseguida, o monitorização e medição da satisfação do cliente e o tratamento das reclamações, a 
frequência e metodologia das auditorias internas e o envolvimento da gestão de topo;

c) Não poderão ser realizadas quaisquer obras que impliquem a alteração do empreendimento 
sem prévia comunicação ao Turismo de Portugal, I. P., para efeitos da verificação da manutenção da 
utilidade turística que agora se atribui, sem prejuízo de outros pareceres ou autorizações legalmente 
devidos por parte daquele organismo.

4 de Fevereiro de 2011. O Secretário de Estado do Turismo, …………...»
AN) A petição inicial foi apresentada em 05/09/2011, cfr. fls. 3.
AP) resulta do DUC 160.611.013.985.003, de 11/05/2011, de fls. 33 da reclamação graciosa: 
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 AQ) resulta do DUC 163.811.000.243.048, de 11/05/2011, de fls. 35 da reclamação graciosa 

  
 3. Na presente impugnação judicial está em causa a legalidade dos actos de liquidação de IMT 

que os Impugnantes pagaram e cuja anulação e reembolso demandam com a invocação de que eles 
se reportam, no caso de A……….. e mulher, B…………., à aquisição, em 16 de Julho de 2009, da 
fracção autónoma designada pela letra “AH”, e quanto à sociedade C……………, LDA., à aquisição, 
em 2 de Novembro de 2009, da fracção autónoma designada pela letra “D”, ambas do prédio urbano 
inscrito na matriz predial sob o artigo 12988, freguesia de Almancil e concelho de Loulé, as quais, 
enquanto unidades de alojamento integradas no empreendimento turístico (tipologia Aldeamento Turís-
tico) denominado “D…………..”, reúnem todas as condições legais para beneficiar da isenção de IMT 
prevista no art.º 20º do Dec.Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, dada a utilidade turística reconhecida a 
este empreendimento pelo Senhor Secretário de Estado do Turismo.

A sentença recorrida, depois de fazer uma análise dos diversos diplomas que se sucederam no 
tempo no que toca ao regime jurídico da instalação, funcionamento e exploração dos empreendimentos 
turísticos – Dec.Lei n.º 167/97, de 4 de Julho (com as alterações introduzidas pelo DL n.º 55/2002, de 
11.03, e DL n.º 217/2006, de 31.10), e actual Dec.Lei n.º 39/2008, de 7 de Março (com as alterações 
introduzidas pelo DL n.º 228/2009, de 14.09), e de ter deixado explicado que embora este novo diploma 
não esclareça o que considera ser a instalação de empreendimentos turísticos, conclui no sentido de 
que se depreende das normas que ele reserva à instalação que ela só ocorre quando está concluído o 
procedimento para a utilização das fracções destinadas ao funcionamento do empreendimento turís-
tico, tomando -o apto à realização da exploração turística, independentemente da propriedade das suas 
unidades de alojamento.

Razão por que se julgou que «O procedimento de instalação culmina com o início de funciona-
mento do empreendimento turístico.

(...)
Assim, um empreendimento turístico só se considera instalado com o início de funcionamento.
E permitindo -se a instalação dos empreendimentos turísticos por fases, só à medida que cada uma 

das fases inicie o funcionamento é que se considera que essa fase se considere instalada.
Num outro enfoque, a utilidade turística abrange a totalidade dos elementos componentes ou in-

tegrantes dos empreendimentos, com excepção das instalações destinadas à exploração comercial das 
águas minerais ou similares, das instalações termais — artigo 3º, n.º 5, do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 
de Dezembro. Pelo que todas as unidades que compõem o empreendimento turístico ficam abrangidas 
pela utilidade turística.».

Neste contexto, concluiu que embora a “LICENÇA DE UTILIZAÇÃO TURÍSTICA” tenha sido 
emitida pela Câmara Municipal em 05/03/2009 a favor da sociedade construtora E…………., Ldª” 
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(antes, pois, da aquisição da fracção pelos Impugnantes), o certo é que apenas com a alienação destas 
unidades de alojamento e celebração do respectivo contrato de exploração turística com a entidade 
exploradora – “G…………., Ldª”  - ficaram estas unidades do empreendimento funcionalmente aptas 
e afectas à utilização e exploração turística, sendo que o empreendimento turístico em que elas se 
integram só pode considerar -se definitivamente instalado quando as unidades de alojamento iniciam 
funcionamento.

«Com efeito, em regra, as diversas fracções de um empreendimento que começa a instalar -se 
demoram muito tempo a concluir -se mais tempo ainda a ser conseguida a sua venda total.

Resulta da licença de utilização turística que o empreendimento turístico F………… é um alde-
amento turístico (...).

Possui a classificação definitiva de cinco estrelas e com uma capacidade máxima definitiva de 
“372 camas fixas individuais e 140 duplas, equivalente a 652 utentes, distribuídas por 140 unidades 
de alojamento (9 T1, 76 T2 e 55 T3) (...)

O empreendimento estará definitivamente instalado quando todas as unidades de alojamento 
iniciarem o funcionamento.

A venda das fracções foi concretizada em diferentes datas.
Assim, a primeira aquisição de cada fracção está integrada no processo de instalação do empre-

endimento e, no caso dos autos, a Impugnante realizou a primeira aquisição da fracção, beneficiando 
assim do disposto no art. 20º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83, por se tratar de aquisição com destino 
à instalação do empreendimento.

Foi iniciada a exploração turística da fracção integrada no empreendimento e sendo a sua aqui-
sição destinada à instalação do mesmo, beneficia da isenção de IMT e da redução a 1/5 do imposto 
de selo, previstas no art. 20º do D.L. 423/83, pelo que a liquidação impugnada se mostra ferida de 
ilegalidade por violação da referida norma.».

Discordando do assim decidido, vem a Fazenda Pública, ora Recorrente, defender que se incorreu 
em erro de julgamento ao ter -se concluído que a aquisição destas fracções pelos Impugnantes integra 
ainda o processo de instalação do respectivo empreendimento turístico, pois, na sua óptica, quando 
o legislador se refere, no n.º 1 do art.º 20º do Dec. Lei n.º 423/83 (ao disciplinar a isenção/redução 
de Sisa/Selo) a aquisições de prédios «com destino à instalação de empreendimento qualificados de 
utilidade turística», significa que se trata somente de aquisições de prédios com o intuito de neles 
construir/melhorar empreendimentos turísticos, e não de aquisição de prédios/fracções integradas 
em empreendimentos já construídos e instalados, como sucedeu no caso. Na sua perspectiva, esta é a 
interpretação que decorre do elemento histórico, racional/teleológico e literal das normas jurídicas em 
apreço, tendo e conta que o legislador quis atribuir benefícios fiscais em sede de imposto de sisa (ac-
tual IMT) e imposto de selo apenas às empresas proprietárias que realizam o esforço do investimento, 
visando, assim, impulsionar este sector de actividade através de benefícios fiscais concedidos a quem 
cria/instala empreendimentos de utilidade turística, e não a quem se limita a adquirir fracções inseridas 
em empreendimentos já instalados.

Deste modo, a questão que se coloca neste recurso é a de saber se as aquisições efectuadas em 
16/07/2009 e 2/11/2009 pelos Impugnantes, de fracções autónomas que constituem unidades de aloja-
mento do Aldeamento Turístico “D……….” e que integram, assim, um empreendimento turístico que 
em 4/02/2011 veio a obter o estatuto de utilidade turística a título definitivo com validade de 7 anos 
contados desde 4/09/2008, se destinaram ainda à instalação desse empreendimento ou se integram, pelo 
menos, no processo de concretização dessa instalação, ou se, pelo contrário, o empreendimento já se 
encontrava instalado à data dessas aquisições.

Vejamos.
Tal questão foi apreciada e decidida em julgamento ampliado com a intervenção de todos os juízes 

desta Secção de Contencioso Tributário, realizado ao abrigo do disposto no art.º 148.º do Código de 
Processo nos Tribunais Administrativos, no processo que correu termos neste Tribunal sob o n.º 0968/12, 
e que deu origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, publicado na 1.ª Série do 
Diário da República, de 4 de Março de 2013.

Acórdão que, por decisão tomada pela maioria dos Juízes Conselheiros em exercício na Secção, 
uniformizou a jurisprudência nos seguintes termos: o conceito de «instalação», para efeitos dos bene-
fícios a que se reporta o n.º 1 do art. 20º, do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, reporta -se à 
aquisição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois 
de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que 
se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos e não os adquirentes de fracções autónomas 
em empreendimentos construídos/instalados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a 
ver com a «exploração» e não com a «instalação».

Tendo em conta a suprema importância da uniformidade da jurisprudência no âmbito interno 
dos tribunais, sobretudo em face da segurança e da estabilidade das relações jurídicas a que o direito 
deve ambicionar e aceder, e que encontra consagração no art.º 9.º, n.º 3, do Código Civil – ao impor 
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ao julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma 
interpretação e aplicação uniformes do direito – cumpre -nos aderir a essa orientação jurisprudencial e 
aos fundamentos em que se estriba o referido acórdão, vertidos, de forma abreviada mas elucidativa, 
no respectivo sumário, do seguinte teor:

I – Na determinação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos factos a que as 
mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das leis”, 
sendo que “Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos de direito, 
devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro decorrer 
directamente da lei” (art. 11º, nºs. 1 e 2, da LGT).

II – No âmbito do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendi-
mentos turísticos, estabelecido no Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, o conceito de instalação de 
um empreendimento turístico compreende o conjunto de actos jurídicos e os trâmites necessários ao 
licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme o 
caso) das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem como 
a obtenção dos títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística (cfr. 
Capítulo IV, arts. 23º ss).

III – Quando o legislador utiliza a expressão aquisição de prédios ou de fracções autónomas com 
destino à «instalação», para efeitos do benefício a que se reporta o n.º 1 do art. 20º, do Decreto -Lei 
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, não pode deixar de entender -se como referindo -se precisamente à aqui-
sição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois 
de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que 
se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos.

IV – Este conceito de «instalação» é o que se mostra adequado a todo o tipo de empreendimentos 
turísticos e não é posto em causa pelo facto de os empreendimentos poderem ser construídos/insta-
lados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a 
«instalação».

V – Nos empreendimentos turístico constituídos em propriedade plural (que compreendem lotes 
e ou fracções autónomas de um ou mais edifícios, nos termos do disposto no art. 52º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março), destacam -se dois procedimentos distintos, ainda que possam ocorrer 
em simultâneo: um relativo à prática das operações necessárias a instalar o empreendimento; outro, 
relativo às operações necessária a pô -lo em funcionamento e a explorá -lo, sendo que a venda das uni-
dades projectadas ou construídas faz necessariamente parte do segundo.

VI – O legislador pretendeu impulsionar a actividade turística prevendo a isenção/redução de pa-
gamento de Sisa/Selo, para os promotores que pretendam construir/criar estabelecimentos (ou readaptar 
e remodelar fracções existentes) e não quando se trate da mera a aquisição de fracções (ou unidades de 
alojamento) integradas nos empreendimentos e destinadas à exploração, ainda que sejam adquiridas 
em data anterior à própria instalação/licenciamento do empreendimento.

VII – Quem adquire as fracções não se torna um co -financiador do empreendimento, com a res-
ponsabilidade da respectiva instalação, uma vez que está a adquirir um produto turístico que foi posto 
no mercado pelo promotor, seja a aquisição feita em planta ou depois de instalado o empreendimento, 
como um qualquer consumidor final, tanto mais que as fracções podem ser adquiridas para seu uso 
exclusivo e sem qualquer limite temporal (no caso de empreendimentos turísticos constituídos em 
propriedade plural).

VIII – Não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas destinados à cons-
trução/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades de alojamento por 
consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em causa se encontrem afectas 
à exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no art. 20º, n.º 1, do 
Decreto -Lei n.º 423/83.

IX – Este resultado interpretativo é o que resulta do elemento histórico, racional/teleológico e 
também literal das normas jurídicas em causa.

X – “Os benefícios fiscais são medidas de carácter excepcional instituídas para tutela de interesses 
públicos extrafiscais relevantes e que sejam superiores aos da própria tributação que impedem (artigo 
2.º/1 do EBF) (…)” e embora admitindo a interpretação extensiva (artigo 10.º do EBF), não pode ser 
considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo de cor-
respondência, ainda que imperfeitamente expresso (artigo 9.º/2 do C.Civil), para além de que porque 
representam uma derrogação da regra da igualdade e do princípio da capacidade contributiva que 
fundamenta materialmente os impostos, os benefícios fiscais devem ser justificados por um interesse 
público relevante.

Reitera -se, pois, também nos presentes autos, o discurso fundamentador desse acórdão, razão pela 
qual, no provimento do recurso, se impõe revogar a sentença recorrida.

O recurso merece, por isso, provimento.
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Face ao provimento do recurso, importa, então, passar ao conhecimento, em substituição, do 
vício que violação de lei por ofensa dos princípios constitucionais da igualdade e da justiça, invocado 
pelos Impugnantes na petição inicial (artigos 59º, 61º e 62º da petição inicial), cujo conhecimento ficou 
prejudicado pela solução dada ao litígio em 1ª instância (cfr. arts. 715º, n.º 2 e 726º, ambos do CPC).

Segundo os Impugnantes, tais princípios mostram -se violados porquanto em relação à fracção “BE” 
do mesmo empreendimento foi liquidado imposto de selo através do DUC n.º 163.811.000.243.048, 
por valor correspondente a 1/5 do que seria devido em virtude do reconhecimento do benefício fiscal 
decorrente do art. 20º do Dec. Lei n.º 423/83, e foi liquidado IMT com reconhecimento do mesmo be-
nefício, apresentando a liquidação um valor nulo a pagar. «61º - Assim, e considerando os princípios da 
igualdade e da justiça pelos quais o procedimento tributário se pauta, verifica -se que, sendo a situação 
de aquisição da fracção de cada um dos ora impugnantes exactamente igual à do adquirente da aludida 
fracção BE, porque todas pertencem ao mesmo prédio inscrito na matriz sob o artigo n.º 12988 (freguesia 
de Almancil, Concelho de Loulé), e se situam no mesmo aldeamento turístico, o qual goza de utilidade 
turística desde 4 de Setembro de 2008, o tratamento fiscal tem de ser o mesmo. Por isso, tendo ambos 
os contratos de compra e venda aqui em causa sido outorgados em data posterior à que foi fixada como 
termo inicial da validade de declaração de utilidade turística, verifica -se que, em ambas as situações 
(tal como aconteceu em relação à fracção BE), deverão ser reconhecidos os referidos benefícios fiscais 
legalmente previstos, em termos de IMT e de imposto de selo.». «62º - Outra posição seria até violadora 
do disposto no artigo 104º n.º 3 da Constituição da República Portuguesa.».

No fundo, segundo a tese dos recorrentes, os actos de liquidação impugnados, a serem ilegais (como 
efectivamente são, de acordo com a posição acolhida neste acórdão), implicam um tratamento desigual 
quando confrontados com situações semelhantes em que foi reconhecida a isenção de imposto.

Todavia, a jurisprudência tem entendido, de forma pacífica e reiterada  - designadamente a do 
Tribunal Constitucional  - que quando está em causa, predominantemente, o exercício de poderes vincu-
lados, não fica margem para a intervenção do princípio da igualdade, cuja relevância conformadora só 
tem cabimento quando a lei deixa ao critério da Administração a escolha entre uma de várias soluções 
possíveis. O princípio da igualdade só funciona no contexto da legalidade, ou seja, não existe direito 
à igualdade na ilegalidade.

Posto de outro modo, a igualdade não pode imperar na ilegalidade, isto é, ainda que a Administra-
ção Tributária ou qualquer outra entidade liquidadora (como é o caso dos Notários em sede liquidação 
de imposto de selo) tivesse praticado um acto ilegal, reconhecendo indevidamente um benefício fiscal 
a um contribuinte, não podia outro contribuinte pretender impor a prática de semelhante acto ilegal. 
O contribuinte não tem o direito de reclamar para si tratamento idêntico ao que a Administração teve 
para com outro contribuinte, se este tratamento tiver sido ilegal. Semelhante concepção do princípio 
da igualdade levaria à subversão do princípio da legalidade, trave mestra de toda a actuação admi-
nistrativa e do próprio Estado de Direito [cf., entre muitos, os Acórdãos do STA de 25/02/1999, no 
Processo n.º 037235, de 29/11/2005, no Processo n.º 0509/05, de 9/10/2002, no Processo n.º 443/02, e 
de 17/11/04, no Processo n.º 1316/03].

Pelas razões expostas, os actos impugnados não padecem de qualquer ilegalidade ou vício.
4. Termos em que acordam os Juízes Conselheiros da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e 
julgar improcedente a impugnação judicial.

Custas pelos recorridos, em 1ª instância e neste STA.

Lisboa, 17 de Abril de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Lino Ri-
beiro. 

 Acórdão de 17 de Abril de 2013.

Assunto:

Taxa Municipal de Direitos de Passagem. Taxa Municipal de Ocupação da Via Pública. 
Comunicações electrónicas. Dupla tributação.

Sumário:

 I —  A partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada 
pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente aos Municípios taxar 
as utilidades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público municipal 



1590

com a implementação e funcionamento de estruturas necessárias às redes de co-
municações daquela natureza acessíveis ao público através da Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem prevista naquela lei, não lhes sendo lícito taxá -las através 
de tributos ou encargos de outra espécie ou natureza;

 II —  Consequentemente, é ilegal a liquidação de Taxa Municipal de Ocupação da Via 
Pública sindicada nos presentes autos, cuja contraprestação específica consiste 
na utilização do domínio público municipal com instalações e equipamentos ne-
cessários à distribuição de televisão por cabo.

 III — A dupla tributação é, em geral, admitida, em matéria de impostos, quando o mesmo 
facto tributário se insere em mais que uma norma de incidência objectiva, mas 
não o é em matéria de taxas devidas pela ocupação de bens de domínio público, 
pois sendo aquelas a contrapartida do benefício obtido, não se pode justificar um 
duplo pagamento pelo mesmo benefício.

Processo n.º 1154/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública – Câmara Municipal de Lisboa.
Recorrido: A……………………., SA.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
1 – A Fazenda Publica, veio recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tribu-

tário de Lisboa de 30 de Abril de 2012, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida pela 
B………, S.A., melhor identificada nos autos contra o despacho de indeferimento expresso da recla-
mação graciosa pedindo a anulação da liquidação das taxas de ocupação da via publica, no valor total 
de € 336.412,42, referente ao ano de 2006.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«I. O presente recurso vem interposto da douta Sentença do Tribunal Tributário de Lisboa de 30 de 

Abril de 2012, que julgou a Impugnação Judicial procedente por considerar que a partir da entrada em 
vigor da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, a aplicação da taxa municipal de direitos de passagem afasta 
a taxa de ocupação da via pública, o que conduz à ilegalidade dos actos de liquidação impugnados.

II. A sentença Recorrida incorre em vício de erro de direito na interpretação e aplicação das normas 
jurídicas, designadamente da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, violando o disposto nos arts. 238º, n.º 4 
e 241º, ambos da Constituição da República Portuguesa, bem como, o n.º 2, do art. 4º, da Lei Geral 
Tributária e o art. 9º, da Lei das Finanças Locais, aprovada pela Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto, diploma 
legal em vigo à data da verificação dos factos tributários subjacentes aos autos.

III. A sentença Recorrida concluiu pela ilegalidade dos actos de liquidação da taxa de ocupação 
da via pública, com base na interpretação que faz do art. 106º da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, 
por considerar que é vedada, à Recorrente, a possibilidade de liquidar à Recorrida taxa distinta da taxa 
municipal de direitos de passagem, a partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, 
aprovada pela Lei n.º 5/2004, o que representa cúmulo da taxa de ocupação da via pública com a taxa 
municipal de direitos de passagem, configurando uma duplicação do tributo.

IV. Na verdade, e ao contrário do propugnado na douta Sentença Recorrida, a actuação da Re-
corrente encontra -se devidamente legitimada e legalmente enquadrada, porquanto, respeita as normas 
legais e regulamentares vigentes, não padecendo, em consequência, os actos de liquidação de quaisquer 
vícios.

V. Considera a Recorrente que a liquidação e cobrança da taxa de ocupação da via pública está 
devidamente legitimada e enquadrada nos poderes, atribuições e competências dos Municípios, consa-
grados na Constituição da República Portuguesa e na Lei das Finanças, porquanto respeita as normas 
vigentes e os princípios subjacentes à criação dos diplomas legais e das taxas a cobrar.

VI. Face ao art. 238º da Constituição da República Portuguesa, as autarquias locais dispõem de 
património e receitas próprias (n.º 1 do art. 238º e art. 254º, n.º 2), incluindo estas, obrigatoriamente, 
as provenientes da gestão do seu património e as cobradas pela utilização dos seus serviços (n.º 3), 
podendo dispor de poderes tributários, nos casos e termos previstos na lei (nº 4).

VII. O Município de Lisboa pode cobrar taxas por qualquer licença da sua competência, ou por 
autorizar a ocupação ou utilização do solo ou subsolo do domínio público municipal e aproveitamento 
dos bens de utilidade pública, competindo à Assembleia Municipal estabelecer os seus quantitativos, 
de acordo com o art. 19º, alínea c) da Lei nº42/98, de 6 de Agosto  - Lei das Finanças Locais aplicável 
à data da verificação dos factos tributários relativos aos actos impugnados.

VIII. Decorre dos arts. 6º e 35º do Regulamento Geral do Mobiliário Urbano e Ocupação da Via 
Pública do Município de Lisboa, aprovado pelo Edital n.º 101/91, a sujeição a licenciamento da ocu-
pação da via pública, ficando o titular da respectiva licença sujeito ao pagamento das taxas nos termos 
da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais em vigor.
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IX. A incidência objectiva dos actos tributários impugnados pela Recorrida podem recair sobre a 
prestação concreta de um serviço público, na utilização de um bem do domínio público ou na remoção de 
um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares, cfr. art. 4º, n.º 2 da Lei Gerar Tributária.

X. Atendendo ao princípio da especialidade, dispõe o art. 53º, n.º 2, alínea a) e e) da Lei n.º 169/99, 
de 18 de Setembro, na redacção da Lei n.º 5 -A/2002, de 11 de Janeiro, que as taxas das autarquias locais 
são criadas por regulamento aprovado pelo órgão deliberativo respectivo, competindo à Assembleia 
Municipal estabelecer as taxas municipais e fixar os respectivos quantitativos sob proposta da Câmara.

XI. Desta forma, no uso das competências atribuídas, no que respeita à taxa de ocupação da via 
pública impugnada vigora o Regulamento Geral do Mobiliário Urbano e Ocupação da Via Pública, 
aprovado pelo Edital nº101/91, cujo montante se encontra fixado anualmente na Tabela de Taxas e Outras 
Receitas Municipais, que para o ano financeiro de 2005, foi aprovada pela Deliberação n.º 77/AM/2005 
(Deliberação n.º 199/CM/2005), publicada no 2.º Suplemento ao Boletim Municipal n.º 594, de 7 de 
Julho de 2005, e, para o ano de 2006, encontra -se publicada no 1º suplemento ao Boletim Municipal 
n.º 629, de 9 Março de 2006— Edital n.º 12/2006.

XII. A Recorrente no exercício do seu direito, pode, assim, cobrar taxas por licenciar o uso especial 
ou uso privativo da coisa pública municipal, calculado em função da ocupação concreta.

XIII. Existe, na relação entre a Recorrente e Recorrida, uma contraprestação inequívoca, com 
carácter de bilateralidade, em benefício exclusivo desta última, que retira vantagens económicas, em 
proveito próprio, da ocupação do domínio público municipal, como consequência da titularidade de 
licenças de ocupação da via pública concedidas pela Recorrente.

XIV. E, ao invés do uso comum do domínio público que obedece à regra da gratuitidade, o uso 
privativo observa a regra da onerosidade, sendo, pois, legítimo que quem retira especiais proveitos da 
utilização do domínio público retribua pela obtenção dos mesmos.

XV. A interpretação do Tribunal a quo, redundaria em flagrante desigualdade perante as restantes 
empresas utilizadoras do domínio público e privado municipal para exercício das respectivas actividades, 
com base em títulos jurídicos individuais, pelos quais pagam as correspondentes taxas.

XVI. A interpretação do art. 106º da Lei n.º 5/2004, perfilhada pelo Tribunal a quo não é consentâ-
nea com os normativos constitucionais, coagindo os poderes tributários e regulamentares das autarquias 
locais, estatuídos nos art.s 238º e 241º, ambos da Constituição da República Portuguesa.

XVII. A entrada em vigor da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, que aprovou a Lei das Comu-
nicações Electrónicas, veio transpor para o nosso ordenamento jurídico as Directivas 2002/20/CE 
(directiva -autorização) e 2002/21/CE (directiva -quadro), e veio permitir aos municípios a cobrança 
da taxa municipal de direitos de passagem, como contrapartida dos direitos e encargos relativos à 
implantação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas 
que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para 
todos os clientes finais do correspondente município, de acordo com o n.º 2 do art. 106º.

XVIII. Contudo, tal normativo, além de permitir a cobrança da taxa municipal de direitos de 
passagem, não veda aos municípios a possibilidade de cobrança de outras taxas municipais de outra 
natureza que não a taxa municipal de direitos de passagem, nem tal proibição se extrai daquelas direc-
tivas comunitárias.

XIX. Em matéria de direito comunitário, a douta Sentença recorrida limita -se a referir as directivas 
comunitárias invocadas pela Recorrida, sem que contudo explicite a razão pela qual se consideram ile-
gais os actos de liquidação da taxa de ocupação da via pública impugnados, em virtude da transposição 
para a Lei 5/2004, de 10 de Fevereiro.

XX. A Directiva 2002/20/CE, de 7 de Março de 2002 (directiva -autorização), prevê no seu 
art. 13º  - “Taxas aplicáveis aos direitos de utilização e direitos de instalação de recursos”  - que os 
“Estados -Membros podem autorizar a autoridade competente a impor taxas sobre os direitos de 
utilização das radiofrequências, ou números ou direitos de instalação de recursos em propriedade 
pública ou privada que reflictam a necessidade de garantir a utilização óptima desses recursos. 
Os Estados -Membros garantirão que tais taxas sejam objectivamente justificadas, transparentes, 
não discriminatórias e proporcionais relativamente ao fim a que se destinam e terão em conta os 
objectivos do art. 8º da Directiva 2002/21/CE (directiva -quadro).”.

XXI. Por sua vez, a Directiva 2002/21/CE (directiva -quadro), de 7 de Março de 2002, veio estabe-
lecer um quadro regulamentar comum para as redes e serviços de comunicações electrónicas, definindo 
os objectivos de política geral e princípio de regulamentação cometidos às autoridades reguladoras de 
cada Estado -Membro, referindo -se no seu art.11º, aos direitos de passagem, disciplinado os princípios 
e garantias a que deverão submeter -se.

XXII. Do art. 24º, n.º 1, alínea b) da Lei das Comunicações Electrónicas, decorre o direito de as 
empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas utilizarem o domínio público 
em condições de igualdade para a implantação, a passagem ou o atravessamento necessário à instalação 
de sistemas, equipamentos e demais recursos, devendo as autoridades com jurisdição sobre o espaço 
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público elaborar e publicitar procedimentos transparentes, céleres e não discriminatórios no que respeita 
ao exercício do direito de utilização do domínio público.

XXIII. E no art. 106º da mesma Lei disciplina -se a taxa municipal de direitos de passagem, devendo 
esta observar as condições de igualdade, transparência e os princípios referidos na directiva -quadro.

XXIV. Da interpretação conjugada de tais normativos, assim como de qualquer outro normativo 
da Lei das Comunicações Electrónicas, não se conclui que a taxa pelos direitos de passagem exclua a 
possibilidade de cobrança de quaisquer outras taxas municipais, designadamente, do pagamento das 
taxas devidas pela ocupação domínio público e privado municipal.

XXV. Por outro lado, o n.º 4 do art. 106º da Lei das Comunicações Electrónicas preceitua:
“o Estado e as Regiões Autónomas não cobram às empresas que oferecem redes e serviços de 

comunicações electrónicas acessíveis ao público taxas ou quaisquer outros encargos pela implanta-
ção, passagem ou atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos físicos necessários à 
sua actividade, à superfície ou no subsolo, dos domínios público e privado do Estado e das Regiões 
Autónomas”, o que não impossibilita os municípios de liquidar e cobrar taxas pela ocupação da via 
pública, uma vez que tal norma legal apenas respeita ao domínio privado e público do Estado e das 
Regiões Autónomas.

XXVI. O Decreto -Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio invocado pela Recorrida como fundamento 
nos presentes autos e referido pelo Tribunal a quo, não é aplicável à situação dos presentes autos, em 
virtude de as taxas ora controvertidas serem de carácter anual e não fraccionáveis, anteriores à sua 
entrada em vigor.

XXVII. Até porque as normas regulamentares que sustentam a liquidação e cobrança da taxa sub 
judice não foram revogadas com a entrada em vigor da mencionada Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, 
e muito menos produziu tal efeito sobre a própria Lei da Finanças Locais.

XXVIII. Nem tão pouco se pode admitir que o legislador procedeu à alteração do regime a que se 
encontra submetida a ocupação do domínio público municipal, com a consequente revogação, atento 
o facto de no art. 127º da Lei n.º 5/2004,  - “Norma revogatória”  - onde estão elencados os diplomas 
revogados por esta lei, não existir qualquer referência nem à revogação dos diplomas regulamentares 
supracitado5, nem à necessidade da sua adequação nesta matéria, sendo certo que, com a vigência da 
actual Lei das Finanças Locais e do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, diplomas posteriores 
à Lei das Comunicações Electrónicas, peremptoriamente se disciplina a possibilidade legal dos muni-
cípios cobrarem taxas pela utilização e aproveitamento do domínio público e privado municipal.

XXIX. No caso dos autos, está em causa a cobrança de uma taxa de ocupação do espaço público 
prevista no Regulamento Geral do Mobiliário Urbano e Ocupação da Via Pública, aprovado pelo Edital 
n.º 101/91, e a tal taxa não é feita qualquer referência na Lei das Comunicações Electrónicas.

XXX. Ao contrário do entendimento do Tribunal a quo, com a entrada em vigor da Lei das Co-
municações Electrónicas não deixou de se poder liquidar taxas de ocupação do domínio público por 
não existir coincidência entre os elementos objectivos e subjectivos da taxa municipal de direitos de 
passagem e da taxa de ocupação da via pública. A taxa municipal de direitos de passagem visa taxar 
realidade tributária diferente da subjacente à taxa de ocupação da via pública.

XXXI. De facto, a taxa municipal de direitos de passagem é cobrada ao consumidor final, com 
referência ao valor da facturação, enquanto a taxa de ocupação da via pública é debitada ao operador 
consoante a área de ocupação. Na taxa municipal de direitos de passagem tributa -se a faculdade con-
cedida pelo município que permite à operadora prestar o correcto e correspondente serviço contratado 
com o cliente final. Na taxa de ocupação da via pública tributa -se o uso e ocupação que se faz do 
domínio público.

XXXII. O que se pretendeu com a criação da taxa municipal de direitos de passagem, não foi 
tributar o direito à ocupação do solo público, e a correspondente autorização por parte da entidade mu-
nicipal competente, mas sim tributar a faculdade concedida pelo Município que permite às empresas, 
onde se insere a Recorrida, prestar o serviço contratado com o cliente final.

XXXIII. A contraprestação na taxa municipal de direitos de passagem consiste na utilização, pelos 
clientes finais, dos equipamentos fornecidos pela operadora, equipamentos estes que possibilitam aos 
mesmos consumir o serviço de comunicação electrónica que lhes é prestado pela operadora através da 
utilização dos recursos instalados no domínio público.

XXXIV. Só assim se justifica que na taxa municipal de direitos de passagem o sujeito passivo seja 
o cliente final dos serviços de comunicações electrónicas, o qual se encontra vinculado ao respectivo 
pagamento, cfr. nºs 2 e 3, do art. 106º e n.º 1, alínea c), n.º 2 alínea a) e n.º 4 do art. 5º, ambos da Lei 
n.º 5/2004.

XXXV. A actividade da Recorrida implica ocupação do domínio público municipal, enquadrando-
-se no âmbito de incidência do Regulamento Geral do Mobiliário Urbano e Ocupação da Via Pública, 
condicionando a ocupação, a prévio licenciamento municipal e ao correspondente pagamento de taxas, 
cfr. arts. 6º, 9º e seguintes e 35º todos do mencionado Regulamento.
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XXXVI. Verificando -se o facto tributário, dado que a taxa impugnada constitui contrapartida 
devida pelo particular, em virtude do licenciamento do uso privativo, que efectua do domínio público 
municipal, inexiste qualquer disposição que afaste a incidência dos tributos ora controvertidos, a Re-
corrente procedeu à correspectiva liquidação, nos termos do disposto nos nºs 1 e 2, do art. 36º, da Lei 
Geral Tributária.

XXXVII. Ao invés do uso comum do domínio público cuja regra é a da gratuidade, o uso privativo 
obedece à da onerosidade, recaindo sobre o utente privativo a obrigação de pagar uma taxa à adminis-
tração, como contrapartida do direito de utilização do domínio público. O uso privativo do domínio 
público por um particular não é gratuito: pela sua obtenção, como pelo exercício das actividades que 
com ele se proponha prosseguir, tem o interessado de efectuar diversas prestações de carácter pecuniário 
a favor da Administração.

XXXVIII. O tributo em causa resulta da utilização individualizável do domínio público — via 
pública  -, estando, desta forma, preenchido o conceito de taxa, vertido no art. 4º da Lei Geral Tributária 
e ainda das normas do Regulamento Geral do Mobiliário Urbano e Ocupação da Via Pública, ficando 
a Recorrida sujeita ao pagamento da taxa devida pela ocupação do domínio público municipal, uma 
vez que a mesma prossegue uma actividade de natureza comercial visando a obtenção de lucros, e no 
exercício da sua actividade utiliza o domínio público, fazendo -a em condições distintas de qualquer 
utilizador comum.

XXXIX. A liquidação da taxa de ocupação da via pública não viola os princípios da equivalência, 
proporcionalidade e igualdade tributária.

XL. Do mesmo modo, não são discriminatórias, pois aplicam -se a todas as empresas de redes que 
não estejam isentas destas taxas por força de normativo expresso nesse sentido.

XLI. A Sentença recorrida concluiu pela existência de dupla tributação, entendendo que a taxa 
de ocupação da via pública viola as regras da taxa municipal de direitos de passagem, nomeadamente 
o art. 106º da Lei n.º 5/2004, fazendo assim uma errada interpretação da norma jurídica, reportando 
os requisitos inerentes à taxa municipal de direitos de passagem sejam reportados à taxa de ocupação 
da via pública.

XLII. Esta interpretação não é consentânea com as normas Jurídicas e regulamentares vigentes, 
pois a taxa municipal de direitos de passagem é uma taxa diferente e autónoma da taxa de ocupação da 
via pública, sendo reguladas por diferentes diplomas legais e regulamentares.

XLIII. Não existe uma sobreposição de normas que visem a tributação da mesma realidade e 
com idêntica finalidade, porque a sua incidência objectiva e subjectiva é diferente, não se verificando 
qualquer situação de dupla tributação entre a taxa municipal de direitos de passagem e a taxa de ocu-
pação da via pública.

XLIV. Pelo exposto, deverá o Tribunal ad quem revogar a sentença ora Recorrida, com todas as 
consequências legais.»

2 – A recorrida, A………, SA apresentou as suas contra alegações e requereu subsidiariamente a 
ampliação do objecto do recurso, concluindo nos seguintes termos:

I. O presente recurso foi interposto pelo MUNICÍPIO DE LISBOA da sentença proferida no 
âmbito do processo de Impugnação n.º 874/O7.4BELSB do Tribunal Tributário de Lisboa em que a 
Recorrida impugnou a (i)legalidade dos actos de liquidação de Taxa de Ocupação da Via Pública emi-
tidos pelo MUNICÍPIO DE LISBOA, com referência ao ano de 2006, no valor total de € 336.412,42 
e, bem assim, a decisão de indeferimento expresso da reclamação graciosa deduzida contra aqueles 
actos de liquidação.

II. A douta sentença recorrida considerou totalmente procedente a impugnação deduzida pela ora 
RECORRIDA, com fundamento no facto de existir entre a Taxa Municipal de Direitos de Passagem 
(TMDP) e a Taxa de Ocupação da Via Pública uma sobreposição de normas de incidência que visam 
a tributação da mesma realidade e com idêntica finalidade.

III. Sustenta, a Recorrente a não existir qualquer dupla tributação, dado entender que a TMDP 
e a Taxa Municipal de Ocupação da Via Pública têm naturezas diferentes, e incidem, por sua vez, em 
situações diversas (cf. página 16 das alegações de recurso da Recorrente).

IV. Neste contexto, perfilha ainda a RECORRENTE, nas suas alegações de recurso, o enten-
dimento segundo qual a TMDP é uma taxa que tem por fundamento legal a Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro, que estabelece o regime jurídico aplicável às redes e serviços de comunicações, enquanto a 
Taxa de Ocupação da Via Pública tem por fundamento o Regulamento das Taxas e Outras Receitas do 
Município, que por sua vez se legitima na Lei das Finanças Locais.

V. Sucede, porém, que o âmbito de aplicação subjectivo da Lei das Finanças Locais é mais amplo 
do que da Lei das Comunicações Electrónicas, pois, enquanto esta apenas se aplica às empresas autori-
zadas a oferecer redes públicas de comunicações, a Lei das Finanças Locais é aplicável a um conjunto 
mais amplo de empresas. No entanto, verifica -se que existe nas duas leis uma sobreposição, ainda que 
parcial, quanto ao seu âmbito de aplicação subjectivo, ou seja, ambas as leis são aplicáveis às empresas 
que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público.
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VI. Com efeito, resulta do disposto no artigo 106.º, n.º 1 da Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, a 
proibição da cobrança de Taxas de Ocupação da Via Pública que visem tributar a utilização desta por 
empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, através 
da implantação, passagem ou atravessamento necessários à instalação dos seus sistemas, equipamen-
tos e demais recursos, decretando em consequência a anulação dos actos impugnados. Nessa medida, 
como Lei especial, a Lei das Comunicações Electrónicas, determina, nestes casos, o afastamento da 
Lei Geral, a Lei das Finanças Locais.

VII. Acresce, que, contrariamente ao que parece ser o entendimento da RECORRENTE, a Lei 
das Comunicações Electrónicas em nada colide com a autonomia financeira dos Municípios para gerir 
o seu património, apenas proíbe que seja cobrada qualquer outra taxa às empresas que oferecem redes 
e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em virtude da instalação dos sistemas, 
equipamentos e demais recursos que impliquem a utilização do domínio público municipal e que te-
nham como contrapartida a utilização desses bens, sob pena de se estar a tributar duplamente a mesma 
realidade.

VIII. A regulamentação das redes e serviços de comunicações electrónicas, incluindo os serviços 
de distribuição de televisão por cabo, e, bem assim, a regulamentação dos denominados “direitos de 
passagem”, encontra -se enquadrada em diversas directivas comunitárias, nomeadamente na directiva 
autorização — a Directiva 2002/20/CE e, na directiva -quadro — a Directiva 2002/21/CE, que visam, 
para além do mais, garantir às empresas e cidadãos europeus o acesso a uma infra -estrutura de comuni-
cações de grande qualidade, com uma vasta gama de serviços, a baixo custo, mediante a harmonização 
e simplificação da legislação que regula o acesso ao mercado de serviços e redes de comunicações 
electrónicas (cf. Considerando 3 e 4 da Directiva 2002/21/CE e Considerando 1 e artigo 1.º da Directiva 
2002/20/CE).

IX. De acordo com o disposto no artigo 11º da directiva -quadro, os “direitos de passagem” corres-
pondem aos direitos atribuídos às empresas autorizadas a oferecer redes públicas de comunicações de 
instalação de recursos em, sobre ou sob propriedade pública ou privada, sendo conferido aos Estados-
-Membros a possibilidade de imporem taxas sobre estes “direitos de passagem” às empresas autorizadas 
a oferecer redes públicas de comunicações que procedam à instalação de tais recursos (e não aos clientes 
destas ou a quaisquer outras entidades).

X. Ora, estas taxas, previstas especificamente no artigo 13º da directiva autorização são as únicas 
que podem ser cobradas em contrapartida dos referidos direitos de instalação, conforme, aliás, se de-
preende do objectivo expresso no Considerando (3) da directiva autorização, de criação “de um quadro 
jurídico que garanta a liberdade de oferta de serviços e redes de comunicações electrónicas, apenas 
sujeitos às condições previstas na presente directiva e a restrições de acordo com o n.º 1 do artigo 46º 
do Tratado (…)”.

XI. Em face deste enquadramento jurídico comunitário, resulta manifesto que para além das 
taxas a que alude o artigo 13.º da directiva autorização, mais nenhum encargo ou condição pode ser 
imposto às entidades autorizadas a oferecer redes públicas de comunicações pela atribuição de direitos 
de passagem.

XII. Em concretização destes preceitos comunitários, foi aprovada a Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro — Lei das Comunicações Electrónicas, diploma em cujo artigo 24.º sob a epígrafe “Direitos 
de passagem” se reconhece às empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público, o direito de utilização do domínio público, em condições de igualdade, para 
a implantação, a passagem ou o atravessamento necessários a instalação dos respectivos sistemas e 
equipamentos.

XIII. Estabelecendo -se neste mesmo Diploma, a TMDP em contrapartida dos “direitos e encargos 
relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos das 
empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local 
fixo, dos domínios público e privado municipal (cf. n.º 2 do artigo 106.º da Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro).

XIV. Com a entrada em vigor da TMDP, foram, assim, tacitamente revogadas as disposições dos 
regulamentos camarários que, em conformidade com o estabelecido na Lei das Finanças Locais e no 
Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais prevêem a cobrança de outras taxas que tributem a 
mesma realidade tributada pela TMDP.

XV. Assim, tendo o legislador português optado por criar a TMDP para comutar os benefícios 
decorrentes dos “direitos de passagem”, é porque, forçosamente, abdicou, no que se refere especifi-
camente à ocupação do espaço do domínio municipal por empresas autorizadas a oferecer redes de 
comunicações electrónicas acessíveis ao público, da tributação desses benefícios através de outras taxas 
municipais, nomeadamente das Taxas de Ocupação da Via Pública, sendo a cobrança destas taxas e, 
consequentemente, os actos de liquidação objecto do presente recurso, nessa medida, ilegais.

XVI. Acresce que, se se entendesse, o que se não admite, que as Taxas de Ocupação são uma 
forma de TMDP a cobrança das Taxas de Ocupação sempre teria que ser justificada, como não foi, nos 
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termos do artigo 13.º da directiva autorização (Directiva n.º 2002/20/CE, de 7 de Março), ou seja, do 
ponto de vista objectivo, da transparência, da não discriminação, da proporcionalidade e, para além do 
mais, ter em conta os objectivos do artigo 8.º da Directiva 2002/21/CE (directiva -quadro), e encontrar-
-se limitada ao montante de 0,25%, sobre o valor de cada factura, o que manifestamente não se verifica 
em face do teor das normas regulamentares aplicáveis, pelo que os actos de liquidação impugnados são 
também por este motivo ilegais, devendo ser anulados em conformidade.

XVII. Em suma, deverá ser julgado improcedente o recurso interposto pela RECORRENTE, 
mantendo -se em consequência a douta sentença recorrida, que não merece qualquer censura assim se 
mantendo a anulação dos actos impugnados.

XVIII. Na douta sentença recorrida não foram conhecidos todos os fundamentos avançados pela 
ora RECORRIDA na sua petição de impugnação para sustentar a anulação dos actos de liquidação 
impugnados, pelo que, prevenindo a necessidade da sua apreciação, a ora RECORRIDA requer a 
ampliação do objecto do recurso, em conformidade com o disposto no art. 684º -A, n.º 1 do Código de 
Processo Civil, aplicado ex vi do artigo 2º, alínea e) do Código do Procedimento e Processo Tributário 
e artigo 2.º, alínea d), da Lei Geral Tributária, com os seguintes fundamentos não apreciados em pri-
meira instância e que quer, agora, a título subsidiário, ver apreciados, sendo certo que a apreciação por 
parte deste Venerando Tribunal destes restantes vícios dos actos de liquidação impugnados sempre se 
afigura resultar do artigo 715.º n.º 2 do Código de Processo Civil.

XIX. Assim, sem prejuízo do exposto, os actos de liquidação contestados são, ainda, ilegais, 
devendo ser anulados em conformidade, uma vez que no procedimento de liquidação não foram res-
peitados os mais elementares direitos e garantias da RECORRIDA.

XX. Dos ofícios através dos quais a RECORRENTE procurou promover a notificação à RECOR-
RIDA dos actos de liquidação impugnados, não resulta a necessária fundamentação de direito, uma vez 
que em momento algum são identificadas as concretas normas legais ou regulamentares aplicáveis.

XXI. Deste modo, os actos tributários de liquidação das taxas, do ano de 2006, ora em crise estão 
inquinados de vício de forma, por falta de fundamentação e consequente violação dos artigos 77.º, n.º 1, 
da Lei Geral Tributária e 125.º, n.º 1, do Código de Procedimento Administrativo, devendo ser anulados 
em conformidade (cf. artigo 135.º do Código de Procedimento e Processo Tributário).

XXII. Acresce que a ora Recorrida não foi notificada para exercer o seu direito de participação 
em momento anterior ao da emissão dos actos de liquidação impugnados, pelo que também por este 
motivo, nos termos e para efeitos do disposto nos artigos 60.º da Lei Geral Tributária e 135.º do Código 
do Procedimento Administrativo, aplicável ex vi artigo 2º alínea c), da Lei Geral Tributária e artigo 2º, 
alínea d), do Código de Procedimento e de Processo Tributário, deverão os actos de liquidação de Taxa 
de Ocupação da Via Pública ora controvertidos ser anulados em conformidade.

XXIII. Mas mais, a RECORRIDA também não foi notificada para exercer o seu direito de par-
ticipação no procedimento de Reclamação Graciosa que antecedeu a presente impugnação, pelo que 
também por este motivo, nos termos e para efeitos do disposto no artigo 135.º do Código do Procedi-
mento Administrativo, aplicável ex vi artigo 2º alínea c), da Lei Geral Tributária e artigo 2º, alínea d), 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário, no artigo 60.º da Lei Geral Tributária e no ar-
tigo 267.º, n.º 5, da Constituição da República Portuguesa deverá a decisão da Reclamação Graciosa 
que antecedeu a presente impugnação, ser anulada em conformidade.

XXIV. Em face do exposto, resulta manifesto que quer por violação do direito comunitário e do 
regime jurídico aprovado pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro — Lei das Comunicações Electrónicas, 
dos princípios, designadamente, da proporcionalidade, transparência e da igualdade, quer por violação 
dos direitos e garantias da RECORRIDA no procedimento de liquidação que lhes veio dar origem, os 
actos de liquidação contestados, são manifestamente ilegais, devendo ser anulados em conformidade 
e, consequentemente mantida a sentença recorrida que decretou já a sua anulação.»

3 – Por despacho a fls. 498 dos autos, foi a Fazenda Publica notificada das contra alegações e da 
ampliação do objecto do recurso, apresentando a sua resposta com as seguintes conclusões:

«1) A presente Resposta vem apresentada, nos termos do n.º 8 do artigo 685º do Código de Pro-
cesso Civil aplicável ex vi alínea e) do artigo 2º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
da Ampliação do Objecto do Recurso deduzida pela Recorrida nas suas Contra -Alegações.

II) A Recorrida sustenta na ampliação do objecto do recurso a falta de fundamentação da notifica-
ção dos actos de liquidação em causa, inquinados de vício de forma, por não existir qualquer referência 
às normas legais ou regulamentares ao abrigo das quais foram efectuadas as liquidações da taxa de 
ocupação da via pública do ano de 2006, em violação do disposto no art. 77.º da Lei Geral Tributária 
e no art. 125.º do Código de Procedimento Administrativo.

III) Porém, o acto notificado está devidamente alicerçado, atenta a fundamentação de direito dos 
actos em causa constar do verso das facturas notificadas à Recorrida, juntos com a Petição Inicial como 
Docs. n.ºs 2, 3, 4, 5 e 6, mais concretamente na parte denominada “CONDIÇÕES”, onde se refere: “São 
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aplicáveis as demais condições previstas nos regulamentos de ocupação da via pública e mobiliário 
urbano (aprovado pelo Edital n.º 101/91 de 10 de Abril) e de publicidade (aprovado pelo Edital n.º 35/92 
de 19 de Março), bem como os capítulos respectivos da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais 
aprovada para o ano em curso (...).“, com indicação do local para a sua consulta.

IV) Efectivamente, à liquidação impugnada aplica -se o Regulamento Geral do Mobiliário Urbano 
e Ocupação da Via Pública, aprovado pelo Edital n.º 101/91 e o montante da taxa foi fixado na Tabela de 
Taxas e Outras Receitas Municipais para os anos de 2005 e 2006, atenta a ocupação efectiva e o valor 
unitário, o que se constata das mencionadas facturas, onde se refere expressamente DESIGNAÇÃO, 
LOCAL/MATRÍCULA, QT. Efc, Qt. Calc., VL. UNIT., PER, referindo -se estes campos à quantidade 
efectiva da ocupação em causa, à unidade da mesma, ao valor unitário aplicável ao tipo de ocupação, 
ao período a que mesma respeita e à taxa apurada após a aplicação daqueles vectores, individualizado 
para cada uma das várias ocupações em causa.

V) Pelo que, a fundamentação dos actos de liquidação é suficiente para a Recorrida ficar habilitada 
a conhecer a disciplina jurídica que lhe está subjacente, disciplina que resulta, clara e inequívoca do 
conteúdo da notificação da liquidação, bem como é perceptível a um destinatário normal a fundamen-
tação de facto da liquidação da taxa em concreto, atenta a referência expressa à quantidade efectiva, 
à quantidade calculada, o valor unitário, o período e a taxa, com referência à designação e ao local da 
ocupação.

VI) A Recorrida na posse destes elementos, ficou devidamente habilitada para reagir, graciosa e 
contenciosamente, contra os actos de liquidação, o que fez, conforme se encontra expresso nos pre-
sentes autos.

VII) No entanto, e sem conceder, a Recorrida, no caso da alegada falta de fundamentação do acto 
notificado, tinha ao seu dispor o meio legal para solicitar a notificação ou a passagem de certidão que 
contenha os elementos considerados em falta, previsto no art. 37º do CPPT, o que não logrou fazer. 
Assim, o alegado vício da notificação a existir, ficou sanado, e, consequentemente, o acto notificado 
é eficaz em relação à Recorrida.

VIII) A este propósito louva -se a Recorrente na Douta jurisprudência do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, designadamente, no Acórdão de 12.02.2009, proferido no processo n.º0910/08; Acórdão 
de 05.03.2009, Processo n.º 0787/08 e Acórdão de 26.06.91, proferido no Processo n.º 010457.

IX) Os actos de liquidação encontram -se, assim, devidamente fundamentados, não violando o dis-
posto no art. 77.º da Lei Geral Tributária e no art. 125º do Código do Procedimento Administrativo.

X) Está, de igual modo, desprovido de fundamento a alegada falta de audição prévia à liquidação 
da taxa, em violação do art. 267.º, n.º 5 da Constituição da República Portuguesa e da alínea a) do n.º 1 
do art. 60.º da LGT.

XI) A liquidação subjacente aos actos impugnados limitou -se a uma mera operação aritmética de 
aplicação dos valores previamente fixados na Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais para os 
anos de 2005 e 2006, atendendo à ocupação efectiva e o valor unitário, pelo que a Recorrida em nada 
poderia influir na liquidação.

XII) A actuação do serviço liquidador da Recorrente consubstancia uma actividade estritamente 
vinculada, limitando -se à aplicação da taxa prevista no Regulamento às metragens apuradas pelos ser-
viços e à notificação do sujeito passivo do tributo, não podendo a participação da Recorrida, em sede 
de audição prévia, influir na decisão final, pelo que a respectiva inexistência não invalida os actos sub 
judice, antes se degrada em formalidade não essencial, posição assumida pelo STA, no douto Acórdão 
proferido em 25 de Junho de 2008, no processo n.º 392/08, disponível em www.dgsi.pt.

XIII) Ademais, não se verifica a ilegalidade do acto de indeferimento da Reclamação Graciosa 
subjacente à Impugnação Judicial, por omissão de notificação para exercício de audição prévia, em 
violação do art. 60.º, n.º 1, alínea b) da LGT.

XIV) A Reclamação Graciosa deduzida pela Recorrida contra os actos de liquidação consubstancia 
um procedimento de segundo grau, no qual apenas foi questionada matéria de direito, pelo que não 
houve necessidade de desencadear qualquer procedimento instrutório.

XV) A existência de uma segunda discussão sobre a matéria de direito anteriormente exposta pela 
Recorrida redundaria numa duplicação de meios que nada de novo traria ao processo e, por conseguinte, 
à decisão proferida na Reclamação Graciosa,

XVI) Tal entendimento é acolhido na doutrina: “O direito de audição não se aplica necessariamente 
aos chamados procedimentos de segundo grau, incluindo as reclamações ou recursos hierárquicos. De 
acordo com o princípio da unidade do procedimento, apenas quando, nos procedimentos de segundo 
grau, se abrir nova fase instrutória, tem lugar o direito de audição. Não há, nos procedimentos de segundo 
grau, direito de audição, quando a decisão se deva basear nos mesmos factos em que fundamentou a 
decisão anterior”, conforme António Lima Guerreiro, (in Lei Geral Tributária Anotada, Editora Rei 
dos Livros, pag. 278).»
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4. -O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu o douto parecer, com a seguinte fundamentação:
«Recurso interposto pela FP, em representação da C.M.L.:
Parece ser de decidir o recurso interposto com os fundamentos constantes do acórdão proferido 

a 17 -10 -12 no proc. 0780/12, que sobre questão em tudo semelhante à dos presentes autos reiterou o 
entendimento que vem sendo seguido pelo S.T.A., no sentido de que:

“1  - A partir da Lei n9 5/2004, de 10 de Fevereiro (Lei das Comunicações Electrónicas), para além 
da Taxa Municipal de Direitos de Passagem, não podem ser cobradas às empresas que oferecem redes 
e serviços de comunicação electrónicas acessíveis ao pública quaisquer outras taxas pela instalação de 
sistemas e equipamentos em terreno do domínio público municipal e que tenham como contrapartida 
a utilização desse domínio, sob pena de se estar a tributar duplamente a mesma realidade e esta duplo 
tributação ser inadmissível em matéria de taxas, na medida em que estas constituem, por natureza, a 
contrapartida pela obtenção de um determinado beneficio e não se poder justificar um duplo pagamento 
pelo mesmo beneficio.

II  - É ilegal a liquidação de Taxa Municipal de Ocupação da Via Pública sindicada nos presentes 
autos, cuja contraprestação específica consiste na utilização do domínio pública municipal com insta-
lações e equipamentos necessários à distribuição de televisão por cabo.”

Aliás, de acordo com o mesmo é de entender também prejudicado o pedido de ampliação efec-
tuado pela A……… S.A..

Concluindo, de tal decorre que o recurso é de improceder.»
5 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
6 - Em sede factual apurou -se em primeira instância a seguinte matéria de facto:
A) A impugnante dedica -se, designadamente, à distribuição de televisão por cabo, satélite ou 

qualquer outra plataforma (artigo 1º da petição inicial; artigo 28º da contestação; facto que se extrai do 
Processo Administrativo Tributário (PAT apenso);

B) A prossecução da sua actividade implica que possua equipamentos e redes de distribuição 
por cabo, designadamente na área geográfica do Município de Lisboa (artigo 2.º da p.i.; artigo 28º da 
contestação; facto que se extrai do PAT apenso);

C) É titular de licenças para a ocupação da via pública com construções ou instalações no solo 
em diversos pontos da cidade de Lisboa, emitidas pela respectiva Câmara Municipal (artigo 3.º da pi; 
artigo 28º e 29º da contestação; facto que se extrai do PAT apenso).

D) O Município de Lisboa procedeu à emissão dos actos de liquidação da taxa pela ocupação da 
via pública devida pela impugnante, referentes ao ano de 2005, e 2006, que infra se enumeram (cfr. 
documentos de fls.36 a 113 dos autos):

ENTRA IMAGEM_01
E) A impugnante apresentou, em 23 de Junho de 2006, reclamação graciosa das liquidações 

referidas em D), onde peticionou a anulação dos actos de liquidação das taxas de ocupação da via 
pública (cfr. documento de fls. 111 a 114 dos autos; reclamação graciosa a fls. 1 a 20 do processo de 
reclamação graciosa apenso);

F) Por despacho do Vereador do Pelouro das Finanças, proferido em 26 de Fevereiro de 2007, a 
reclamação graciosa referida em E) foi indeferida (cfr. despacho junto no PAT apenso fls. não nume-
radas, facto que se extrai do Ofício n.º 139/DAJAF/DAT/o7;facto que se extrai do teor do preâmbulo 
da pi; facto constante no artigo 1º e 8º da contestação);

G) Pelo Ofício 139/DAJAF/DAT/07, datado de 7 de Março de 2007, foi a Impugnante notificada 
do indeferimento da reclamação graciosa, identificada na alínea E) supra, onde consta designadamente 
o seguinte:

(...) através do Despacho n.º 271/P/20076, publicado no Boletim Municipal nº668, de 07 de 
Dezembro de 2006, foi indeferido o processo de reclamação graciosa identificado em epígrafe, e con-
sequentemente mantido o acto de liquidação reclamado, uma vez que não procedem os argumentos 
invocados pela reclamante, dado que a taxa de ocupação da via pública é um tributo que o município 
pode legitimamente cobrar ao abrigo da Lei n.º 42/98, de 6 de Agosto (Lei das Finanças Locais), 
art. 16º alínea c) e art. 19º alíneas b) e c), não padecendo de qualquer ilegalidade face à existência da 
taxa municipal de direitos de passagem (TMDP), a qual é cobrada ao consumidor final; a TMDP ao 
ser cobrada ao consumidor final, num percentual de 0,25%, em nada colide com a taxa controvertida 
que se reporta à utilização do solo/subsolo com instalação do equipamento específico da operadora, in 
casu, postos de transformação, cabine eléctrica e condutas, para desenvolver a sua actividade. Por outro 
lado, nem os sujeitos passivos nem o facto tributário da relação jurídico -tributária dos tributos em causa 
se sobrepõem. Assim, na ocupação da via pública, o facto tributário, nasce, quando as operadoras que 
fornecem serviços de comunicações electrónicas, efectivam a ocupação, utilizando o domínio muni-
cipal, in casu, postos de transformação, cabine eléctrica: enquanto na taxa municipal pelos direitos de 
passagem (TMDP), o facto tributário, nasce, quando os consumidores finais das operadoras de comu-
nicações electrónicas, utilizem qualquer equipamento, redes e serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis aos público, em local fixo, que funciona em regime de concorrência, podendo os clientes 
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escolher os seus consumos ou nem sequer utilizá -los” (cfr. doc.1 junto com a pi a fls. 33 e 34 dos autos; 
cfr. despacho de indeferimento do PAT apenso  -fls. não numeradas; facto que extrai do teor do artigo 6º 
da pi e artigo 9º da contestação);

H) Em 29 de Março de 2007, deu entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa a presente 
impugnação judicial (cfr. carimbo aposto na pi a fls. 3 dos autos);

7  - A questão objecto do recurso consiste em saber se padece de erro de julgamento a sentença 
recorrida que decidiu a ilegalidade da liquidação da Taxa de Ocupação da Via Pública feita à impugnante 
B………, tendo como facto gerador a instalação de sistemas, equipamentos, tubos e condutas e tubos 
e condutas para distribuição de TV por cabo.

A decisão recorrida considerou que, se a TMDP prevista no artº 106º da Lei 5/2004, cobrada pelo 
Município de Lisboa à impugnante, tem como contrapartida o direito de utilização por parte desta do 
domínio público municipal para instalação dos seus equipamentos, o mesmo sucederá com a Taxa 
Municipal de Ocupação da Via Pública liquidada.

E daí concluiu que existe uma sobreposição de normas de incidência que visam a tributação do 
mesmo facto e com idêntica finalidade.

Para assim decidir, o tribunal a quo baseou -se na jurisprudência expendida por este Supremo 
Tribunal Administrativo em vários processos, referindo -se aos recursos n.º 179/11 de 01.06.2011 e 
0355/11 de 6/7/2011, entre outros.

Contra o assim decidido se insurge a entidade recorrente, argumentando, em suma, que:
“A Recorrente no exercício do seu direito, pode, assim, taxar por licenciar o uso espe-

cial ou uso privativo da coisa pública municipal, calculado em função da ocupação concreta.
 · A Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, veio permitir aos municípios a cobrança da taxa municipal de 
direitos de passagem, de acordo com o art. 106º, n.º 2, mas tal normativo, “não veda aos municípios 
a possibilidade de cobrança de outras taxas municipais de outra natureza que não a taxa municipal de 
direitos de passagem, nem tal proibição se extrai daquelas directivas comunitárias”;

· Da interpretação conjugada da Lei n.º 5/2004 e das Directivas que visa transpor (Directiva 
2002/20/CE e Directiva 2002/21/CE), “assim como de qualquer outro normativo da Lei das Comuni-
cações Electrónicas, não se prevê que a estatuição da taxa pelos direitos de passagem exclua a possi-
bilidade de cobrança de quaisquer outras taxas municipais, designadamente, do pagamento das taxas 
devidas pela ocupação domínio público e privado municipal”;

· “O Decreto -Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio invocado pela Recorrida como fundamento nos pre-
sentes autos e referido pelo Tribunal a quo, não é aplicável à situação dos presentes autos, em virtude de 
as taxas ora controvertidas serem de carácter anual e não fraccionáveis, anteriores à sua entrada em vigor”;

· “(…) com a entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas não deixou de se poder 
liquidar taxas de ocupação do domínio público por não existir coincidência entre os elementos objec-
tivos e subjectivos da taxa municipal de direitos de passagem e da taxa de ocupação da via pública. A 
taxa municipal de direitos de passagem visa taxar realidade tributária diferente da subjacente à taxa de 
ocupação da via pública”.

“A interpretação do art. 106º da Lei n.º 5/2004, perfilhada pelo Tribunal a quo não é consentânea 
com os normativos constitucionais, coagindo os poderes tributários e regulamentares das autarquias 
locais, estatuídos nos art.s 238º e 241º, ambos da Constituição da República Portuguesa.”

Em face das conclusões, que delimitam o âmbito e objecto do presente recurso, nos termos das 
disposições conjugadas constantes dos arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1 do CPC, a questão a apreciar e decidir 
consiste em saber se a Mmª Juíza “a quo” incorreu em erro de julgamento ao decidir pela anulação dos 
actos tributários de Taxa de Ocupação da Via Pública, referentes aos anos de 2006 e 2007.

7.1
Vejamos.
Desde já se dirá que não merece censura a decisão recorrida ao concluir que a liquidação sindicada 

padece de ilegalidade por sobreposição de normas de incidência.
Com efeito dispõe o art. 106.º da Lei das Comunicações Electrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de 

Fevereiro) o seguinte:
«1  - As taxas pelos direitos de passagem devem reflectir a necessidade de garantir a utilização 

óptima dos recursos e ser objectivamente justificadas, transparentes, não discriminatórias e proporcio-
nadas relativamente ao fim a que se destinam, devendo, ainda, ter em conta os objectivos de regulação 
fixados no artigo 5.º. 2  - Os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento 
de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comu-
nicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal 
podem dar origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP), a qual 
obedece aos seguintes princípios:

a) A TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre cada factura emitida 
pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em 
local fixo, para todos os clientes finais do correspondente município;
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b) O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada município até ao 
fim do mês de Dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode ultrapassar os 
0,25%;

3  - Nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que oferecem redes e serviços 
de comunicações electrónicas acessíveis ao público em local fixo incluem nas facturas dos clientes 
finais de comunicações electrónicas acessíveis ao público em local fixo, e de forma expressa, o valor 
da taxa a pagar.

4  - O Estado e as Regiões Autónomas não cobram às empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao público taxas ou quaisquer outros encargos pela implanta-
ção, passagem ou atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos físicos necessários à 
sua actividade, à superfície ou no subsolo, dos domínios público e privado do Estado e das Regiões 
Autónomas.

Como se constata do n.º 2 do normativo atrás referido, e também do estatuído no artº 24º da 
Lei 5/2004, a Taxa Municipal de Direitos de Passagem tem como contrapartida o direito de acesso e 
utilização do domínio público para a implementação, a passagem e o atravessamento necessários à 
instalação de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que fornecem redes e serviços 
de comunicações electrónicas acessíveis ao público.

Por outro lado o facto gerador da Taxa de Ocupação da Via Pública liquidada é precisamente a 
ocupação da via pública com a instalação de a instalação de postos de transferência /cabines eléctricas 
e tubos e condutas para distribuição de TV por cabo (1), equipamentos esses que se incluem no conceito 
de «equipamentos e demais recursos das empresas que fornecem redes e serviços de comunicações 
electrónicas acessíveis ao público» adoptado no referido n.º 2 do artº 106º da Lei 5/2004.

Verifica -se assim a sobreposição de normas de incidência em causa poderá integrar uma situação 
de dupla tributação.

É certo que a dupla tributação não integra em si mesmo um vício do acto tributário.
Trata -se de situações em que legislativamente se pretendeu que o mesmo facto tributário fosse 

objecto de incidência de mais do que um tributo (cf. Código de Procedimento e Processo Tributário 
anotado de Jorge Lopes de Sousa, vol. II, pag.396).

Como sublinha o prof. JOSÉ CASALTA NOVAIS, DIREITO FISCAL, 2ª edição, pág. 230/231 
a dupla tributação “configura uma situação em que o mesmo facto tributário se integra na hipótese 
de incidência de duas normas tributárias diferentes, o que implica, de um lado, a identidade do facto 
tributário e, do outro, a pluralidade de normas tributárias”.

Porém, no caso subjudice estão em causa taxas.
Ora, em matéria de taxas devidas pela ocupação de bens de domínio público é de excluir a ad-

missibilidade de dupla tributação, pois sendo aquelas a contrapartida do benefício obtido, não se pode 
justificar um duplo pagamento pelo mesmo benefício  - cf. Acórdão deste Supremo Tribunal Adminis-
trativo de 20.11.2010, recurso 513/10, in www.dgsi.pt.

Tendo em conta esta realidade e a possibilidade de sobreposição de normas de incidência que visam 
a tributação do mesmo facto e com idêntica finalidade, parece claro poder concluir -se, até com recurso 
ao elemento sistemático, que o legislador expressou intenção de obviar a que o acesso e utilização do 
domínio público para a implementação de redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao 
público fosse objecto de incidência de mais do que um tributo.

Isto mesmo foi sublinhado no DL 123/2009 de 21 de Maio, que define o regime jurídico da 
construção, do acesso e da instalação de redes e infra -estruturas de comunicações electrónicas, e em 
cujo artº 12º do refere expressamente que «pela utilização e aproveitamento dos bens do domínio 
público e privado municipal, que se traduza na construção ou instalação, por parte de empresas que 
ofereçam redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, de infra -estruturas aptas 
ao alojamento de comunicações electrónicas, é devida a taxa municipal de direitos de passagem, nos 
termos do artigo 106.º da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro, não sendo permitida a cobrança de quaisquer outras taxas, encargos ou remunerações por 
aquela utilização e aproveitamento».

Sendo que tal intuito do legislador é também patente nos arts. 13º, n.º 4 e 34º do mesmo diploma 
legal e ainda o respectivo preâmbulo, onde expressamente se refere que «no que respeita às taxas 
devidas pelos direitos de passagem nos bens do domínio público e privado municipal, o presente 
decreto -lei remete para a Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro, a qual prevê a taxa municipal de direito de passagem (TMDP). Porém, e em cumprimento 
dos princípios constitucionais aplicáveis, é clarificado que neste âmbito não podem ser exigidas outras 
taxas, encargos ou remunerações pelos direitos de passagem, evitando -se, assim, a duplicação de taxas 
relativas ao mesmo facto».

Pese embora o referido diploma só tenha entrado em vigor em Maio de 2009, será pertinente 
invocá -lo na apreciação do caso subjudice pois que na análise dos preceitos legais aplicáveis forçoso 
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é recorrer ao subsídio interpretativos do elementos sistemático e também à ratio legis, tendo sempre 
como presente que a captação do sentido de uma norma não pode fazer -se de uma forma isolada.

Acresce dizer que esta questão foi já objecto de jurisprudência consolidada deste secção do Supremo 
Tribunal Administrativo a qual vem decidindo, de forma unânime, que a partir da entrada em vigor da Lei 
das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente 
aos Municípios taxar as utilidades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público municipal 
com a implementação e funcionamento de estruturas necessárias às redes de comunicações daquela 
natureza acessíveis ao público através da Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista naquela lei, 
não lhes sendo lícito taxá -las através de tributos ou encargos de outra espécie ou natureza – ver neste 
sentido Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 06.10.2010, recurso 363/10, de 30.11.2010, 
recurso 513/10 e de 12.01.2011, recurso 751/10, de 29.06.2011, recurso 450/11, de 01.06.2011, recurso 
179/11, de 02.05.2012, recurso 693/11, de 06.06.2012, recurso 864/11, de 14.06.2012, recurso 281/12, 
e de 27.06.2012, recurso 428/12, todos in www.dgsi.pt.

Trata -se de jurisprudência que também aqui se acolhe, por com a respectiva e proficiente funda-
mentação concordarmos integralmente.

Nas conclusões das suas alegações de recurso a recorrente suscita ainda a questão da violação das 
normas dos arts. 238º e 241º da Constituição da República Portuguesa.

Alegando que a interpretação do art. 106º da Lei n.º 5/2004, perfilhada pelo Tribunal a quo não é 
consentânea com os normativos constitucionais, coagindo os poderes tributários e regulamentares das 
autarquias locais, estatuídos nos art.s 238º e 241º, ambos da Constituição da República Portuguesa.

Como é manifesto não procede esta alegação e não se vislumbra, nem a recorrente de algum modo 
demonstra, em que medida é que a referida interpretação viola aqueles preceitos constitucionais.

Na verdade dispõem aqueles normativos sobre o património e finanças locais (artº 238º) e sobre 
o poder regulamentar das autarquias locais (artº 241º).

De harmonia com o preceituado no artº 238º da Constituição da República as autarquias locais 
têm património e finanças próprios (nº 1) e podem dispor de poderes tributários, nos casos e nos termos 
previstos na lei (nº 4).

E de acordo com o disposto no artº 241º do mesmo texto fundamental as autarquias locais dispõem 
de poder regulamentar próprio nos limites da Constituição, das leis e dos regulamentos emanados das 
autarquias de grau superior ou das autoridades com poder tutelar.

As referidas disposições, na sua formulação muito genérica, não esclarecem sobre a extensão e 
natureza dos poderes tributários das autarquias locais, mas sempre se dirá que os mesmos estão, para 
todos os efeitos, condicionados à exigência constitucional de legalidade e aos demais princípios cons-
titucionais que regulam actividade tributária.

Assim, se é certo que as autarquias locais têm poderes tributários próprios conferidos pela cons-
tituição, também não se deixará de frisar que estão sujeitas às regras constitucionais que regulam a 
actividade tributária, mormente o princípio da legalidade, sendo que, dada a sua natureza bilateral 
ou sinalagmática, só serão legítimas as taxas a que corresponda uma contraprestação específica, não 
sendo admissível que a mesma utilidade possa constituir facto gerador de mais do que um tributo dessa 
natureza (2).

Daí que se entenda que a interpretação do art. 106º da Lei n.º 5/2004, perfilhada pelo Tribunal em 
nada colide com a autonomia financeira ou com os poderes tributários e regulamentares das autarquias 
locais.

Improcede também nesta parte a argumentação da recorrente.
Em face de tudo o exposto, e para concluir, se dirá que a partir da entrada em vigor da Lei das 

Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente aos 
Municípios taxar as utilidades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público municipal com 
a implementação e funcionamento de estruturas necessárias às redes de comunicações daquela natureza 
acessíveis ao público através da Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista naquela lei, não lhes 
sendo lícito taxá -las através de tributos ou encargos de outra espécie ou natureza.

Consequentemente, é ilegal a liquidação de Taxa Municipal de Ocupação da Via Pública sindicada 
nos presentes autos, cuja contraprestação específica consiste na utilização do domínio público municipal 
com instalações e equipamentos necessários à distribuição de redes de televisão por cabo, pois sendo 
as taxas em causa a contrapartida do benefício obtido, não se pode justificar um duplo pagamento pelo 
mesmo benefício.

A sentença recorrida, que assim entendeu, merece ser confirmada, negando -se provimento ao 
recurso.

8. Ampliação do objecto do recurso: na sua resposta de fls. 377 e segs. a recorrida pede ampliação 
do objecto do recurso.

A possibilidade de ampliação do objecto do recurso, prevista no art.º 684 -A, n.º 1, do CPC, não 
visa substituir a necessidade de interposição de recurso jurisdicional (principal ou subordinado) por 
parte daqueles que se julguem prejudicados com uma decisão de um tribunal, mas sim permitir ao re-
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corrido a reabertura da discussão sobre determinados pontos (fundamentos) que foram por si invocados 
na acção (e julgados improcedentes)  - (cf. neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, 
1ª secção de 12.04.2007, recurso 1207/06, e de 23.9.99, recurso 41187, e acórdão STJ de 17.6.99 no 
recurso 98B1051, entre muitos outros).

No caso, julgando -se improcedente o recurso, fica prejudicado o conhecimento das questões 
suscitadas no pedido de a ampliação do objecto do recurso.

9. Decisão:
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 17 de Abril de 2013.  - Pedro Delgado (relator)  - Valente Torrão  - Ascensão Lopes.

(1) Vide, com referência ao facto gerador da taxa devida pela ocupação da via pública, o Acórdão do Supremo 
Tribunal Administrativo de 27.11.2009, recurso 670/09.

(2) Cf., neste sentido, Sérgio Vasques, «Acórdãos do Tribunal Constitucional n.º 652/2005 e n.º 52/2006 (Dupla 
Tributação por Taxas Locais)», CTF, n.º 418, 2006, pp. 449/454) 

 Acórdão de 17 de Abril de 2013.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Âmbito do recurso. Fundamentos. Conhecimento oficioso e 
incidental de nulidade processual por falta de citação do cônjuge do executado.

Sumário:

 I — Os recursos jurisdicionais são meios de impugnar decisões judiciais.
 II — Se, nas alegações do recurso jurisdicional e respectivas conclusões, a recorrente 

não critica os fundamentos em que se baseou a decisão recorrida, o recurso não 
pode obter provimento.

Processo n.º 1160/12 -30.
Recorrente. Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A Fazenda Pública recorreu para Tribunal Central Administrativo Sul da sentença do Tribu-

nal Administrativo e Fiscal de Almada, de 15 de Fevereiro de 2012, que, na oposição deduzida por 
A…………. contra a execução fiscal n.º 3697200401037854, julgou verificada a nulidade processual 
por falta de citação do cônjuge e determinou a anulação de todos os actos subsequentes à penhora do 
imóvel.

A recorrente termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
1 – Existindo nulidade processual por falta de citação, serão anulados todos os atos subsequentes 

do processo que dependam absolutamente da citação, aproveitando -se as peças úteis ao apuramento 
dos factos.

2 – No entanto, as nulidades do processo de execução fiscal não estão previstas no art. 204.º do 
CPPT.

3 – Ou seja, o conhecimento das nulidades processuais do processo de execução fiscal não pode 
ser feito em processo de Oposição à execução fiscal, não estando abrangido, designadamente, na 
alínea i) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT.

4 – a arguição da nulidade ou falta de citação cabe no conceito de “incidente” para os efeitos do 
art.º 151.º do CPPT, devendo ser arguida perante o tribunal, em requerimento de arguição de nulidade, 
e não em sede de Oposição à Execução Fiscal.
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5 – Pelo que, a douta Sentença fez uma incorrecta interpretação e aplicação do art.º 204 do 
CPPT.

Nestes termos e nos mais de Direito aplicável, requer -se a V.ªs Ex.ªs se dignem julgar PRO-
CEDENTE o presente recurso, por totalmente provado e em consequência ser a douta sentença ora 
recorrida, revogada quanto à verificação da nulidade processual por falta de citação do cônjuge, por 
não ser o meio próprio e, substituída por Acórdão que julgue no sentido de mandar baixar os autos, 
para apreciação do pedido (ilegitimidade da Oponente).

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – Por despacho de 25 de Setembro de 2012 do Excelentíssimo Desembargador Relator no 

Tribunal Central Administrativo Sul (a fls. 106 a 110 dos autos) o Tribunal Central Administrativo 
sul julgou -se incompetente em razão da hierarquia para conhecimento do recurso e competente este 
Supremo Tribunal, para o qual foram os autos remetidos após requerimento nesse sentido da recorrente 
(fls. 119 dos autos).

3 – O Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal emitiu o parecer de fls. 125 e 126 
dos autos, no qual conclui que deve dar -se provimento ao presente recurso jurisdicional, revogar -se 
a sentença recorrida e, em substituição do tribunal recorrido, conhecer -se da alegada ilegitimidade, 
depois de ouvidas as partes pelo prazo de 10 dias.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se bem andou a sentença recorrida ao julgar verificada, em oposição à execução 

fiscal, a nulidade por falta de citação do cônjuge do executado, como questão prévia ao conhecimento 
da ilegitimidade da oponente e de conhecimento oficioso.

5 – Matéria de facto
Na sentença objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
A) Através da informação da Direcção Geral das Alfândegas, foi proposta liquidação “a posteriori” 

do IVA devido pela aquisição intracomunitária de veículo “no estado de novo adquirido na Bélgica, 
em Maio de 2000 à empresa …………, com intermediação de um português residente na Bélgica, por 
B…………. (…) adquirido para uso pessoal e não para actividade de comércio de automóveis” (cfr. 
fls. 10/14 do processo de execução fiscal em apenso.)

B) Em 5 de Abril de 2004, foi assinado o aviso de recepção referente ao ofício dirigido a B…………. 
com o assunto: “AUDIÊNCIA PRÉVIA no procedimento de liquidação “a posteriori” do IVA devido 
na aquisição intracomunitária de um veículo novo, procedente da Bélgica, declarado a esta Alfândega 
pela DVL n.º 2000/´78 6 de Fevereiro de 2002”, cfr. fls. 18 do apenso.

C) Em 22 de Abril de 2004, foi assinado o aviso de recepção referente ao ofício de decisão de 
liquidação “a posteriori” do IVA (cfr. informação constante na certidão de dívida da Direcção Geral das 
Alfândegas e dos Impostos sobre o Consumo – Alfândega do Freixieiro, a fls. 3 do apendo).

D) Em 12 de Julho de 2004 foi emitida “Certidão” pela Direcção Geral das Alfândegas e dos 
Impostos sobre o Consumo – Alfândega do Freixieiro, onde figura como “devedor ao Estado da Im-
portância de €12.063,05” B…………, cfr. fls. 3 do apenso.

E) Em 20 de Julho de 2004 foi instaurado no Serviço de Finanças do Seixal 2 o processo de exe-
cução fiscal n.º 3697200401037854 em nome de B……….., por dívidas IVA e Juros Compensatórios 
no montante total de €12.063,05 (cfr. fls. ½ do apenso).

F) Em 22 de abril de 2005, no processo de execução fiscal referido em E) foi lavrado “Auto 
de Penhora” da fracção autónoma designada pela letra “A” a que corresponde ao edifício ……….., 
……….. e ………., situado na Rua …………, n.º ……….. e Rua ……….. n.º ……….., ……….., 
………., descrito na Conservatória do registo Predial de Amora, sob o n.º 00372/260386 -A e inscrito 
na matriz predial urbana da freguesia de ………… sob o n.º 10521, para garantia da quantia exequenda 
de €12.063,05 (cfr. documento a fls. 47/49 do apenso).

G) Em 11 de Maio de 2005 foi registada na Conservatória do registo Predial de amora, freguesia 
de …………, Concelho do seixal a penhora a favor da Fazenda Nacional (cfr. documento de fls. 56/60 
do apenso).

H) À data da penhora a fracção encontrava -se registada em nome de B……….. casado com 
A……….., no regime da comunhão de adquiridos (cfr. documento de fls. 56/60 do apenso).

I) Com data de 30 de Junho de 2005 foi remetido a B…………, o ofício de citação no processo 
de execução fiscal referido em E) (cfr. fls. 120 do apenso).

J) Em 28 de Outubro de 2005, o casamento entre B………… e A…………, foi dissolvido por 
divórcio por mútuo consentimento (cfr. documento a fls. 6/7 dos autos).

K) Por escritura Pública outorgada em 22 de Fevereiro de 2007, celebrada entre B………… e 
A…………. declararam proceder por acordo à partilha do imóvel correspondente à fracção autónoma 
designada pela letra “A” que corresponde ao ………… – ……….., ……….. e …………, habitação, 
do prédio urbano em regime de propriedade horizontal situado na Rua ……………, numero ……….. 
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e Rua …………, número …………, freguesia de ………., concelho do seixal, descrito na Conserva-
tória do registo predial de Amora sob o número 372, tendo sido atribuído o imóvel a A………. (cfr. 
documento a fls. 11/14 dos autos).

L) Com data de 27 de Abril de 2007 foi remetido a A…………, sob registo e com aviso de 
recepção, o ofício 8812 com o seguinte teor: “Em cumprimento do despacho exarado a fls. 112 do 
processo executivo supra indicado por dívida à Alfândega do Freixieiro no valor de €12.063,05 ao 
qual acrecem juros de mora e custas, em nome de B…………, c.f. 114745013, fica V. Exa. por este 
meio notificada do teor do mesmo que é o seguinte: “Cite -se o cônjuge do executado para efectuar o 
pagamento no prazo de 30 dias, ou deduzir oposição, nos termos do n.º 2 do art. 193.º do CPPT, sob 
pena de ser designado dia para a venda do imóvel penhorado, Junto fotocópia do “Auto de penhora”.” 
(cfr. fls. 132 do apenso).

M) Em 6 de Maio de 2007, foi assinado o aviso de recepção referido em L) (fls. 133 do 
apenso).

N) Em 30 de Maio de 2007 deu entrada a presente oposição no Serviço de Finanças de Seixal 2.
6 – Apreciando.
6.1 Da julgada nulidade processual por falta de citação
A sentença recorrida, a fls. 66 a 71 dos autos, na oposição deduzida pela ora recorrida e com fun-

damento na sua ilegitimidade, julgou verificada a nulidade processual por falta de citação do cônjuge 
após a penhora, nos termos da parte final do n.º 1 do artigo 239.º do CPPT, anulando todos os actos 
subsequentes à penhora do imóvel.

Considerou a sentença recorrida que embora a falta e a nulidade da citação não tenham sido 
arguidas pela oponente e não constituam fundamentos de oposição à execução fiscal, o tribunal, nos 
termos do artigo 202.º do CPC, dela pode e deve conhecer oficiosamente, que de acordo com o disposto 
no n.º 2 do artigo 206.º do CPC essa nulidade será apreciada no despacho saneador, se antes o juiz 
a não houver apreciado, ou, não havendo despacho saneador, até à sentença final (cfr. entendimento 
constante no acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 25 de Maio de 2011, Proc. 0187/11) 
pois que a falta de citação pode ser conhecida no processo de execução fiscal se tal conhecimento for 
necessário para apreciar qualquer questão que deva ser apreciada na oposição, in casu, a oponente 
invoca a sua ilegitimidade, pelo que será possível o conhecimento incidental da nulidade quando a 
questão da existência seja uma questão prévia relativamente a qualquer decisão incluída no âmbito da 
oposição (cfr. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 7 de Dezembro de 2011, Proc. 0172/11 
e jurisprudência aí citada (cfr. sentença recorrida a fls. 69 e 70 dos autos).

Discorda do decidido a Fazenda Pública, alegando que o conhecimento das nulidades processuais do 
processo de execução fiscal não pode ser feito em processo de Oposição à execução fiscal, não estando 
abrangido, designadamente, na alínea i) do n.º 1 do art. 204.º do CPPT, antes deve ser arguida perante 
o tribunal, em requerimento de arguição de nulidade, e não em sede de Oposição à Execução Fiscal., 
pelo que a douta Sentença fez uma incorrecta interpretação e aplicação do art.º 204 do CPPT.

Vejamos.
Que a nulidade por falta de citação do cônjuge do executado após a penhora de bem imóvel não 

constitui fundamento de oposição à execução di -lo expressamente a sentença recorrida, citando aliás 
a jurisprudência deste Supremo Tribunal nesse sentido e a avalizada opinião expressa por JORGE 
LOPES DE SOUSA no seu Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado 
(cfr. sentença recorrida, a fls. 69 dos autos).

O que não diz a recorrente, e teria de o dizer para que pudesse por em causa o decidido, é a razão 
pela qual entende que estava vedado ao tribunal “a quo” nela conhecer oficiosamente, como questão 
prévia à do conhecimento da ilegitimidade da executada (esta, sim, arguida na oposição deduzida), 
demonstrando que, apesar do disposto no artigo 202.º do Código de Processo Civil, o tribunal não podia 
conhecer oficiosamente de tal nulidade quando esta se verifique em processo de execução fiscal ou que 
tal questão não se configura como questão prévia à do conhecimento da ilegitimidade da oponente, 
a justificar o seu conhecimento a título incidental (como defende o Excelentíssimo Procurador -Geral 
Adjunto no seu parecer junto aos autos, quando nele afirma que não conseguimos vislumbrar em que 
medida o conhecimento da pretensa nulidade por falta de citação, nem sequer arguida pela recorrida, 
se torna necessário para apreciação da invocada ilegitimidade – cfr. parecer a fls. 125 dos autos).

Ora, porque a recorrente não ataca os fundamentos da decisão –contrariando o conhecimento ofi-
cioso da nulidade a título incidental efectuado pela sentença recorrida  - o recurso tem necessariamente, 
e sem mais, que improceder.
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 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, confirmando o julgado recorrido.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 17 de Abril de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 17 de Abril de 2013.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Ilegitimidade. Responsável subsidiário. Fundamentação 
do despacho de reversão. Gerência de facto. Culpa na insuficiência patrimonial. 
artigos 24.º n.º 1 alínea a) da LGT e 13.º do CPT.

Sumário:

 I — Não padece do vício de falta de fundamentação quanto ao requisito da «gerência 
de facto» o despacho de reversão no qual se alegue que os revertidos eram, no 
período a que respeita a presente dívida, sócios gerentes, de direito e de facto, da 
originária devedora.

 II — A responsabilidade prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º da LGT depende de 
alegação e prova pela Administração tributária de que foi por culpa dos gestores 
que o património da pessoa colectiva se tornou insuficiente para a sua satisfação, 
a incluir no despacho de reversão, porque pressuposto deste.

 III — Não assim no que respeita às dívidas cuja responsabilidade deve ser apurada 
em face do artigo 13.º do CPT, porquanto deste regime constava uma presunção 
legal de culpa dos gerentes na insuficiência do património da sociedade para a 
satisfação dos créditos fiscais, a dispensar a Administração Fiscal da alegação e 
prova de tal culpa.

Processo n.º 1191/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública
Recorridos: A… e outro.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Viseu, de 30 de Abril de 2012, que, por falta de fundamentação do despacho de reversão, 
julgou totalmente procedente a oposição deduzida por A…………….. e marido B……………., com 
os sinais dos autos, à execução fiscal n.º 370019950101566.4 e apensos, originariamente instaurada 
contra a Sociedade C………….. Lda., por dívidas de IRS de 1993 e 1995, IVA de 1995 e 1996 e IRC 
de 2001, para o que apresentou as seguintes conclusões:

a) Incide o presente recurso sobre, a aliás douta sentença, que julgou procedente a presente opo-
sição, com a consequente extinção do processo executivo sob o n.º 3700 1995 01015664 e apensos;

b) Considerou a decisão apreciada que o facto de a Autoridade Tributária não ter provado o exer-
cício da gerência de facto pelos oponentes em termos da validade formal do ato conduz à procedência 
dos autos, prejudicando o conhecimento das demais questões suscitadas;

c) No entanto, depreende -se igualmente da sentença recorrida, embora tal não resulte em termos 
suficientemente claros, que a decisão judicial averiguou igualmente da falta de fundamentação formal 
do despacho de reversão quanto ao requisito da fundada insuficiência dos bens penhoráveis do devedor 
principal, concluindo pela falta de fundamentação formal;

d) Contudo, do nosso ponto de vista e salvo melhor entendimento, não se verificam os fundamentos 
invocados pelo Meritíssimo Juiz para decidir nos termos em que o fez;
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e) Compulsados os autos (designadamente petição inicial e primeira página da sentença), verifica-
-se que, resumidamente, os oponentes invocam a prescrição da dívida, a falta de notificação dos fun-
damentos das liquidações, a ausência de culpa na insuficiência patrimonial da originária devedora para 
pagamento das dívidas em questão e a ilegitimidade na responsabilidade pela dívida exequenda, caso 
ela tenha revertido quanto a Coimas;

f) Ora, não está em causa a reversão de Coimas, mas antes de dívidas referentes a IRS, IRC e 
IVA; Depois, a respeito das restantes alegações, cumpre esclarecer que não é controvertida a questão 
da gerência de facto dos oponentes na firma “C……………. LDA”;

g) Resultando patente dos autos e da sentença recorrida as razões da discordância dos oponentes 
quanto à decisão de reversão, nas quais não está incluído o não exercício da gerência de facto pelos 
oponentes, não podia a decisão judicial sindicada decidir no sentido de que existe falta de fundamentação 
formal do despacho de reversão quanto à “invocada não gestão de facto dos oponentes” e considerar 
prejudicado o conhecimento das demais questões;

h) Cumpre, pois, indagar da fundamentação formal do despacho de reversão, quanto aos elementos 
que dele devem constar, para daí se extrair se houve, ou não, falta de fundamentação formal;

i) Os requisitos a que deve obedecer a decisão de reversão vêm indicados nos art.º 153.º, n.º 2 do 
CPPT e nos art.º 23.º e 24.º, ambos da LGT (para além do conteúdo da citação previsto nos art.º 163.º 
e 189.º do CPPT) e, de forma sucinta, subsumem -se à insuficiência/inexistência de património da 
devedora principal, exercício da gerência de facto dos oponentes e culpa na insuficiência patrimonial 
que originou o não pagamento das dívidas fiscais;

j) Analisado o despacho de reversão, verifica -se que nele se encontra explicitado que a firma 
devedora “C……………. LDA” não possui quaisquer bens passíveis de serem penhorados (inclusive, 
descrevendo algumas circunstâncias que demonstram essa situação);

k) Por outro lado, identifica as pessoas (caso do oponente) que, no período a que respeitam as 
dívidas, exerceram funções de gerência, de direito e de facto, na executada principal; Acrescenta que, 
ao abrigo do art. 153.º, n.º 2 do CPPT e 23.º e 24.º da LGT, devem os oponentes ser responsabilizados 
pelas dívidas que basearam a instauração do processo executivo n.º 3700 1995 01015664 e apensos;

l) Importando citar a Jurisprudência vigente nesta matéria, nomeadamente o acórdão do STA de 
18.01.2012 (processo n.º 0724/11), o Acórdão do STA de 15.02.2012 (processo n.º 0872/11) e o Acórdão 
do TCA Sul de 05.06.2012 (processo n.º 05431/12);

m) Transpondo o teor dos ditos Acórdãos para a matéria vertida nos presentes autos, verifica -se 
que, ao nível da insuficiência patrimonial, do despacho de reversão consta “1. A executada cessou a 
actividade em 1998/12/31 e foi declarada falida no processo n.º 105/95 do 3º Juízo Cível de Viseu. 2. 
Não possui quaisquer bens susceptíveis de serem penhorados”;

n) Assim, no despacho de reversão vem fundamentado que o património da originária devedora 
é inexistente para pagar a dívida exequenda, o que determinou a decisão de reversão que foi tomada;

o) Questão diversa é a de apurar que, afinal, não se verifica a insuficiência patrimonial, o que 
redunda na falta de verificação de um dos pressupostos da reversão previstos no art.º 24º da LGT; 
Contudo, conforme referenciado no acórdão supra, esse é já um problema da validade substancial do 
acto e não de forma;

p) Pelo que, não podemos deixar de concluir que o acto de reversão está devidamente fundamen-
tado, no que tange ao juízo de insuficiência/inexistência dos bens da originária devedora para pagar a 
quantia exequenda, não existindo qualquer falta de fundamentação formal;

q) Face ao recente posicionamento da Jurisprudência dos tribunais Superiores, de que os Acórdãos 
anteriormente citados constituem exemplo, e que no despacho de reversão consta a fundamentação 
quanto aos pressupostos da reversão, nomeadamente, a concretização da insuficiência patrimonial da 
executada principal, a invocação da qualidade de gerentes de facto dos oponentes e o disposto nos 
arts. 23.º e 24.º da LGT, conclui -se que:  - Não existe falta de fundamentação formal do despacho de 
reversão;  - O pressuposto da insuficiência patrimonial está devidamente fundamentado no despacho 
de reversão;  - A questão da gerência de facto dos oponentes não é controvertida;  - ainda que o fosse, 
no despacho de reversão vêm indicados os gerentes de facto e razões subjacentes;

r) Em suma, o Meritíssimo Juiz incorreu em erro de julgamento, por errada aplicação da lei, 
mormente o disposto nos art. 153.º n.º 2 do CPPT, 23.º e 24.º da LGT, 124.º e 125º do CPA e art. 77º 
da LGT.

Termos em que, deve ser dado provimento ao presente recurso, ordenando -se, em consequência, 
a substituição da douta sentença recorrida, por outra em que se julguem improcedentes, por não pro-
vados, os vícios imputados ao despacho de reversão, com as legais consequências.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 87 e 88, frente e 

verso, dos autos, no qual conclui que parece ser de anular o decidido, a substituir por despacho que 
conheça das demais questões suscitadas na oposição, salvo quanto ao dito IRC de 2001, relativamente 
ao qual a execução não pode prosseguir.
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Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se o despacho que ordenou a reversão da execução contra os ora recorrentes se en-

contra ou não suficientemente fundamentado.
5 – Matéria de facto
Na sentença objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:
a) Os Oponentes deduziram a presente Oposição contra a Execução Fiscal n.º 370019950101566.4 

e aps, instaurado originariamente contra a Sociedade C………………, LDA, respeitante a dívidas à 
Fazenda Pública, relativas a IVA, de 1995 e 1996, a IRC de 2001 e IRS de circulação de 1993 e 1995;

b) Mediante Despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Viseu 2, foi ordenada a reversão 
de execução identificada em A) e aps contra os responsáveis subsidiários A……………… e marido 
B…………… aqui Oponentes;

c) No despacho referido na alínea anterior, no que interessa para estes autos, consta o seguinte:
“A executada cessou a actividade em 1998/12/31 e foi decretada falida no processo n.º 105/05 

do 3º Juízo Cível de Viseu;
… nos parece deverem ser identificados como subsidiários responsáveis relativamente à referida 

firma …
A informação fáctica antes referida fundamenta -se no seguinte:
Averiguações a que procedi através das quais concluí serem os referidos sócios gerentes B…………… 

e A………….., quem:
 - acompanhava a actividade da empresa, supervisionando a sua acção;
Perante esta informação, a conclusão imediata foi e é a de que a responsabilidade por tudo quanto 

tenha ocorrido na empresa durante o referido período de tempo, não poderia ser personalizada em 
outrem que não nos identificados sócios -gerentes.”

6 – Apreciando.
6.1 Da falta de fundamentação do despacho de reversão
A sentença recorrida, a fls. 52 a 60 dos autos, julgou totalmente procedente a oposição deduzida 

pelos ora recorrentes, considerando que o despacho de reversão (…) não contém, em termos suficien-
tes, a explicitação dos motivos fácticos que o motivaram e que constituíram a sua fundamentação, 
sendo pois ilegal, por falta de fundamentação, o despacho de reversão da execução fiscal contra os 
Oponentes, devendo proceder este argumento apresentado pelos mesmos (cfr. sentença recorrida, a 
fls. 57 a 60 dos autos).

Discorda do decidido a Fazenda Pública, porquanto entende que não se verificam os fundamentos 
invocados pelo Meritíssimo Juiz para decidir nos termos em que o fez, porquanto o acto de reversão está 
devidamente fundamentado, no que tange ao juízo de insuficiência/inexistência dos bens da originária 
devedora para pagar a quantia exequenda, não existindo qualquer falta de fundamentação formal, 
o pressuposto da insuficiência patrimonial está devidamente fundamentado no despacho de reversão 
e a questão da gerência de facto dos oponentes não é controvertida, sendo que ainda que o fosse, no 
despacho de reversão vêm indicados os gerentes de facto e razões subjacentes, razão pela qual imputa à 
sentença recorrida erro de julgamento, por errada aplicação da lei, mormente o disposto nos art. 153.º 
n.º 2 do CPPT, 23.º e 24.º da LGT, 124.º e 125º do CPA e art. 77º da LGT.

Vejamos.
O despacho de reversão cuja fundamentação formal foi julgada insuficiente pela sentença recor-

rida consta de fls. 15  - frente e verso  - dos autos e, quanto aos respectivos “fundamentos da reversão”, 
remete para “fotocópia do despacho que se junta” e que é do seguinte teor (fls 12 a 14 dos autos):

«INFORMAÇÃO
Através da análise da instrução do presente processo, constata -se a inexistência de bens pertencen-

tes à originária devedora, C………………, LDA. a qual até já cessou a sua actividade, e foi decretada 
falida em 18 de Julho de 1995.

As informações oficiais prestadas referem o seguinte, relativamente à mesma firma:
1. A executada cessou a actividade em 1998/12/31 e foi decretada falida no processo n.º 105/95 

do 3º Juízo Cível de Viseu;
2. Não possui quaisquer bens susceptíveis de serem penhorados;
3. No período a que a presente dívida diz respeito eram sócios gerentes, de direito e de facto 

B…………….., nif ………. e A……………., nif ………, ambos residentes na quinta da ………., Rua 
….., lote ….. – ……… – Viseu.

Assim, em homenagem ao disposto no artigo 13.º do Código de Processo Tributário e 23º e 24º 
da Lei Geral Tributária, nos parece deverem ser identificados como subsidiários responsáveis relativa-
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mente à referida firma, e solidariamente entre si pela dívida exequenda que está na base da instauração 
desta execução fiscal:

 - IRS de circulação de 1993 e 1995;
 - IVA de 1995 e 1996
 - IRC de 2001.
A informação fáctica antes referida fundamenta -se no seguinte:
Averiguações a que procedi através das quais concluí serem os referidos sócios gerentes B…………. 

e A…………., quem:
 - acompanhava a actividade da empresa, supervisionando a sua acção;
Perante esta informação, a conclusão imediata foi e é a de que a responsabilidade por tudo quanto 

tenha ocorrido na empresa durante o referido período de tempo, não poderia ser personalizada em 
outrem que não nos identificados sócios -gerentes.

Projectado esse sentido de decisão, foi, por despacho de 22 de Outubro de 2004, do Chefe deste 
Serviço de Finanças, produzido a fls. 22 que antecede, determinado que se desse cumprimento ao 
disposto nos nºs 3 e 4 do artigo 60.º da Lei Geral Tributária (LGT), tendo em vista a observância do 
n.º 4 do artigo 23 da mesma LGT.

Assim se cumpriu.
Nesta sequência, os interessados vieram reagir – autos fls. 37 a 40, alegando:
(…)
Posto isto, proponho que, uma vez que está constatada a inexistência de bens da originária devedora, 

tendo como fundamento legal o disposto no artigo 153.º, n.º 2, alínea a) do CPPT SEJA ORDENADA 
A REVERSÃO DA EXECUÇÃO contra os subsidiários responsáveis B…………… e A…………….., 
antes identificados – artigos 13º do CPT (Código de Processo Tributário) e artigos 23º e 24º da LGT 
(Lei Geral Tributária), já referidos – relativamente a toda a dívida exequenda que esteve na origem da 
instauração deste processo e todos os seus apensos, atento a tido o que ficou dito e que os mesmos não 
conseguiram contrariar.

(…)»
Perante esta fundamentação do despacho de reversão entendeu o tribunal “a quo” que dúvidas não 

restam que o despacho de reversão aqui em causa não contém, em termos suficientes, a explicitação dos 
motivos fácticos e jurídicos que o motivaram e que constituíram a sua fundamentação (…) no que se 
refere ao requisito do exercício da gerência de facto pelo revertido, porquanto não foram esclarecidas 
suficientemente as razões de facto que levaram à reversão da execução contra a Oponente, nem, por 
outro lado, fez qualquer referência às disposições legais, normas ou princípios jurídicos em que fez 
assentar a reversão.

Não se nos afigura, porém, que assim seja, pois que, do ponto de vista formal – o único considerado 
na sentença recorrida (cfr. sentença a fls. 59 dos autos) – se fundamenta a reversão contra os oponentes 
na alegação de que «No período a que a presente dívida diz respeito eram sócios gerentes, de direito e 
de facto B……………, nif ……. e A……………, nif ………., por serem os referidos sócios gerentes 
B……………… e A………………., quem:  - acompanhava a actividade da empresa, supervisionando a 
sua acção».

Não se encontra, pois, insuficientemente fundamentado, do ponto de vista formal, o despacho 
de reversão no que se refere à gerência de facto dos oponentes, como também se não encontra in-
suficientemente fundamentado no que respeita à “fundada insuficiência dos bens penhoráveis” do 
devedor principal  - pois que a fundamentação do despacho de reversão refere expressamente que está 
constatada a inexistência de bens da originária devedora  -, como também não lhe falta a referência 
às disposições legais, normas ou princípios jurídicos em que fez assentar a reversão, porquanto nele 
se invocam expressamente os artigos 153.º, n.º 2, alínea a) do CPPT, 13º do CPT (Código de Processo 
Tributário) e artigos 23º e 24º da LGT (Lei Geral Tributária).

O que não consta do despacho de reversão, mas teria de constar, é a razão pela qual se entendeu 
serem os oponentes responsáveis subsidiários por dívida de IRC de 2001, quando, como se diz na in-
formação para a qual remete o despacho de reversão, a executada cessou a actividade em 1998/12/31 
e foi decretada falida no processo n.º 105/95 do 3º Juízo Cível de Viseu, razão pela qual, em relação a 
esta dívida, a responsabilidade dos gerentes apenas poderia ter por fundamento o disposto na alínea a) 
do n.º 1 do artigo 24.º da LGT e estava dependente de alegação e prova pela Administração Fiscal de 
que fora por culpa dos gestores que o património da pessoa colectiva se tornou insuficiente para a sua 
satisfação (cfr. a parte final da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º da LGT).

Ora, se bem interpretamos o artigo 6.º da petição inicial de oposição (a fls. 4 dos autos), era exac-
tamente isto que os oponentes invocaram em relação a todas as dívidas pelas quais se pretendia accionar 
a responsabilidade tributária subsidiária quando alegaram que o Despacho que determina a Reversão 
contra os ora oponentes não goza de eficácia executiva bastante, por lhe faltar um requisito fundamental: 
A Alegação e prova de que se verifica o pressuposto da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º da Lei Geral 
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Tributária, ou norma correlativa, pois que em momento algum é imputada aos Oponentes a respon-
sabilidade pelo facto de a executada não ter bens suficientes para responder pela dívida exequenda.

Têm razão os oponentes na sua alegação quanto ao IRC exequendo, que não no que respeita às 
demais dívidas cuja responsabilidade lhes é atribuída, pois que quanto a estas o regime substantivo da 
responsabilidade aplicável é ainda o que constava do artigo 13.º do Código de Processo Tributário – atento 
a que era este o regime vigente à data em que se verificou o respectivo facto constitutivo – e deste regime 
constava uma presunção legal de culpa dos gerentes na insuficiência do património da sociedade para 
a satisfação dos créditos fiscais, a dispensar a Administração Fiscal da alegação e prova de tal culpa.

Pelo exposto, tem de concluir -se que o decidido quanto à falta de fundamentação do despacho de 
reversão se justifica apenas, e pelas razões aqui expostas, no que ao IRC exequendo respeita, havendo 
que revogar a sentença recorrida no segmento em que julgou verificado o vício de falta de funda-
mentação do despacho de reversão em relação às demais, baixando os autos ao tribunal “a quo” para 
conhecimento das demais questões suscitadas na petição inicial de oposição tidas como prejudicadas 
pelo julgado recorrido e que este Tribunal não pode conhecer, pois que não foi fixado o necessário 
probatório, designadamente para conhecimento da alegada prescrição.

O recurso merece parcial provimento.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em conceder parcial provimento ao recurso, revogando a sentença 
recorrida no segmento impugnado salvo no que ao IRC de 2001 respeita, baixando os autos ao tribunal 
“a quo” para conhecimento das demais questões suscitadas na petição de oposição, depois de fixado o 
necessário probatório, se a tal nada mais obstar.

Custas pela recorrente, na parte em que decaiu, pois que os recorridos não contra -alegaram neste 
STA.

Lisboa, 17 de Abril de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 17 de Abril de 2013.

Assunto:

Nulidade processual. Nulidade do Acórdão. Erro material. Pedido de reforma. Ar-
tigo 669.º, n.º 2, do CPC.

Sumário:

 I — A intempestividade do requerimento de interposição de recurso deve ser arguida 
pelo recorrido nas contra alegações e, se o não tiver sido e o tribunal ad quem 
dela não tiver oportunamente conhecido, já não o poderá ser ulteriormente em 
sede de pedido de reforma do acórdão que decidiu o recurso.

 II — O lapso de escrita, enquanto erro material, apenas origina a possibilidade da sua 
rectificação (cfr. artigo 249.º do CC e artigo 667.º, n.º 1, do CPC).

 III — A reforma das decisões judiciais, como uma das excepções legalmente previstas 
aos princípios da estabilidade das decisões e do esgotamento do poder jurisdicio-
nal após a decisão, pressupõe que, por manifesto lapso, tenha ocorrido erro na 
determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos, a deci-
são tenha sido proferida com violação de lei expressa ou que dos autos constem 
documentos ou outro meio de prova que, só por si e inequivocamente, implique 
decisão em sentido diverso e que não tenha sido considerado igualmente por lapso 
manifesto (cf. artigos 666.º, n.º 2, e 669.º, n.º 2, alíneas a) e b), do CPC).

 IV — Essa faculdade excepcional de reformar a decisão tem como escopo corrigir um 
erro juridicamente insustentável e, como a jurisprudência tem vindo a afirmar, só 
será admissível perante erros palmares, patentes, que, pelo seu carácter manifesto, 
se teriam evidenciado ao autor ou autores da decisão, não fora a interposição de 
circunstância acidental ou uma menor ponderação tê -la levado ao desacerto, e já 
não se destina à mudança do decidido com fundamento em normais divergências 
entre a parte e o tribunal quanto à interpretação e aplicação das regras de direito 
ou ao apuramento e interpretação dos factos relevantes.
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Processo n.º 1197/12 -30.
Recorrente: Director-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira.
Recorrido: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Arguição de nulidade processual, arguição de nulidade do acórdão que indeferiu o pedido de 
aclaração do acórdão que apreciou o recurso jurisdicional e pedido de reforma deste último aresto 
proferido no processo de recurso judicial da decisão de avaliação da matéria colectável por avaliação 
indirecta com o n.º 2511/11.3BEPRT

1. RELATÓRIO
1.1 A…………. e B…………. (a seguir Requerentes), notificados do acórdão proferido por 

este Supremo Tribunal Administrativo (de fls. 325 a 331) que indeferiu a arguição de uma nulidade 
processual e negou o pedido de aclaração do acórdão (de fls. 275 a 292) que, concedendo provimento 
ao recurso jurisdicional interposto pelo Director -Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, revogou 
a sentença proferida pela Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto e julgou improcedente 
o recurso judicial interposto pelos ora Requerentes da decisão daquela autoridade administrativa que 
lhes fixou o rendimento tributável para esse mesmo ano por avaliação indirecta ao abrigo do disposto 
no art. 89.º -A da Lei Geral Tributária (LGT), vêm agora (de fls. 336 a 342) pedir

(i) que seja declarada «a nulidade do requerimento de recurso por intempestivo, com a consequente 
nulidade de todo o processado posteriormente»;

(ii) que seja declarada «a nulidade do acórdão de fls. 325 a 331», ou seja, do acórdão que inde-
feriu a arguição de nulidade processual e o pedido de aclaração do acórdão que negou provimento ao 
recurso jurisdicional;

(iii) que se proceda «à reforma do Acórdão proferido a fls. 275 a 292, nos termos do n.º 2 do 
artigo 669.º do CPC, sob pena de lesar os direitos, liberdades e garantias constitucionalmente previs-
tos».

1.2 Notificado do requerimento, o Director -Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira não se 
pronunciou.

1.3 Cumpre apreciar e decidir.
2. FUNDAMENTOS
2.1 DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL
Começam os Requerentes por arguir «a nulidade do requerimento de recurso por intempestivo, 

com a consequente nulidade de todo o processado posteriormente», por o requerimento de interposição 
do recurso jurisdicional ter sido apresentado para além do termo do prazo legal para o efeito.

Salvo o devido respeito, não têm razão. Mesmo que, como alegam, o requerimento de interposição 
do recurso tivesse sido apresentado para além do termo do prazo legal para o efeito – o que ora não 
cumpre sequer apreciar – essa intempestividade nunca poderia ser apreciada nesta fase processual e 
como nulidade processual. Vejamos:

A interposição de recurso está sujeita a prazo peremptório, pelo que o decurso do mesmo leva à 
extinção, por caducidade, do direito de recorrer [cfr. art. 145.º, n.º 3 (1) do Código de Processo Civil 
(CPC)].

Mas, ainda que se pudesse configurar que a aceitação de um requerimento de recurso para além do 
termo final do prazo para o efeito constitui uma nulidade – prática de um acto proibido [cfr. art. 201.º, 
n.º 1, do CPC (2)] – sempre essa nulidade haveria de considerar -se como secundária, uma vez que as 
nulidades principais (típicas ou nominadas) são as especificadamente previstas na lei, enquanto as 
secundárias são as genericamente referidas na fórmula geral do n.º 1 do art. 201.º do CPC (3).

A arguição de nulidades secundárias está sujeita a limites temporais: o prazo para a sua arguição é 
de dez dias [cfr. art. 153.º, n.º 1, do CPC (4)], a contar, nos casos em que a nulidade não ocorra durante 
a prática de um acto a que esteja presente a parte, a partir do momento em que ela tomou, podia ou 
devia tomar conhecimento da falta [cfr. art. 205.º, n.º 1, do CPC (5)].

Do que resulta que, ainda que a intempestividade do requerimento de interposição do recurso 
pudesse configurar nulidade, sempre é de considerar precludido o direito de argui -la.

Nos casos em que o recurso, apesar de sua intempestividade, foi admitido, ao invés de ser inde-
ferido, como prescreve o art. 685.º -C, n.º 2, alínea a), do CPC (6), uma vez que a nulidade se encontra 
então a coberto do despacho de admissão, que não é susceptível de recurso [cfr. art. 685.º -C, n.º 5, do 
CPC (7)], o recorrido poderá atacar esse acto nas contra alegações.

Não foi essa a opção dos Requerentes, pelo que é de considerar que há muito se esgotou o prazo 
para arguir a nulidade.

Improcede, pois, a arguida nulidade por intempestividade do requerimento de interposição do 
recurso.
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2.2 DA ARGUIÇÃO DA NULIDADE DO ACÓRDÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE 
ACLARAÇÃO

Os Requerentes, alegando que no acórdão por que foi indeferido o pedido de aclaração que 
formularam relativamente ao acórdão que decidiu o recurso jurisdicional se alude a uma sentença do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, quando a sentença recorrida foi proferida pelo Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto, arguiram a nulidade daquele aresto (8). Sustentam essa nulidade – que 
não qualificaram, ou seja, não integraram no rol do art. 668.º, n.º 1, do CPC (9) – com o argumento de 
que «o acórdão refere -se a uma outra sentença e não à que foi proferida nos presentes autos».

Salvo o devido respeito, não têm razão.
Na verdade, sendo certo que no acórdão por que se apreciou e decidiu o pedido de aclaração se 

aludiu à sentença recorrida como tendo sido proferida no Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, 
quando a mesma foi proferida no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, é manifesto o erro material, 
o lapso de escrita consistente em aí se ter escrito Penafiel quando se queria escrever Porto (10), lapso 
susceptível de correcção a todo o tempo [cfr. o art. 249.º (11) do Código Civil (CC)].

Corrigi -lo -emos a final, ao abrigo do disposto no art. 667.º, n.º 1, do CPC (12).
Sem prejuízo do que ficou dito, note -se que no acórdão de 27 de Fevereiro de 2013 apenas se 

cuidava de saber se o acórdão por que foi decidido o recurso jurisdicional enferma de alguma obscuri-
dade ou ambiguidade (13) que demandasse a sua aclaração e já não se apreciavam as questões relativas 
à sentença recorrida, pelo que nenhuma relevância assume o referido lapso de escrita. Note -se, aliás, 
que no acórdão que decidiu o recurso jurisdicional o Tribunal a quo foi correctamente identificado (cfr. 
ponto 1.2, a fls. 275) e não subsiste dúvida alguma de que a sentença aí sindicada foi aquela de que os 
ora Requerentes recorreram.

Acresce que, não estando em causa a competência em razão do território do tribunal a quo e nunca 
se colocando essa questão relativamente ao Supremo Tribunal Administrativo [cfr. art. 11.º, n.º 2, do 
Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (14)], o lapso na identificação do tribunal recorrido, 
mesmo que tivesse sido cometido no acórdão que apreciou e decidiu o recurso jurisdicional da sentença 
– e no caso sub judice não foi, pois ocorreu apenas no acórdão que conheceu o pedido de aclaração 
daquele outro aresto – sempre seria total e absolutamente inócuo, desde que a sentença considerada no 
recurso fosse a realmente recorrida.

Improcede a arguida nulidade do acórdão.
2.3 PEDIDO DE REFORMA DO ACÓRDÃO
2.3.1 Cumpre apreciar e decidir se a alegação dos Requerentes integra ou não motivo para a re-

forma do acórdão, designadamente se é subsumível à previsão do art. 669.º, n.º 2, do CPC.
Recordemos a redacção da norma, na redacção que lhe foi dada pela reforma de 1995/1996 e que 

sofreu alteração (não relevante para os efeitos de que nos ocupamos) introduzida pelo Decreto -Lei 
n.º 303/2007, de 24 de Agosto:

«1  - Pode qualquer das partes requerer no tribunal que proferiu a sentença:
a) O esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade da decisão ou dos seus fundamen-

tos;
b) A sua reforma quanto a custas e multa.
2  - Não cabendo recurso da decisão, é ainda lícito a qualquer das partes requerer a reforma da 

sentença quando, por manifesto lapso do juiz:
a) Tenha ocorrido erro na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos;
b) Constem do processo documentos ou outro meio de prova que, só por si, impliquem necessa-

riamente decisão diversa da proferida.
3  - Cabendo recurso da decisão, o requerimento previsto no n.º 1 é feito na alegação».
Ou seja, o art. 669.º do CPC, nas redacções ulteriores àquela reforma legislativa, continuou, como 

anteriormente, a permitir a reforma das decisões judiciais (15) quanto a custas e multa e, de forma ino-
vadora, veio também permiti -la relativamente a erros de julgamento, em certos casos. O relatório do 
Decreto -Lei n.º 329 -A/95, de 12 de Dezembro, justifica tal inovação nos seguintes termos:

«[…] sempre na preocupação de realização efectiva e adequada do direito material e no enten-
dimento de que será mais útil, à paz social e ao prestígio e dignidade que a administração da Justiça 
coenvolve, corrigir que perpetuar um erro juridicamente insustentável, permite -se, embora em termos 
necessariamente circunscritos e com garantias de contraditório, o suprimento do erro de julgamento 
mediante a reparação da decisão de mérito pelo próprio juiz decisor, ou seja, isso acontecerá nos 
casos em que, por lapso manifesto de determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica, 
a sentença tenha sido proferida com violação de lei expressa ou naqueles em que dos autos constem 
elementos, designadamente de índole documental, que, só por si e inequivocamente, impliquem decisão 
em sentido diverso e não tenham sido considerados igualmente por lapso manifesto. Claro que, para 
salvaguarda da tutela dos interesses da contraparte, esta poderá sempre, mesmo que a decisão inicial 
o não admitisse, interpor recurso da nova decisão assim proferida.
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Recurso este que, note -se, é admissível ainda que a causa esteja compreendida na alçada do 
tribunal, como refere expressamente o art. 670.º, n.º 4, do CPC».

Ou seja, numa solução que mereceu muitas críticas à doutrina (16), a lei passou a admitir, como 
uma das excepções ao esgotamento do poder jurisdicional, que, em circunstâncias muito extraordinárias, 
o tribunal alterasse a decisão que ele próprio proferiu.

Como resulta do que deixámos dito, a possibilidade de reforma de uma decisão judicial ao abrigo 
do n.º 2 do art. 669.º do CPC tem carácter de excepção, sendo que «quanto ao alcance do mesmo preceito 
legal, o STA tem construído um critério orientador para a definição do carácter manifesto do lapso 
cometido e que possibilita a imediata reparação do erro de julgamento que o originou. Tem sido, com 
efeito, sublinhada a excepcionalidade desta faculdade, que insere um desvio aos princípios da estabilidade 
das decisões judiciais e do esgotamento do poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa (art. 
666.º, n.º 1, do CPC), salientando -se que a mesma só será admissível perante erros palmares, patentes, 
que, pelo seu carácter manifesto, se teriam evidenciado ao autor ou autores da decisão, não fora a 
interposição de circunstância acidental ou uma menor ponderação tê -la levado ao desacerto» (17).

A referida faculdade não se destina, manifestamente, à reapreciação dos factos apurados e sua 
interpretação ou à reapreciação das regras e princípios de direito aplicados. Se quanto a estas, houver 
divergência entre o alegado pela parte e o decidido pelo tribunal, a sua reapreciação e a correcção de 
eventuais erros por este cometidos só será possível em sede de recurso, desde que este seja admissível.

Dito isto, e sendo certo que a lei admite em abstracto a reforma do acórdão, cumpre verificar se 
a alegação da Requerente integra algum dos casos em que a mesma é autorizada ao abrigo do n.º 2 do 
art. 669.º do CPC.

2.3.2 Discordam os Requerentes do entendimento de que o aumento de capital mediante entrada 
em dinheiro e de montante que excede mais de três vezes os rendimentos declarados nesse ano evi-
dencia «acréscimo de património» para os efeitos previstos na alínea f) do n.º 1 do art. 87.º da LGT, na 
redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 55 -B/2004, de 30 de Dezembro, entendimento que como foi o 
adoptado pela AT no acto recorrido, cuja legalidade foi confirmada judicialmente, quer pelo Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto quer por este Supremo Tribunal Administrativo. Por isso, imputam 
ao acórdão «errada interpretação da lei».

Acontece, porém, que o pedido de reforma, nos termos que ficaram expostos, apenas se destina a 
obter o suprimento dos «erros palmares, patentes, que, pelo seu carácter manifesto, se teriam eviden-
ciado ao autor ou autores da decisão, não fora a interposição de circunstância acidental ou uma menor 
ponderação tê -la levado ao desacerto», designadamente quando haja «lapso manifesto de determinação 
da norma aplicável ou na qualificação jurídica», que tenham levado a uma decisão judicial «proferida 
com violação de lei expressa». O pedido de reforma não tem como escopo a obtenção de uma nova 
decisão em face da reapreciação da questão à luz de uma outra (ainda que, porventura, mais correcta) 
interpretação das normas jurídicas aplicáveis.

Os Requerentes podem considerar que está errada a tese jurídica sustentada por este Supremo 
Tribunal Administrativo, mas não podem pretender que esse erro seja palmar ou flagrante. E só um 
erro desta natureza, e não uma mera discordância, permitiria que, em conformidade com a previsão do 
citado art. 669.º, n.º 2, do CPC, se reformasse o acórdão.

Nunca poderia, pois, o pedido de reforma ser deferido com fundamento na invocada «errada 
interpretação da lei».

Os Requerentes invocam ainda que o acórdão reformando, na parte em que considerou que o refe-
rido aumento de capital por entrada em dinheiro não se encontrava justificado, i.e., que os Recorrentes 
não tinham demonstrado que essa manifestação de fortuna fora possível com base em rendimentos não 
sujeitos a declaração, «não fez uma correcta interpretação da sentença, nem da realidade dos factos»

Também nesta parte os Requerentes revelam uma radical discordância relativamente à doutrina 
que naquele aresto foi acolhida relativamente ao âmbito e alcance do ónus de demonstrar que corres-
pondem à realidade os rendimentos declarados e que é outra a fonte daquele acréscimo patrimonial, 
nos termos do disposto no n.º 3 do art. 89.º -A da LGT.

O que ficou dito no acórdão foi que a sentença não deu como demonstrado que o referido aumento 
de capital tenha sido efectuado com rendimentos não sujeitos a declaração (designadamente o dinheiro, 
os empréstimos ou as poupanças referidos, respectivamente, nos n.ºs 5, 8 e 10 do probatório). E, na ver-
dade, não deu. O que em nada contende com o facto de ter dado como provados tais factos: uma coisa é 
a demonstrada existência de meios financeiros e outra é a prova sua afectação a um concreto acréscimo 
patrimonial, que exige o estabelecimento de uma relação entre os primeiros e o segundo (18).

Note -se, no entanto, que, contrariamente ao que parecem supor os Requerentes, na sentença não foi 
dado como provado o montante dos empréstimos. Na verdade, apesar de no n.º 4 do probatório da sentença 
ter ficado escrito «Dão -se por reproduzidas as declarações constantes do PA de fls. 32 a 38», isso significa, 
tão -só, que se deu como provada a existência dessas declarações. Na verdade, «[a] mera remissão para o 
documento tem apenas o alcance de dar como provada a existência do documento, um meio de prova, e não 
o de dar como provada a existência dos factos que com base neles se possam considerar como provados» 
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(19). Aliás, a própria sentença, sob a epígrafe «FACTOS NÃO PROVADOS», deixou registado que «Não se 
provou, que valores em concreto os familiares e amigos emprestaram à recorrente A………..».

Por outro lado, considerando os Requerentes que a prova produzida devia ter dado lugar à fixação 
de outra e/ou diversa matéria de facto, deveriam ter questionado a sentença quanto ao julgamento da 
matéria de facto, sendo que então o recurso seria da competência do Tribunal Central Administrativo 
Norte, que poderia, sindicando o julgamento da matéria de facto e se fosse caso disso, alterá -lo.

Já este Supremo Tribunal Administrativo, enquanto tribunal de revista, não tem poderes em ma-
téria de facto e, por isso, limitou -se a sindicar o julgamento efectuado com base na factualidade que 
foi fixada pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto.

Por tudo o que ficou dito, o pedido de reforma não pode proceder.
2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - A intempestividade do requerimento de interposição de recurso deve ser arguida pelo recorrido 

nas contra alegações e, se o não tiver sido e o tribunal ad quem dela não tiver oportunamente conhecido, 
já não o poderá ser ulteriormente em sede de pedido de reforma do acórdão que decidiu o recurso.

II  - O lapso de escrita, enquanto erro material, apenas origina a possibilidade da sua rectificação 
(cfr. art. 249.º do CC e art. 667.º, n.º 1, do CPC).

III  - A reforma das decisões judiciais, como uma das excepções legalmente previstas aos princípios da 
estabilidade das decisões e do esgotamento do poder jurisdicional após a decisão, pressupõe que, por mani-
festo lapso, tenha ocorrido erro na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos, 
a decisão tenha sido proferida com violação de lei expressa ou que dos autos constem documentos ou outro 
meio de prova que, só por si e inequivocamente, implique decisão em sentido diverso e que não tenha sido 
considerado igualmente por lapso manifesto (cf. arts. 666.º, n.º 2, e 669.º, n.º 2, alíneas a) e b), do CPC).

IV  - Essa faculdade excepcional de reformar a decisão tem como escopo corrigir um erro ju-
ridicamente insustentável e, como a jurisprudência tem vindo a afirmar, só será admissível perante 
erros palmares, patentes, que, pelo seu carácter manifesto, se teriam evidenciado ao autor ou autores 
da decisão, não fora a interposição de circunstância acidental ou uma menor ponderação tê -la levado 
ao desacerto, e já não se destina à mudança do decidido com fundamento em normais divergências 
entre a parte e o tribunal quanto à interpretação e aplicação das regras de direito ou ao apuramento e 
interpretação dos factos relevantes.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência (como o impõe o n.º 2 do art. 719.º do CPC), em
a) indeferir a arguida nulidade processual por intempestividade da interposição do recurso;
b) indeferir a arguida nulidade do acórdão de 27 de Fevereiro de 2013 (fls. 325 a 331), ordenando-

-se a rectificação do erro material nele ocorrido, a fls. 325, devendo aí passar a ler -se Porto onde se 
escreveu Penafiel;

c) indeferir o pedido de reforma do acórdão de 28 de Novembro de 2012 (fls. 275 a 292).
Custas pelos Requerentes.
Após o trânsito, anote -se a correcção ordenada em b) no local próprio.

Lisboa, 17 de Abril de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) «O decurso do prazo peremptório extingue o direito de praticar o acto».
(2) «Fora dos casos previstos nos artigos anteriores, a prática de um acto que a lei não admita, bem como a omissão de 

um acto ou de uma formalidade que a lei prescreva, só produzem nulidade quando a lei o declare ou quando a irregularidade 
cometida possa influir no exame ou decisão da causa».

(3) Cfr. ANTUNES VARELA, J. MIGUEL BEZERRA e SAMPAIO E NORA, Manual de Processo Civil, Coimbra 
Editora, 2.ª edição, pág. 387.

(4) «Na falta de disposição especial, é de 10 dias o prazo para as partes requererem qualquer acto ou diligência, arguirem 
nulidades, deduzirem incidentes ou exercerem qualquer outro poder processual; e também é de 10 dias o prazo para a parte 
responder ao que for deduzido pela parte contrária».

(5) «Quanto às outras nulidades [as secundárias], se a parte estiver presente, por si ou por mandatário, no momento em 
que forem cometidas, podem ser arguidas enquanto o acto não terminar; se não estiver, o prazo para a arguição conta -se do dia 
em que, depois de cometida a nulidade, a parte interveio em algum acto praticado no processo ou foi notificada para qualquer 
termo dele, mas neste último caso só quando deva presumir -se que então tomou conhecimento da nulidade ou quando dela 
pudesse conhecer, agindo com a devida diligência».

(6) «O requerimento é indeferido quando: a) Se entenda que a decisão não admite recurso, que este foi interposto fora 
de prazo ou que o requerente não tem as condições necessárias para recorrer».

(7) «A decisão que admita o recurso, fixe a sua espécie e determine o efeito que lhe compete não vincula o tribunal 
superior nem pode ser impugnada pelas partes, salvo na situação prevista no n.º 3 do artigo 315.º».

(8) As nulidades do acórdão, como resulta do disposto nos artigos 716.º, n.º 1, e 732.º, do CPC, são as mesmas da sen-
tença, ou seja, são as previstas no n.º 1 do artigo 668.º do mesmo Código, às quais se somam duas específicas: o acórdão ser 
lavrado contra o vencido ou sem o necessário vencimento.
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(9) «É nula a sentença quando: a) Não contenha a assinatura do juiz; b) Não especifique os fundamentos de facto e de 
direito que justificam a decisão; c) Os fundamentos estejam em oposição com a decisão; d) O juiz deixe de pronunciar -se sobre 
questões que devesse apreciar ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento; e) O juiz condene em quantidade 
superior ou em objecto diverso do pedido».

(10) Quanto à noção de erro material e sua distinção do erro de julgamento, vide ALBERTO DOS REIS, Código de 
Processo Civil Anotado, volume V, pág. 130.

(11) «O simples erro de cálculo ou de escrita, revelado no próprio contexto da declaração ou através das circunstâncias 
em que a declaração é feita, apenas dá o direito à rectificação desta».

(12) «Se a sentença omitir o nome das partes, for omissa quanto a custas, ou contiver erros de escrita ou de cálculo ou 
quaisquer inexactidões devidas a outra omissão ou lapso manifesto, pode ser corrigida por simples despacho, a requerimento 
de qualquer das partes ou por iniciativa do juiz».

(13) A decisão judicial será obscura se contiver alguma passagem cujo sentido não se compreende e ambígua quando 
permita interpretações diferentes (cfr. ALBERTO DOS REIS, ob. e vol. cit., pág. 151).

(14) «O Supremo Tribunal Administrativo tem sede em Lisboa e jurisdição em todo o território nacional».
(15) Embora a norma se refira apenas à sentença, deve considerar -se aplicável a todas as decisões judiciais, designadamente 

aos acórdãos dos tribunais superiores, como resulta expressamente do disposto nos artigos 716.º, n.º 1, e 732.º do CPC.
(16) Vide, entre outros, CARDONA FERREIRA, Guia de Recursos em Processo Civil (Declarativo), 2.ª edição, pág. 32 

e FERNANDO AMÂNCIO FERREIRA, Manual dos Recursos em Processo Civil, Almedina, 9.ª edição, págs. 65/66.
(17) Cf. Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 25, pág. 54, também citado por JORGE LOPES DE SOUSA no Código de 

Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, II volume, anotação 8 ao artigo 126.º, 
pág. 388 e, entre muitos outros e para além dos aí referidos, ainda, por mais recentes, os seguintes acórdãos da Secção do 
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

– de 27 de Junho de 2012, proferido no processo n.º 1157/11, ainda não publicado no jornal oficial, disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/0fcece42b62ba4e880257a38003489e4?OpenDocument;

– de 26 de Setembro de 2012, proferido no processo n.º 211/12, ainda não publicado no jornal oficial, disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/32166b9bdc3ba51f80257a8c0035db4e?OpenDocument;

– de 21 de Novembro de 2012, proferido no processo n.º 155/11, ainda não publicado no jornal oficial, disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f8c8e88e07b5544480257ac40051fd24?OpenDocument;

– de 19 de Dezembro de 2012, proferido no processo n.º 740/12, ainda não publicado no jornal oficial, disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/ee09f657978c6d7080257aed004c75e3?OpenDocument;

– de 13 de Março de 2013, proferido no processo n.º 822/12, ainda não publicado no jornal oficial, disponível em
– http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/9bff0bec75fc8bac80257b42004b0062?OpenDocument.
(18) Neste sentido, o acórdão da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 15 de Feve-

reiro de 2012, proferido no processo n.º 50/12, ainda não publicado no jornal oficial, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/93ef053453d4e21c802579b8003983c1?OpenDocument.

(19) Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, 
Áreas Editora, 6.ª edição, volume II, anotação 7 ao artigo 123.º, pág. 320. 

 Acórdão de 17 de Abril de 2013.

Assunto:

Omissão de pronúncia. Condição de procedibilidade.

Sumário:

 I — Não padece de nulidade por omissão de pronúncia a sentença recorrida que, 
concluindo pela falta de verificação de uma condição de procedibilidade da im-
pugnação judicial deduzida contra acto de liquidação de IRC com fundamento na 
falta de pressupostos de aplicação dos métodos indirectos e erro na quantificação 
da matéria colectável apurada, por falta de prévio pedido de revisão da matéria 
tributável, não conheceu do mérito da causa e desses únicos vícios imputados ao 
acto tributário sindicado.

Processo n.º 1217/12 -30.
Recorrente: A…………………., L.da

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

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. A…., LDA, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença proferida pelo Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Braga que, na impugnação judicial por si instaurada contra o acto de liquidação 
adicional de IRC referente ao exercício de 2007, absolveu a Fazenda Pública da instância.
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1.1. Terminou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. A recorrente alegara a não existência de pressupostos para a tributação através dos métodos 

indirectos.
2. A douta sentença não se pronunciou quanto à existência ou não dos pressupostos.
3. Na fundamentação jurídica, a douta sentença prosseguiu como se tivesse havido lugar aos 

respectivos pressupostos.
4. Errou a douta decisão, violando, entre o mais, o disposto nos artigos 87º e seguintes da Lei 

Geral Tributária e art.º 668º CPC.»
1.2. A Fazenda Pública não apresentou contra -alegações.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal emitiu douto parecer, a fls. 82, 

no sentido de que devia ser negado provimento ao recurso, com a seguinte argumentação:
«É pacífico o entendimento de que, nos termos das disposições conjugadas dos arts. 86º, n.º 5 e 

117º/1, do CPPT, a admissibilidade de impugnação judicial de actos tributários, com fundamento em 
erro na quantificação da matéria colectável ou nos pressupostos de aplicação dos métodos indirectos 
depende da prévia apresentação do pedido de revisão da matéria colectável. E que, nessa conformidade, 
impugnando -se contenciosamente o acto de avaliação indirecta sem que antes se esgotem os meios de 
impugnação administrativa, legalmente previstos, é de rejeitar a impugnação judicial deduzida — neste 
sentido, para além do acórdão citado, ainda: os acórdãos deste TCAN de 26.04.2006 e de 1.02.2007, 
respectivamente nos recursos 00046/02 e 04611/04.

Pelo exposto, impondo -se a rejeição liminar da impugnação judicial, não podia o tribunal “a 
quo” pronunciar -se sobre os vícios invocados para a procedência do mérito da impugnação, não tendo, 
por isso, qualquer mérito a nulidade por omissão de pronúncia, nem o erro de julgamento, pois que o 
recurso jurisdicional visa apreciar os vícios ou erros de julgamento imputados nas decisões recorridas, 
e não criar decisões sobre matéria nova — art. 676º, n.º 1 e 684º, n.º 3, ambos do CPC.»

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. Na sentença recorrida constam como assentes os seguintes factos:
1. Pela ordem de serviço 01200800741, foi iniciado procedimento de inspecção tributária à im-

pugnante, relativamente aos exercícios de 2006 e 2007 [cfr. 1 do P.A.];
2. Por ofício datado de 29/10/2008, foi a impugnante notificada do projecto do relatório da ins-

pecção tributária, do qual consta a seguinte informação: “Assim sendo, estão reunidas as condições 
para a determinação da matéria tributável por métodos indirectos nos termos dos artigos 52º e 54º do 
CIRC (Código do Imposto sobre o rendimento das Pessoas Colectivas), da alínea b) do artigo 87º e da 
alínea a) do artigo 88º da LGT (Lei Geral Tributária)” [cfr. 2 do P.A.);

3. Em 11/11/2008, a impugnante exerceu, por escrito, direito de audição [cfr. 85 do PA);
4. Em 11/12/2008, foi a impugnante notificada do relatório final de inspecção tributária, constando 

a informação de que poderia solicitar a revisão da matéria tributável nos termos do artigo 91º da LGT 
[cfr. 95 e 96 do P.A.);

5. Em 19/01/2009, a impugnante deu entrada, no Serviço de Finanças de Guimarães 1, de pedido 
de revisão da matéria tributável [cfr. 114 do P.A.];

6. Por despacho de 23/01/2009, aquele pedido foi indeferido por extemporaneidade [cfr. 119 do 
P.A.);

7. Em 28/05/2009, a impugnante deu entrada, no Serviço de Finanças de Guimarães 1, de recla-
mação graciosa relativa à liquidação adicional de I.R.C., a qual resultou do procedimento inspectivo 
referido em 1. [cfr. fls. 2 do P.A. da reclamação graciosa];

8. A impugnante foi notificada do indeferimento da reclamação graciosa em 08/01/2010 [cfr. 
fls. 38, 39 e 40 do P.A. da reclamação graciosa];

9. Em 18/01/2010, a impugnante deu entrada, na Direcção de Finanças de Braga, de recurso 
hierárquico [cfr. fls. 3. do PA do recurso hierárquico];

10. Em 09/12/2010, foi a impugnante notificada do indeferimento do recurso hierárquico [cfr. 
fls. 18, 19 e 20 do P.A do recurso hierárquico].

11. A presente impugnação judicial deu entrada neste Tribunal, em 18/01/2011 [cfr. fls. prévia à 
petição inicial].

3. Da leitura das conclusões deste recurso jurisdicional, acima transcritas e que delimitam o âmbito 
e o objecto do recurso, resulta à evidência que as questões colocadas pela Recorrente consistem em 
saber se a sentença recorrida padece de nulidade por omissão de pronúncia relativamente à questão da 
ilegalidade de utilização de métodos indirectos e, no caso afirmativo, se enferma de erro de julgamento 
em matéria de direito, por violação do artigo 87º da LGT, na medida em que seria ilegal a avaliação 
indirecta operada na liquidação impugnada.

Vejamos.
A nulidade da sentença por omissão de pronúncia, prevista tanto no art.º 125.º do CPPT como no 

art. 668º, n.º 1, alínea d), do Código de Processo Civil, está directamente relacionada com o comando 
fixado n.º 2 do artigo 660.º deste último diploma legal, segundo o qual «o juiz deve resolver todas as 
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questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja 
prejudicada pela solução dada a outras».

Daí que a omissão de pronúncia só exista quando o tribunal deixe, em absoluto, de apreciar e 
decidir as questões que lhe são colocadas pelas partes, isto é, os problemas concretos que haja sido 
chamado a resolver. Pelo que se o tribunal não toma conhecimento de qualquer questão por entender 
que não pode dela conhecer, poderá haver erro de julgamento, se for errado o entendimento em que se 
baseia esse não conhecimento, mas não nulidade por omissão de pronúncia; esta só ocorrerá nos casos 
em que o Tribunal, pura e simplesmente, não toma posição sobre qualquer questão de que devesse 
conhecer, e da decisão também não decorra, de forma expressa ou implícita, que esse conhecimento 
ficou prejudicado pela solução dada às questões de que conheceu.

No caso em apreço, verifica -se que o Meritíssimo Juiz do tribunal “a quo”, tendo começado pelo 
conhecimento da questão suscitada pela Fazenda Pública, relativa à (in)impugnabilidade do acto de 
liquidação impugnado, julgou que a Impugnante apenas atacara a legalidade dessa liquidação com base 
na falta de verificação dos pressupostos (de facto e de direito) para a tributação por métodos indirectos 
e errónea quantificação da matéria tributável apurada. E, nesse contexto, julgou que, de acordo com o 
artº 117º, n.º 1 do CPPT, a impugnação com base nesses vícios dependia de prévio pedido de revisão 
da matéria tributável, que a Impugnante não apresentou dentro do prazo legalmente estabelecido, fale-
cendo, assim, um pressuposto da impugnabilidade dos actos impugnados. Razão por que não conheceu 
do mérito da causa e determinou a extinção da instância.

Inconformada com a decisão, vem a recorrente advogar que tendo invocado a falta de pressupostos 
para a tributação por métodos indirectos, deveria a sentença ter -se pronunciado sobre tal questão e só 
depois dessa pronúncia  - e no caso de se considerarem preenchidos esses pressupostos  - é que podia 
pronunciar -se quanto à necessidade do pedido de revisão da matéria tributável. Razão por que defende 
que a sentença incorreu em omissão de pronúncia e em erro na aplicação do direito por violação do 
disposto no artº 87º da Lei Geral Tributária.

Todavia, não lhe assiste qualquer razão.
Como acima se deixou explicitado, só há omissão de pronúncia quando o tribunal, pura e sim-

plesmente, não toma posição sobre qualquer questão de que devesse conhecer e da decisão também não 
decorra, de forma expressa ou implícita, que esse conhecimento ficou prejudicado pela solução dada 
às questões de que conheceu. Por outro lado e quanto à ordem de julgamento das questões a resolver, 
resulta do disposto no artº 660º, n.º 1 do CPC que, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 288.º, 
a sentença conhece, em primeiro lugar, das questões processuais que possam determinar a absolvição 
da instância, segundo a ordem imposta pela sua precedência lógica.

Ora, tendo a sentença recorrida julgado (e bem) que a Impugnante se limitara a invocar na petição 
inicial a falta de verificação dos pressupostos para aplicação dos métodos indirectos e a errónea quan-
tificação da matéria tributável, concluiu que faltava um pressuposto ou condição de procedibilidade da 
impugnação judicial. Nesse enquadramento, julgou que a consequência processual adequada da falta 
dessa condição de procedibilidade, não detectada no despacho liminar, era a absolvição da instância, 
uma vez que se trata de uma excepção dilatória que obsta ao conhecimento do mérito da causa (arts. 
288º, n.º 1, alínea e), e 493º. ambos do CPC).

Assim sendo, é manifesto que a circunstância de o Meritíssimo Juiz do tribunal “a quo” não se ter 
debruçado sobre a questão do eventual erro nos pressupostos da aplicação de métodos indirectos ou do 
erro na quantificação da matéria tributável, não conduz a omissão de pronúncia, pois nada mais havia 
a apreciar, na medida em que ficou impedido de conhecer o mérito das questões de mérito colocadas 
na petição inicial.

Posto de outro modo, afirmada que foi a falta da referida condição de impugnabilidade judicial 
do acto de liquidação sindicado, ficou prejudicado o conhecimento das questões de mérito colocadas 
na impugnação judicial.

De tudo o exposto se conclui que não ocorre omissão de pronúncia e, muito menos, erro na apli-
cação do direito por violação do disposto no artº 87º da Lei Geral Tributária, já que, como se viu, o 
tribunal “a quo”, porque entendeu que falecia um pressuposto da impugnabilidade dos actos tributários 
objecto dos presentes autos, não conheceu, nem podia conhecer, do mérito da causa.

Termos em que fica prejudicado o conhecimento da segunda questão colocada no presente recurso 
jurisdicional, traduzida no erro de julgamento em matéria de direito por, alegadamente, ser ilegal a 
avaliação indirecta operada na liquidação impugnada.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 17 de Abril de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Lino Ri-
beiro. 



1616

 Acórdão de 17 de Abril de 2013.

Assunto:

Impugnação judicial. Excepção de prévia reclamação para a comissão de revisão. 
artigos 86.º, n.º 5 da LGT e 117.º, n.º 1 do CPPT.

Sumário:

A excepção de prévia reclamação para a comissão de revisão da matéria tributável 
(artigos 86.º, n.º 5 da LGT e 117.º, n.º 1 do CPPT) só obsta ao conhecimento da 
impugnação judicial na parte em que nela se impugna a quantificação da matéria 
tributável apurada por recurso a métodos indirectos (ou a legalidade do recurso a 
tais métodos), não prejudicando a apreciação de outros fundamentos invocados na 
petição inicial que àqueles não se reconduzam.

Processo n.º 1236/12 -30.
Recorrente: A……………………….
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório –
1 – A……….., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da decisão do Tribu-

nal Administrativo e Fiscal de Mirandela, de 29 de Junho de 2012, que, na impugnação judicial por si 
deduzida contra liquidações adicionais de IVA e juros compensatórios, julgou verificada a excepção 
dilatória inominada da não reclamação prévia do acto de liquidação, absolvendo a Fazenda Pública 
da instância.

O recorrente termina as suas alegações de recurso apresentando as seguintes conclusões:
A) O meritíssimo juiz “a quo”, decidiu, de forma errónea, com a ilusão criada pela AT e pelo MP, 

de que o sujeito passivo, aqui recorrente, foi regularmente notificado;
B) Por assumpção da própria inspectora, tal não corresponde à verdade, tendo a mesma incumprido 

o legalmente exigido no art. 38.º n.º 5 do CPPT;
Termos em que, revogando V.ª Ex.ª a decisão ora recorrida, e substituindo -a por outra que deter-

mine prossecução dos autos, farão a ACOSTUMADA JUSTIÇA!
2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
(…)
A nosso ver o recurso não merece provimento.
A sentença recorrida, partindo do pressuposto de que o recorrente, apenas, imputa, na PI, ao 

acto sindicado vício de violação de lei, por errónea quantificação da matéria tributável, absolveu a 
Fazenda Pública da instância pela não verificação do pressuposto de impugnabilidade traduzido na 
prévia reclamação para a comissão de revisão, nos termos do disposto no artigo 91.º da LGT.

Se bem entendemos o teor da PI, o que não se nos afigura nada fácil, o recorrente põe em causa, 
de facto, a quantificação da matéria tributável.

Como resulta dos autos e da sentença recorrida, o recorrente não apresentou, atempadamente, 
reclamação para a comissão de revisão, nos termos do disposto no artigo 91.º da LGT.

A apresentação dessa reclamação constitui pressuposto de impugnabilidade da liquidação com 
fundamento em errónea quantificação da matéria tributável (e falta de verificação dos pressupostos 
para aplicação de métodos indirectos), nos termos do disposto nos artigos 86.º/5 da LGT e 117.º n.º 3 
do CPPT (Sobre o tema ver Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 
6.ª edição, 2011, página 272, Volume II, Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa).

Assim sendo a sentença recorrida não poderia deixar de julgar não verificado esse pressuposto 
de impugnabilidade e absolver a Fazenda Pública da instância.

Agora, em sede de recurso, se bem entendemos as escassas e genéricas conclusões das alega-
ções, vem o recorrente sustentar que, no âmbito do procedimento de inspecção não foi notificado para 
o exercício do direito de audição prévia, uma vez que a carta que lhe foi enviada para o efeito veio 
devolvida com a menção de “não reclamada”.

O tribunal de recurso, salvo questões de conhecimento oficioso, por princípio, apenas pode co-
nhecer das questões suscitadas pelas partes e sobre as quais se tenha pronunciado o tribunal recorrido.
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A questão da alegada omissão do exercício do direito de audição prévia, no âmbito do procedi-
mento de liquidação do tributo sindicado, não se nos afigura que tenha sido suscitada pelo recorrente 
na PI, nem sobre a mesma se pronunciou o tribunal recorrido.

Trata -se, pois de uma questão nova, da qual o STA não pode conhecer.
Mas mesmo que assim não se entendesse, o certo é que o recorrente tem de se considerar notificado 

para o exercício do direito de audição prévia, face ao estatuído no artigo 43.º do Regime Complementar 
do Procedimento de Inspecção Tributária, aprovado pelo DL 413/98, de 31 de Dezembro.

A sentença recorrida não merece, pois, censura.
Termos em que deve ser negado provimento ao presente recurso jurisdicional e manter -se a sen-

tença recorrida na ordem jurídica.
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
4. Do mérito do recurso
A decisão recorrida, a fls. 42 a 46 dos autos, julgou verificada a excepção dilatória inominada da 

não reclamação prévia do acto de liquidação, absolvendo a Fazenda Pública da instância, excepção 
esta invocada pela Fazenda Pública na sua contestação (a fls. 31 e 32 dos autos), e que o Ministério 
Público em 1.ª instância, no seu parecer (a fls. 38 e 39), corrobora.

Fundamentou -se o decidido nos seguintes termos:
«(…)
A liquidação de IVA impugnada foi apurada na sequência de acção de Inspecção, que culminou 

com o apuramento da matéria colectável através de métodos indirectos de avaliação, por impossibili-
dade de avaliação indirecta.

Nos casos em que a matéria colectável é apurada através de avaliação indirecta, a Impugnação 
Judicial será subordinada à condição de procedibilidade prevista no n.º 1 do art. 117.º do CPPT e n.º 5 
do art. 86.º, da LGT.

Na verdade, da análise dos autos, resulta a falta do pressuposto de procedibilidade de prévia 
reclamação para a Comissão de Revisão.

Essa reclamação é condição de Impugnação Judicial.
A não ser que, apenas estejam em causa correcções de carácter aritmético ou a apreciação de 

questões de direito, situações em que não haverá lugar ao procedimento de revisão previsto no art. 91º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A impugnação do acto de avaliação indirecta exclusivamente com fundamentos diferentes daqueles, 
designadamente a preterição de formalidades legais, não depende da reclamação prévia.

No caso em análise, se a avaliação indirecta não tivesse dado origem a qualquer liquidação, não 
era susceptível de impugnação contenciosa directa.

A reclamação necessária para a comissão de revisão concretiza -se como um procedimento de 
revisão da matéria colectável, cfr. art. 91.º do CPPT. Não se tendo o Impugnante prevalecido desta 
reclamação o acto fixou -se na ordem jurídica como caso resolvido ou decidido.

O ora impugnante não contesta os pressupostos de que dependeu a utilização de métodos indi-
rectos.

Apenas, contesta a quantificação da matéria colectável.
Acresce que, a falta de envio de documento com a notificação não se confunde com a falta de 

fundamentação.
Assim, partilhando do entendimento do Ilustre Representante da Fazenda Pública e do digno Ma-

gistrado do Ministério Público, julga -se verificada a excepção dilatória inominada da não reclamação 
prévia do acto de liquidação.

Não existe qualquer outra questão prévia ou excepção dilatória que obste à prolação da decisão.
Fica prejudicada a apreciação do mérito dos autos.»
(Fim de citação)
Vem o recorrente insurgir -se contra a decisão recorrida alegando que o meritíssimo juiz “a quo”, 

decidiu, de forma errónea, com a ilusão criada pela AT e pelo MP, de que o sujeito passivo, aqui recor-
rente, foi regularmente notificado, quando por assumpção da própria inspectora, tal não corresponde 
à verdade, tendo a mesma incumprido o legalmente exigido no art. 38.º n.º 5 do CPPT.

Vejamos.
Confrontando o teor da decisão recorrida, supra transcrito, com as conclusões das alegações do 

recorrente, não se entende como poderá ter que o meritíssimo juiz “a quo”, decidido de forma errónea, 
com a ilusão criada pela AT e pelo MP, de que o sujeito passivo, aqui recorrente, foi regularmente 
notificado, pois que a decisão recorrida em parte alguma tece considerações acerca da regularidade da 
notificação, para audiência prévia, ou qualquer outra.

A decisão recorrida interpretou a petição de impugnação no sentido de sindicar apenas a quanti-
ficação da matéria tributável determinada por métodos indirectos e que serviu de base às liquidações 
adicionais de IVA impugnadas, olvidando que no arrazoado de factos que o ora recorrente invoca nos 
nºs 1 a 25 da sua petição (fls. 2 a 5 dos autos) e que, na conclusão, subsume nos vícios de “preterição 
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de formalidades legais” e “clara violação da Lei”, (cfr. a conclusão da PI, a fls. 8 dos autos) há re-
ferências susceptíveis de serem interpretadas como imputando vícios à forma como o ora recorrente 
foi notificado do início e no decurso da acção de inspecção (cfr. os n.ºs 13 a 21 da PI), bem como à 
fundamentação do próprio relatório da inspecção (n.ºs 7 a 11 da PI), vícios estes que, ao contrário do 
de errónea quantificação da matéria tributável não pressupõem, para a impugnação posterior do acto 
de liquidação, qualquer prévio pedido de revisão da matéria tributável.

Nestes termos, a decisão recorrida – que não considerou tais factos expressamente alegados, a par 
do vício de errónea quantificação da matéria tributável – não pode ser confirmada, porque se revela 
acertada apenas no que à quantificação concerne.

Assim, haverá que, no provimento do recurso, revogar -se a decisão recorrida, baixando os autos 
à 1.ª instância para que prossigam para conhecimento das questões suscitadas na PI não relacionadas 
com a quantificação da matéria tributável – pois que estas não podem ser apreciadas por falta de prévia 
reclamação para a comissão de revisão, nos termos dos artigos 86.º, n.º 5 da LGT e 117.º, n.º 1 do CPPT 
 -, após fixação do necessário probatório, que não se encontra estabelecido.

– Decisão –
5 – Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida, 
devendo os autos baixar à primeira instância para prosseguirem para conhecimento das questões sus-
citadas na petição não relacionadas com a quantificação da matéria tributável, se nada mais obstar.

Custas a final.

Lisboa, 17 de Abril de 2013.  - Isabel Marques da Silva (relatora) – Lino Ribeiro – Dulce Neto. 

 Acórdão de 17 de Abril de 2013.

Assunto:

Coima estradal. Oposição. Competência material do tribunal tributário.

Sumário:

 I —  O processo de execução fiscal está na dependência do juiz do tribunal tributário 
mesmo na fase em que corre perante as autoridades administrativas e é nesse 
contexto que se pode afirmar que as execuções fiscais instauradas no serviço de 
finanças são da competência do tribunal tributário.

 II —  Quando o Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias – I.P. instaura no serviço de 
finanças um processo de execução fiscal para cobrança de taxa de portagem, 
coima e custos administrativos que liquidou ao contribuinte/executado, não há 
como afirmar que o tribunal tributário não é competente para a apreciação do 
processo de oposição deduzido contra essa execução fiscal.

Processo n.º 1297/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A……………………………..
Relatora: Exmª Srª Consª Drª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre para o Supremo Tribunal Administrativo da decisão profe-
rida pelo TAF de Leiria que, no âmbito de processo de oposição que A……… deduziu à execução 
fiscal contra si instaurada no Serviço de Finanças para cobrança de taxa de “portagem, coima e custos 
administrativos” que lhe foi aplicada pelo “Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias – I.P.” (INIR), e 
onde este invocara a prescrição da dívida, julgou o tribunal incompetente, em razão da matéria, para 
conhecimento do processo de oposição.

Terminou a alegação de recurso com as seguintes conclusões:
A - O Tribunal a quo julgou -se incompetente, em razão da matéria, para conhecer a oposição à 

execução, por contra -ordenação de 2008 e respetiva coima aplicada pelo INIR, a que os autos respeitam.
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B - Sucede que a Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 
2011), procedeu no seu artigo 175º a aditamento à Lei n.º 25/2006, de 30 de junho, tendo introduzido 
o artigo 17º -A:

«1. Compete ao Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, I.P., adoptar as medidas necessárias para 
que, quando não ocorra o não pagamento em conformidade com o disposto no artigo 16º, haja lugar 
à execução do crédito composto pela taxa de portagem, coima e custos administrativos, a qual segue, 
com as necessárias adaptações, os termos dos artigos 148.º e seguintes do Código do Procedimento e 
de Processo Tributário.

2. As entidades referidas no n.º 1 do artigo 11.º da presente lei preparam e remetem, para emissão, 
o título executivo ao Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, I.P., que exerce as funções de órgão de 
execução, a quem compete promover a cobrança coerciva dos créditos referidos no número anterior.» 
(sublinhados nossos).

C - Estabelece também o n.º 3 do artigo 175º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, que tal 
regime aplica -se a todos os processos executivos que se iniciem após 1 de janeiro de 2011, indepen-
dentemente do momento em que foi praticado o facto que motivou a aplicação de sanção contraorde-
nacional.

D - A Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de dezembro, previu uma autorização legislativa para a aprova-
ção de um regime especial de execução dos créditos de que o INIR seja titular, o qual, não tendo sido 
aprovado, leva à aplicação do estabelecido no artigo 17º -A da Lei n.º 25/2006, de 30 de junho, no que 
respeita ao recurso ao regime processual do CPPT, designadamente os artigos 148º e seguintes.

E - O processo executivo em causa tem como base um título executivo  - certidão de dívida  - emitido 
pelo INIR, I.P., enquanto órgão de execução, tendo, por carta precatória, solicitado à AT, nos termos 
dos artigos 185º e 186º do CPPT, a realização de atos executórios subsequentes à emissão do título 
executivo.

F - Os Tribunais Judiciais são os tribunais comuns em matéria cível e criminal e exercem jurisdição 
em todas as áreas não atribuídas a outras ordens judiciais, de acordo com o disposto nos artigos 211º, 
n.º 1, e 213º da Constituição da República Portuguesa, o que não é o caso dos autos.

G - Acresce que, ao contrário do que resulta da decisão a quo, o artigo 148º do CPPT estabelece 
que poderão ser cobradas mediante processo de execução fiscal outras dívidas ao Estado e a outras 
pessoas coletivas de direito público que devam ser pagas por força de ato administrativo, desde que 
exista previsão legal expressa, o que claramente se verifica com a introdução do artigo 17º -A à Lei 
n.º 25/2006, de 30 de junho.

H - Os Tribunais Judiciais têm -se vindo a declarar materialmente incompetentes nos processos de 
cobrança coerciva do crédito composto pelas taxas de portagem, coima e custos administrativos.

I - Destarte, tomando em conta o invocado, impunha -se que o Tribunal a quo tivesse feito prosse-
guir o processo de oposição, julgando -se materialmente competente para o conhecimento do mérito da 
causa. Termos em que, e nos mais de Direito aplicável, deverá ser dado integral provimento ao presente 
recurso, julgando -o procedente, por provado e, em consequência, revogada a sentença de que se recorre, 
assim fazendo, V. Exas., Venerandos Conselheiros, a costumada JUSTIÇA!

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto emitiu douto parecer no sentido de que devia ser conce-

dido provimento ao recurso, com a seguinte argumentação: «(...)
 - da competência para decidir a oposição, com fundamento no que resulta do disposto no 

art. 148.º do CP.P.T., integrado pela alteração introduzida pelo art.º 175.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 
31/12, ao disposto na Lei n.º 25/06, de 30/6.

O Mmº juiz “a quo” decidiu no sentido de ser de afastar tal com base na norma contida ainda no 
art. 18.º da Lei n.º 25/06, de 30/6 e em não ser aplicável no que se encontra ainda previsto no art. 65.º 
do R.G.I.T. e no art. 148.º n.º 1 alínea b) do C.P.P.T., de que discorda a recorrente.  -

3. Fundamentação.
A situação enquadra -se no disposto no disposto no dito art. 148.º e nos seguintes por força da 

alteração introduzida pelo art. 175.º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12, ao disposto na Lei n.º 25/06, de 
30/6 norma especial em que se previu essa forma de cobrança quanto a taxa de “portagem, coima e 
custos administrativos”, o que no caso resulta ter ocorrido apenas por acto administrativo.

Ora, resulta ainda, conjugadamente, do previsto no art. 49.º n.º 1 alínea d) do E.T.A.F. que, quanto 
a oposições deduzidas em processo de execução fiscal, a competência pertence ao tribunal tributário.

Conforme se defende no recurso interposto o artigo 212.º, n.º 3, da C.R.P. serve para delimitar o 
sentido da parte final do n.º 1 do artigo 211.º da C.R.P., segundo o qual “os tribunais judiciais são os 
tribunais comuns em matéria cível e criminal e exercem jurisdição em todas as áreas não atribuídas a 
outras ordens judiciais”, “e sem necessidade de atribuição especifica dessa competência”.

Neste sentido se pronunciam JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE (A Justiça Administrativa, 
8.ª edição, Coimbra, 2006, p. 114) e de SÉRVULO CORREIA (Direito do Contencioso Administrativo, 
I vol., Lisboa, 2005, p. 586).
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Ora, assim sendo de entender também no presente caso, da referida norma que foi introduzida 
na Lei n.º 25/06, de 30/6, e que ficou com o n.º 17 -A, resulta ter passado à ordem judicial tributária a 
competência para a oposição movida com base no acto praticado.

E a tal não é impeditivo a norma contida no art. 18.º da Lei n.º 25/06, de 30/6, em que se previu 
ainda que fosse aprovado pelo Governo um processo especial de execução especial, em que se fariam 
constar normas que contivessem especialidades relativas a esse processo, apesar do que a competência 
era ainda a exclusiva do tribunal tributário da sede do órgão da execução fiscal.

Concluindo, parece que o recurso merece provimento com base, conjugadamente, no disposto 
nos arts. 148.º n.º 2 alínea a) do C.P.P.T., 15.ºA que foi aditado à referida Lei n.º 25/06, de 30/6 e 49.º 
n.º 1 alínea d) do E.T.A.F., de que resulta ser de anular o decidido.».

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
2. Na decisão recorrida constam como provados os seguintes factos:
1. O “Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias  - IP” (INIR) notificou o ora oponente da decisão 

de condenação em coima, cfr. fls. 5 -6, 41 -42, 43vº -44, de onde se destaca o seguinte:
«(...) presente Decisão Condenatória objecto de deliberação do Conselho Directivo do INIR, I.P. 

de 2009.11.02 que se transcreve: A………, no dia 2008 -12 -22, pelas 11:13 horas, transpôs a barreira 
de portagem Estarreja, comarca de Estarreja, integrada na A1, concessionada à BRISA, conforme fo-
tografia que consta dos Autos através de via reservada a aderentes ao sistema electrónico de cobrança 
de portagem da Via Verde Portugal, sem que o veículo utilizado estivesse a esse sistema associado, por 
meio de contrato de adesão válido.

Tal facto, consubstancia uma contra -ordenação prevista e punida pelos artigos 5.º, alínea a) e 7.º, 
ambos da Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho, sancionável com coima de valor mínimo EUR 223,00, mas 
nunca inferior a EUR 25,00 e valor máximo EUR 1115,00, à qual acresce o valor da taxa de portagem 
no montante de EUR 22,30, calculada ao abrigo do n.º 2 do artigo 7.º da referida Lei.

Notificado nos termos legais, o arguido apresentou defesa, invocando, em suma, os seguintes 
factos: o arguido alega ter vendido o seu veículo de matrícula 42 -94 -JN (por ter tido uma avaria) e ter 
adquirido o veículo dos autos, n.º 29998276817 e ter passado a usar o identificador no novo veículo. 
Agiu de boa. Agiu de boa fé pensando que o sistema via verde funcionava de forma indiferenciada em 
qualquer dos veículos, sendo que em duas passagens funcionou realmente no novo veículo, o arguido 
tem a culpa atenuada e é uma pessoa de bem, casado e com dois filhos. Arrola testemunhas.

Analisados os factos constantes dos autos, bem como os argumentos apresentados pelo arguido, 
conclui -se que o arguido confessa os factos que lhe são imputados no auto de notícia e procura explicar 
por que razão ocorreram. De acordo com o disposto na alínea a) do art 5.º da Lei 25/2006, de 30.06 e 
da cl. n.º 4.6 do contrato de adesão, um identificador apenas pode ser utilizado no veículo indicado na 
proposta de adesão, ou desde que da mesma classe, noutro indicado pelo cliente. Referida alteração 
só se considerará efectuada após confirmação de aceitação pela VVP ao cliente. No caso em apreço 
a arguida circulou com a nova viatura ainda antes de ter recepcionado a referida comunicação de 
aceitação por parte da VVP em violação da lei e do contrato de adesão. Face aos factos alegados e à 
prova produzida não se afigura necessária a audição de testemunhas, pelo que se decide nos termos 
seguintes:

DECISÃO: Ao agir da forma descrita, o arguido agiu dolosa e conscientemente, bem sabendo que 
a sua actuação era ilícita, pois sabia que a viatura em causa não estava associada ao sistema electró-
nico de cobrança de portagens e que, consequentemente, ao não pagar a taxa devida pela utilização 
daquela infra -estrutura rodoviária, lesava, com a sua conduta, a concessionária da mesma.

Pelo exposto, é condenado o arguido no pagamento ao INIR, I.P., da quantia global de EUR 
369,55, que inclui o valor da taxa de portagem EUR 22,30, da coima aplicada EUR 334,50 e das 
custas EUR 12,75, fixadas estas nos termos do artigo 92º do Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de Outu-
bro, para cujo pagamento dispõe de 15 (quinze) dias, após decorrido o prazo de 20 (vinte) dias para 
eventual impugnação da presente decisão ou do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de, não 
o fazendo, serem os Autos remetidos ao Ministério Público para execução, podendo ser indicado o 
veículo com que a infracção foi cometida como bem a executar. (...). Lisboa, 2009 -11 -18 (...) Pelo 
Conselho Directivo (...)».

2. O veículo fotografado a fls. 11 tem a matrícula 63 -BC -00;
3. O arguido oponente apresentou ao INIR o requerimento de defesa de fls. 13/ss, 22/ss e 31/ss, 

de onde se destaca o seguinte:
«(...) O Ora Arguido é sócio -gerente da Empresa B………, Ldª (documento 1) sediada em ………, 

Alcanena, com número de Pessoa Colectiva ……….
No âmbito da sua actividade o ora Arguido procede a distribuição em vários pontos do país para 

vários clientes de mercadoria provindo do fabrico de velas.
Para tal tarefa, a Sociedade B………, Ldª dispõe de dois veículos de Marca Ford modelo trânsito 

e Marca Seat modelo Inca, respectivamente com matrícula OX -33 -34 e 42 -94 -JN. Para os mesmos 
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veículos a Sociedade supra -mencionada aderiu aos serviços do sistema Via Verde cujo numero de 
contrato de adesão e 0514439538.

Sendo que o contrato prevê que ao veículo QX -33 -34 seria atribuído o identificador n.º 1486891621 
e ao veículo 42 -94 -JN seria atribuído o identificador n.º 29998276817.

O Arguido sempre foi o condutor do veículo 42 -94 -JN com o identificador n.º 29998276817 e 
com este costumava distribuir a mercadoria por conta da empresa.

Que para tal ao circular com o veiculo 42 -94 -JN o Arguido sempre utilizou as passagens reser-
vadas a aderentes do sistema Via Verde.

Sucede porém que no dia 03 de Setembro de 2008 o veículo com matricula 42 -94 -JN teve uma 
avaria grave enquanto circulava, tendo por fim partido o motor.

Porquanto o veículo ficou inutilizado a empresa vendeu em 09 de Outubro de 2008 o veiculo a 
C……… (Documento 2).

Consequentemente e por fazer face às necessidades da actividade o ora Arguido adquiriu novo 
veiculo referenciado nos Autos de Marca Citroen, Modelo Beríingo e matrícula 63 -80 -00.

O veículo foi adquirido pelo Arguido em seu nome por a empresa estar em via de dissolução e não 
ter por tanto a disponibilidade financeira para comprar novo veículo sendo no entanto imprescindível 
para a mesma ter um veículo para cumprir as suas obrigações para com os seus clientes.

Contudo foi o veículo com matrícula 63 -BC -00 que veio substituir o veículo com matrícula 
42 -94 -JN e foi com este mesmo veiculo que o Arguido continuou a trabalhar e a fazer as suas distri-
buições de velas sempre por conta da empresa B………, Ldª.

O Arguido em completo desconhecimento e de boa fé colocou no veículo com matrícula 63 -BC -OO 
o identificador n.º 29998276817 pensando que o sistema de Via Verde funcionava de forma indiferen-
ciada em quaisquer dos veículos.

Que o Arguido utilizou o veiculo com matricula 63 -BC -00 confiante que estava abrangido pelo 
contrato de adesão n.º 0514439538 colocando o identificador n.º 29998276817 nas mesmas condições 
de utilização que o veículo 42 -94 -JN (…)».

4. O INIR emitiu a certidão para execução, de fls. 45vº -46 e remeteu -a ao «Serviço de Finanças 
de 1937  - ALCANENA»  -fls. 45.

5. O arguido oponente deduziu a presente oposição à execução da coima, que dirigiu e deu entrada 
no TAF de Lisboa  - fls. 2.

6. Por despacho de 13/03/012, a fls. 53 -55, aquele tribunal declarou -se incompetente em razão 
do território e remeteu os autos a este TAF de Leiria.

3. A questão colocada no presente recurso consiste em saber se decisão recorrida incorreu em erro 
ao julgar que o Tribunal Administrativo e Fiscal é materialmente incompetente para o conhecimento da 
oposição que o executado deduziu à execução fiscal contra si instaurada no Serviço de Finanças para 
cobrança de dívida proveniente de taxa de portagem, coima e custos administrativos, liquidada pelo 
“Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias – I.P.”(INIR), oposição que se alicerça, em termos de causa 
de pedir, na prescrição da dívida.

Para assim decidir, o Mmº Juiz argumentou, em suma, que são os tribunais comuns os competentes 
para apreciar a matéria em questão, não havendo “suporte legal para o presente processo de execução 
de coima seguir o PEF do artigo 65º do RGIT e 148º, n.º 1, alínea b), do CPPT, nem de onde resulte a 
competência material do TAF, pelo que, este tribunal é incompetente em razão da matéria”.

É contra esta decisão que se insurge a Fazenda Pública, ora Recorrente, advogando que o Tribunal 
“a quo” é competente em razão da matéria para a apreciação da oposição à execução fiscal, por força 
da aplicação da Lei n.º 55 -A/2010, de 31.12 (Lei do Orçamento do Estado para 2011), que procedeu, 
no seu art.º 175ºº, ao aditamento do art. 17º -A à Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho.

No que lhe assiste toda a razão, pois embora esteja em causa a cobrança coerciva de dívida que 
emerge da aplicação de taxa e coima de natureza não tributária, a verdade é que existe fundamento 
legal para atribuir a competência material ao Tribunal Administrativo e Fiscal para apreciar e decidir 
a oposição que contra a respectiva execução fiscal foi deduzida pelo executado com fundamento na 
prescrição da dívida em cobrança.

Como se deixou já explicado no acórdão proferido por este Supremo Tribunal no acórdão proferido 
em 27/02/2013, no recurso n.º 1242/12, cuja fundamentação sufragamos sem reservas de convicção, 
«a Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2011), procedeu, no 
seu artigo 175º, ao aditamento do art. 17º -A, à Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho, que dispõe como se 
segue:

“1.Compete ao Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, I.P., adoptar as medidas necessárias 
para que, quando não ocorra o não pagamento em conformidade com o disposto no artigo 16.º, haja 
lugar à execução do crédito composto pela taxa de portagem, coima e custos administrativos, a qual 
segue, com as necessárias adaptações, os termos dos artigos 148º e seguintes do Código do Procedi-
mento e de Processo Tributário.
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2. As entidades referidas no n.º 1 do artigo 11º da presente lei preparam e remetem, para emis-
são, o título executivo ao Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, I. P., que exerce as funções de 
órgão de execução a quem compete promover a cobrança coerciva dos créditos referidos no número 
anterior.”

Por sua vez, estabelece o n.º 3 do art. 175º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, que tal regime 
se aplica “a todos os processos executivos que se iniciem após 1 de Janeiro de 2011, independentemente 
do momento em que foi praticado o facto que motivou a aplicação de sanção contraordenacional”.

Em conformidade com o exposto, o Instituto das Infra -Estruturas Rodoviárias, IP., (INIR) ao 
abrigo do disposto no art. 162º, alínea b), e 163º do CPPT, emitiu a certidão “de dívida” de fls… 
dirigida ao Serviço de Finanças de (...) para instauração de processo de “execução para cobrança 
coerciva de dívida certa, líquida e exigível, e do seu acrescido, de acordo com o disposto no art. 17º -A 
da Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho”, em que é executado (...)

Quanto à dívida, pode ler -se na referida certidão: (...)
Ora, emitida e remetida ao órgão de execução fiscal a referida certidão de dívida a mesma cons-

titui título executivo, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 162º, alínea a), do CPPT, tendo 
o INIR, IP., por carta precatória solicitado à Administração Tributária a realização de todos os actos 
executórios subsequentes à emissão do título executivo.

Como refere a recorrente, na ausência de criação de procedimento específico para o efeito, a 
execução há -de regular -se nos termos gerais, com base no consagrado no art. 148º do CPPT.

Com efeito, dispõe o referido preceito que o processo de execução é aplicável, entre o mais, a 
“Outras dívidas ao Estado e a outras pessoas colectivas de direito público que devam ser pagas por 
força de acto administrativo.”

Em anotação a este preceito, JORGE LOPES DE SOUSA (1) pondera que “A cobrança de créditos 
de natureza não tributária”, como é o caso, “através do processo de execução fiscal depende sempre 
da existência de lei expressa que preveja tal forma de cobrança, como resulta do corpo do n.º 2 deste 
artigo.

Relativamente às dívidas que devam ser pagas por força de acto administrativo, existe norma 
de carácter geral que autoriza a utilização do processo de execução fiscal, que é o art. 155º, n.º 1, 
do CPA, em que se estabelece que «quando por força de um acto administrativo devam ser pagas a 
uma pessoa colectiva pública, ou por ordem desta, prestações pecuniárias, seguir -se -á, na falta de 
pagamento voluntário no prazo fixado, o processo de execução fiscal regulado no Código de Processo 
Tributário».

Aplicando o exposto ao caso em apreço, temos, em primeiro lugar, que existe o fundamento legal 
exigido no corpo do n.º 2 do art. 48º do CPPT, e que é, como vimos, a Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de 
Dezembro.

Para além deste fundamento legal especialmente plasmado, a execução coerciva da dívida em 
causa sempre estaria legitimada, por força da aplicação da regra geral do art. 155º do CPA, uma vez 
que o processo de execução em causa tem em vista o pagamento de prestação pecuniária, que deve 
ser paga a “uma pessoa colectiva pública, ou por ordem desta”, caindo, desta forma, na previsão do 
n.º 1 daquele preceito do CPA.

Finalmente, como alega a recorrente, o regime instituído pela Lei n.º 55 -A/2010 aplica -se a todos 
os processos iniciados após 1 Janeiro 2011, independentemente do momento em que foi praticado o 
facto que motivou a aplicação da sanção contraordenacional, nos termos do disposto no art. 175º, 
n.º 3, daquele diploma.

Em suma, por tudo o que vai exposto, assiste razão à recorrente quando afirma a competência 
dos Tribunais Administrativos e Fiscais para conhecer os litígios derivados da execução coactiva das 
dívidas que devam ser pagas ao INIR, IP., por força da aplicação do regime resultante do art. 17º -A, 
preceito aditado pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, à Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho.».

A tudo isto acresce que, sendo a execução fiscal um processo judicial (art.º 103.º da LGT), deve 
entender -se que fica na dependência do juiz do Tribunal Tributário logo que é instaurada no serviço de 
finanças (embora a intervenção do juiz fique reservada para as situações em que exista um conflito ou em 
que a relevância da questão o determine, como acontece nas situações previstas no n.º 2 do artigo 151.º 
do CPPT, ou seja, quando se torne necessário apreciar e decidir os incidentes, os embargos, a oposição 
à execução e as reclamações dos actos praticados pelo órgão da execução). É neste sentido que pode e 
deve afirmar -se a competência dos tribunais tributários para os processos de execução fiscal.

Nesta medida, considerando que a execução fiscal está na dependência do juiz do tribunal tribu-
tário mesmo na fase que corre termos perante as autoridades administrativas, e considerando que, no 
caso vertente, a exequente (INIR) instaurou processo de execução fiscal no serviço de finanças para 
cobrança dos seus créditos, não há como afirmar que o tribunal tributário não é competente para a 
apreciação da oposição que o executado dirigiu contra essa execução, tendo em conta o disposto no 
artigo 151.º do CPPT.
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Nem poderia ser de outro modo, pois que a decisão de julgar materialmente incompetente o tribunal 
tributário para o conhecimento de oposição dirigida contra uma execução fiscal teria como efeito prático a 
continuação da cobrança do crédito através da execução fiscal que corre no serviço de finanças (sabido que 
todas as execuções que correm nesses serviços estão sujeitas ao regime processual da execução fiscal) e que 
o executado teria de ir aos tribunais comuns deduzir a respectiva oposição, quando tal não é permitido face ao 
disposto nos artigos 151.º e 152.º do CPPT, dos quais decorre que quando a execução fiscal corre nos serviços 
de finanças a respectiva oposição tem de ser deduzida perante o tribunal tributário, só sendo admissível a 
dedução de oposição nos tribunais comuns quando a execução fiscal também corre nos tribunais comuns.

Pelo que o executada ficaria, na verdade, sem meio judicial ao seu dispor para defesa dos seus 
interesses, o que contraria, de forma flagrante, a consagração legal ordinária dos meios de protecção 
de direitos e dos princípios da protecção da confiança, ínsito na ideia de estado de direito democrático, 
e da tutela jurisdicional efectiva, previstos, respectivamente, nos artigos 2.º e 20.º da CRP.

Nesta conformidade, impõe -se revogar a decisão recorrida e julgar o tribunal tributário materialmente 
competente para o conhecimento da oposição deduzida contra execução fiscal, impondo -se, nesta sequên-
cia, que os autos baixem à 1ª instância a fim de aí prosseguirem os seus termos se a tal nada mais obstar.

4. Face ao exposto, acordam os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e ordenar que os autos 
regressem à 1ª instância para que a decisão seja substituída por outra que não seja de indeferimento 
liminar por este motivo.

Sem custas.

Lisboa, 17 de Abril de 2013. – Dulce Manuel da Conceição Neto (relatora) – Isabel Marques da 
Silva – Lino Ribeiro.

(1) Cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., Áreas Editora, 2011, Lisboa, vol. III, p. 32. 

 Acórdão de 17 de abril de 2013.

Assunto:

CIEC. Gasóleo colorido e marcado introduzido no consumo. Franquias por perdas 
na armazenagem.

Sumário:

 I —  O CIEC, aprovado pelo DL n.º 599/99, de 22 de dezembro, não previa franquias 
por perdas de produtos energéticos e petrolíferos na armazenagem e já introduzidos 
no consumo, mas apenas em suspensão de imposto.

 II —  Se o varejo foi efetuado com varas de sonda da própria impugnante e que esta usava 
na sua atividade comercial, não pode a decisão recorrida concluir e decidir que 
as mesmas não propiciavam uma medição rigorosa por não estarem devidamente 
aferidas ou calibradas, tanto mais que este facto não consta do probatório.

Processo n.º: 1310/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…………………….., Lda.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I — O representante da Fazenda Publica, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Braga, que julgou procedente a impugnação judicial deduzida pela A……………., 
Lda. melhor identificada nos autos, contra a liquidação oficiosa de imposto sobre os produtos petrolí-
feros n.º 2009/9006073 de 22 de dezembro de 2009 e respetivos juros no montante total de 2,277,54, 
apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

a) A douta Sentença sustenta a procedência da impugnação considerando ter ocorrido perdas do 
gasóleo existente nos depósitos decorrente da volatilidade inerente ao produto, de não se ter apurado 
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a que temperatura se encontrava o gasóleo e ainda no facto das varas de sonda utilizadas na medição 
aquando da realização do Varejo terem reduzidas ou nula fiabilidade.

b) Com o devido respeito pela opinião em contrário, defende -se que tal fundamentação deve ser 
recusada, pois a Sentença consagra um entendimento que viola o Direito.

c) Na empresa A……………. Lda foi realizado um Varejo onde se apurou que, entre 01/01/2007 
e 06/08/2009, a empresa em causa vendeu 5.401,91 litros de gasóleo colorido e marcado, sem efetuar 
o correspondente registo informático no POS respetivo, o que originou que originou uma dívida de 
€ 1.571,89, após retificação.

d) A equipa de fiscalização elaborou um Relatório que teve por base a análise da atividade da 
empresa no que diz respeito ao produto gasóleo colorido e marcado e que assentou sempre no mesmo 
critério: os elementos recolhidos junto da entidade fiscalizada e a informação fornecida pela Direção-
-Geral da Agricultura e do Desenvolvimento Rural (DGADR).

e) O produto em causa — gasóleo colorido e marcado — no momento da fiscalização já estava 
introduzido no consumo, logo ao considerar que ocorreram perdas por força da volatilidade violou a 
douta sentença a Lei, pois o CIEC não contém norma alguma que refira perdas de mercadorias fora 
do regime previsto nos artigos 37 a 40, inexistindo qualquer suporte legal para aceitar as diferenças 
verificadas mas já ocorridas após a introdução no consumo

f) Resulta do Varejo que, no posto da Zona Industrial se verificou uma sequência de meses onde 
não existe volatilidade ou qualquer outra razão para ocorrer diferenças entre os valores contabiliza-
dos como venda e o registado nos point of sale (POS), tendo em junho de 2007 surgido uma situação 
irregular, ou seja, vendas não registadas no POS; ao invés, no posto da B…………… já se verificam 
diferenças em todos os meses, constatando -se que por vezes há registos no terminal POS de quantidades 
inferiores às vendidas, outras vezes registos de quantidades superiores às vendidas.

g) Os resultados apurados na ação de fiscalização, quer no posto da Zona Industrial quer do posto 
da B………….., tem origem exclusivamente na conduta irregular da ora recorrida, que se traduz em 
vendas não registadas no POS, contrariando o previsto na Lei.

h) O artº. 74.º, n.º 5º do CIEC impõe que o gasóleo colorido e marcado só pode ser adquirido por 
titulares do cartão micro -circuito instituído para efeitos de controle da sua afetação ao destino legal, 
tendo a Portaria 234/97 de 4 de abril e a Portaria 361 -A/2008, de 12 de maio, consagrado um sistema 
de controle que assenta nos terminais point of sale (POS), sendo pois o registo no POS a única forma 
determinada pela lei para controlar o destino do gasóleo.

i) O sistema POS identifica automaticamente o número do cartão microcircuito, bem como o seu 
titular, data e quantidade do abastecimento, pelo que só na posse dessa informação, se poderá concluir 
que não houve desvio do fim e que o gasóleo colorido e marcado foi vendido a pessoas que cumpriam 
todos os requisitos para o adquirir.

j) A douta sentença ao decidir como decidiu, consagrando perdas quando tal foi pensado em ex-
clusivo para mercadorias em regime de suspensão (ou seja, sem o imposto pago), incorreu em violação 
de Lei na medida em que aplicou inadequadamente o CIEC, já que o que se verifica é o incumprimento 
da obrigação legal de registar as vendas no POS.

k) As diferenças apuradas nos postos de combustível da empresa A…………. Ldª não resultam da 
temperatura ou volatilidade do combustível, ou ainda da falta ou inexistência de controle metrológico 
quanto às varas de sonda.

1) A empresa A……………. Ldª utilizava as varas de sonda antes do Varejo e vai persistir na sua 
utilização depois da fiscalização, pois em momento algum foi indicado que as varas foram substituídas 
ou sujeitas a aferição.

m) A utilização das varas de sonda é parte fundamental da atividade da empresa A……………. 
Ldª, nomeadamente em termos de controlo das quantidades de combustível adquirido.

n) No entanto, a referida empresa nega à Administração Tributária a possibilidade de utilizar as 
referidas varas, retirando -lhe a respetiva credibilidade nos resultados.

o) A linha argumentativa da empresa A…………… Lda traduz -se em “abuso de direito”, na mo-
dalidade de “venire contra factum proprium”, todavia foi acolhida totalmente na Sentença.

p) O art.º59º da Lei Geral Tributária (LGT) dispõe no n.º 1 que “Os órgãos da administração 
tributária e os contribuintes estão sujeitos a um dever de colaboração recíproco”, indicando o n.º 2 da 
mesma norma que “Presume -se a boa -fé da atuação dos contribuintes e da administração”.

q) Estando a empresa a operar no mercado de combustíveis devia saber com rigor científico, qual 
a diferença proveniente da leitura das suas varas de sonda, todavia nada se sabe, pois nenhum valor é 
inscrito na contabilidade e/ou no respetivo inventário.

r) Ao invés do que resulta da Sentença, que muito se respeita, não é a falta ou inexistência de 
controle metrológico relativamente às varas de sonda que importa chamar à colação, mas sim salientar 
o desrespeito pelo mecanismo de controle das quantidades efetivamente vendidas, já que as mesmas 
não eram registadas no sistema POS.
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s) As varas são utilizadas sistematicamente para aquisição e controle da mercadoria objeto do 
negócio da empresa A…………… Lda, pois não pode ser olvidado que esta visa a comercialização 
de combustível.

t) Ao rejeitar os dados obtidos pela vara de sonda no momento da realização do varejo, a Decisão 
em causa recusou aplicar o Principio da Colaboração, plasmado no art. 59 da Lei Geral Tributária.

u) A mera alegação de que as varas de sonda não estão calibradas nem aferidas, não poderá 
prevalecer, pois são aquelas que a recorrida A………… Lda utiliza na sua atividade comercial e que 
facultou à fiscalização, logo deve suportar as consequências de tal facto, aplicando -se aqui a expressão 
latina: “ubi commoda, ibi incommoda”.

v) É de rejeitar também o expresso na parte final da Douta Sentença, ao invocar o artº 74.º da LGT, 
pois a Administração Tributária provou, cabalmente em nosso entendimento, os factos constitutivos da 
divida, ao determinar as quantidades através do Varejo e depois ao efetuar o controle das quantidades 
vendidas de gasóleo colorido e marcado através dos dados do terminal POS, concluindo, nos termos 
do n.º 5 do artº 74 do CIEC, que ocorreram vendas não registadas no referido sistema POS.

w) Para determinar as quantidades existentes nos depósitos foi realizado o Varejo, sendo utilizadas 
varas de sonda, um meio idóneo e capaz, fornecido e sempre utilizado pela empresa A……………. 
Lda na sua atividade comercial de venda de combustível.

x) São válidos os resultados do Varejo realizado à empresa A…………. Lda, onde se apurou que 
entre 01/01/2007 e 06/08/2009, a empresa em causa vendeu 5.401,91 litros de gasóleo colorido e mar-
cado, sem efetuar o correspondente registo informático no POS respetivo, tendo em a Administração 
Tributária em conformidade com a lei, desencadeado o Processo de Cobrança à Posteriori.

y) Em conformidade com os factos apurados importava liquidar o imposto devido, o ISP, 
determinando -se o valor de € 1.571,89.

z) Pelo exposto, sempre com o devido respeito, somos de entendimento que a Douta Sentença 
violou os artigos 37 a 40 bem como o artigo 74.º, n.º 5, todos do CIEC e ainda o artigo 59.º da LGT.

Nestes termos, e nos demais de direito e com o douto suprimento de V. Exas, requer -se a revogação 
da sentença “a quo” e a sua substituição por outra que mantenha a liquidação do imposto pelo qual é 
responsável a impugnante.

III. O MP emitiu parecer de fls. 177, no qual defende que o recurso não tem por exclusivo 
fundamento em matéria de direito, sendo este Tribunal incompetente em razão da hierarquia, para o 
seu conhecimento é competente o TCA, de harmonia com o disposto nos artigos 26.º alínea b) e 38.º 
alínea a) do ETAF e 280.º do CPPT.

IV. Em cumprimento do despacho do Relator a fls.178, foram às partes notificadas do teor do 
parecer do MP, mas apenas veio a recorrente pronunciar -se no sentido de que, sendo declarado incom-
petente o STA em razão da hierarquia requer a remessa dos autos para o TCA Norte.

V. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
VI. Com interesse para a decisão, foram dados como provados no acórdão recorrido os seguintes 

factos:
a) A impugnante, que se dedica à atividade de comércio por grosso de produtos petrolíferos, 

explora um posto de abastecimento de combustíveis sito na zona industrial de Montalegre (doravante 
designado por “posto da zona industrial”), e, à consignação, um posto de abastecimento no centro da 
mesma localidade, cujo detentor do produto é a empresa B………………, S.A. (doravante designado 
por “posto da B………..”);

b) Em 2009, foi promovida uma ação inspetiva pelos serviços da Alfândega de Braga que incidiu 
sobre a atividade da impugnante, no período decorrido entre 1 de janeiro de 2006 e 6 de agosto de 2009, 
com vista a controlar a regularidade das transações de gasóleo colorido e marcado e dos registos efetua-
dos nos postos de abastecimento explorados pela inspecionada, finda a qual a Administração Tributária 
concluiu o seguinte:

«[...] 
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 c) Em 22 de dezembro de 2009, a administração tributária procedeu à liquidação oficiosa de ISP, 
no montante de € 2.243,77, correspondente à diferença entre a taxa do imposto aplicável ao gasóleo 
rodoviário e a taxa do imposto aplicável ao gasóleo colorido e marcado, relativamente às quantidades 
de gasóleo marcado e colorido que considerou como vendidas e não documentadas no movimento 
contabilístico dos postos de abastecimento explorados pela impugnante, acrescido de juros no valor 
de € 31,97 [cf. fls. 20 do processo administrativo];

d) Em 7 de maio de 2010, a impugnante apresentou na Alfândega de Braga reclamação graciosa contra 
a liquidação do imposto referida na alínea antecedente, que veio a ser indeferida por despacho do diretor da 
Alfândega de Braga datado de 19 de julho de 2010 [cf. fls. 48 e seguintes do processo administrativo];

e) Em 13 de setembro de 2010, a administração tributária corrigiu a liquidação efetuada para o valor de 
€ 1.571,89, tendo excluído os valores referentes ao ano de 2006, com fundamento na seguinte informação:

“[...] 
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 f) Os serviços de inspeção, para verificação das quantidades de gasóleo colorido e marcado arma-
zenado nos reservatórios dos postos de abastecimento à data da inspeção, procedem a realização dos 
varejos com recurso a instrumentos de medição (varas de sonda) pertencentes à impugnante.

VII. Antes de mais, cumpre apreciar a suscitada questão da incompetência deste STA, em razão 
da hierarquia, para conhecimento do recurso.

Refere o Ex.mo Magistrado do MºPº que a recorrente vem invocar na conclusão da alínea e) que 
o gasóleo estava introduzido no consumo sem que isso resulte do probatório, pelo que não estaremos 
apenas sobre matéria exclusivamente de direito.

Porém, desde já diremos, e sem necessidade de grandes considerações, que a introdução no con-
sumo resulta de todo o probatório, já que estamos perante vendas efetuadas em postos de abastecimento 
ao público, em sítio algum dos autos se referindo que estamos perante entrepostos fiscais.

Assim, sendo, e porque o que está efetivamente em causa nos autos é a venda de gasóleo ao público 
e já introduzido no consumo, improcede a questão prévia suscitada pelo MºPº.

VIII. Relativamente ao recurso, toda a matéria das conclusões se resume às duas questões conhe-
cidas na decisão recorrida, e que são as seguintes:

a) Saber se, efetivamente, se poderiam justificar as faltas com base na volatilidade do produto;
b) Saber se é relevante a medição ter sido efetuada com os instrumentos de medição pertencentes 

à recorrente.
Comecemos pela 1.ª questão.
VIII.1. A decisão recorrida justificou o entendimento por si seguido da volatilidade do produtos 

nos seguintes termos:
Como é consabido, o gasóleo é um produto extremamente volátil e sujeito a perdas durante a 

produção, armazenagem e circulação.
Por isso mesmo, decidiu o legislador fazer beneficiar de franquia de imposto essas mesmas perdas, 

quando ocorridas em regime de suspensão. A letra da lei não se estende, é certo, aos sujeitos abrangidos 
pelo artigo 70.º, n.º 5, do Código, nem tão pouco vem alegado que tais perdas constem identificadas 
nos registos contabilísticos da impugnante.

Ainda assim, não pode deixar de se ter como relevante que o diferencial apurado entre o saldo 
contabilístico da impugnante e as existências armazenadas à data da inspeção corresponde, que a admi-
nistração tributária concluiu terem sido vendidas — simplesmente porque não se refletiam nas existências 
físicas armazenadas que resultaram da medição por ela feita aquando da inspeção — corresponde, por 
confronto com a totalidade do produto referente a todo um período que abarca cerca de dois anos e 
meio, apenas a 0,29% no posto da zona industrial, e a 0,16%, no posto da B…………..

Foi também em razão desta volatilidade reconhecida ao gasóleo que o legislador determinou, 
no artigo 72.º do Código, uma unidade tributável regra de 1000 litros convertidos para a temperatura 
de referência de 15% C para efeitos de quantificar a matéria coletável e assim, a base de cálculo do 
imposto devido, neste caso reportado às quantidades do produto tributável.

E mais adiante:
Ora, no caso dos autos, desconhece -se a que temperatura se encontrava o gasóleo quando foi objeto 

de medição pela administração tributária; e nenhuma referência é feita no relatório final de inspeção a 
qualquer procedimento de conversão dos volumes apurados às temperaturas observadas no momento 
da medição. O que obsta, desde logo, a que os resultados apurados possam servir como parâmetro de 
controlo, ou termo de comparação.

Ora, era à administração tributária que, pretendendo fazer valer a sua pretensão creditícia, ao abrigo do 
n.º 5 do artigo 70.º do CIEC, cabia demonstrar a violação dos pressupostos da redução da taxa, e nessa medida, 
que a impugnante vendeu, efetivamente, as quantidades de gasóleo em causa, sem as registar devidamente no 
sistema informático subjacente aos cartões com microcircuito atribuídos (artigo 74.º da lei Geral Tributária).

No caso dos autos, não o logrou fazer.
VIII.2. A recorrente, por sua vez, contesta este entendimento invocando o seguinte:
O produto em causa no momento da fiscalização já estava introduzido no consumo, não contendo 

o CIEC norma alguma que refira perdas de mercadorias fora do regime previsto nos artigos 37.º a 
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40.º, inexistindo qualquer suporte legal para aceitar as diferenças verificadas mas já ocorridas após a 
introdução no consumo

No posto da Zona Industrial verificou -se numa sequência de meses onde não existe volatilidade 
ou qualquer outra razão para ocorrer diferenças entre os valores contabilizados como venda e o regis-
tado nos point of sale (POS), tendo em junho de 2007 surgido uma situação irregular, ou seja, vendas 
não registadas no POS; ao invés, no posto da B……….. já se verificam diferenças em todos os meses, 
constatando -se que por vezes há registos no terminal POS de quantidades inferiores às vendidas, outras 
vezes registos de quantidades superiores às vendidas.

Os resultados apurados na ação de fiscalização, quer no posto da Zona Industrial quer do posto 
da B………….., tem origem exclusivamente na conduta irregular da ora recorrida, que se traduz em 
vendas não registadas no POS, contrariando o previsto na Lei.

O artº. 74.º, n.º 5º do CIEC impõe que o gasóleo colorido e marcado só pode ser adquirido por 
titulares do cartão micro -circuito instituído para efeitos de controle da sua afetação ao destino legal, 
tendo a Portaria 234/97 de 4 de abril e a Portaria 361 -A/2008, de 12 de maio, consagrado um sistema 
de controle que assenta nos terminais point of sale (POS), sendo pois o registo no POS a única forma 
determinada pela lei para controlar o destino do gasóleo.

O sistema POS identifica automaticamente o número do cartão microcircuito, bem como o seu 
titular, data e quantidade do abastecimento, pelo que só na posse dessa informação, se poderá concluir 
que não houve desvio do fim e que o gasóleo colorido e marcado foi vendido a pessoas que cumpriam 
todos os requisitos para o adquirir.

As diferenças apuradas nos postos de combustível da empresa A……………… Ldª não resultam 
da temperatura ou volatilidade do combustível, antes de vendas não registadas no POS.

VIII.3. Estando em causa imposto relativo aos anos de 2007 a 2009 (agosto) é aplicável o CIEC 
aprovado pelo DL n.º 566/99, de 22 de dezembro.

Relativamente a franquias por perdas, estabelecia o artº 37.º, n.º 1 que beneficiavam de franquia de 
imposto as perdas ocorridas em regime de suspensão, durante a produção, a armazenagem e circulação, 
bem como por caso fortuito ou de força maior.

Quer isto então dizer que em qualquer destes estádios, ocorridas perdas até ao montante legalmente 
estabelecido, sobre o valor dessas perdas não incidia imposto.

Relativamente às perdas que ultrapassassem as franquias concedidas ficavam as mesmas sujeitas 
a imposto, de acordo com o n.º 2 do artº 37.º

Este regime de franquias consta hoje dos artsº 47.º a 52.º do CIEC, aprovado pelo DL n.º 73/2010, 
de 21 de junho, que consagra também perdas na armazenagem e na circulação de produtos em regime 
de suspensão de imposto.

Pelo que ficou dito, desde já se verifica que a tese da decisão recorrida não tem apoio legal ao 
pretender alargar o regime de suspensão de imposto em matéria de franquias por perdas aos produtos 
introduzidos no consumo.

Na verdade, como bem refere a recorrente, para além dos casos referidos nos artºs 37.º a 40.º acima 
citados, o Código não prevê qualquer outro benefício por perdas de produto (salvo, acrescentamos nós, 
perdas por caso fortuito ou de força maior — artº 41.º).

Mas, com o devido respeito, também os factos dados como provados não conduziriam à tese da 
decisão recorrida, já que, como também refere a recorrente, não se compreende por que motivo existiu 
volatilidade em determinados períodos e não noutros.

Assim, se examinarmos quadro constante do artº 22.º das alegações (fls. 18 do Relatório da 
Fiscalização) verificamos, por exemplo, que em 2007 só no mês de junho ocorre diferença entre a 
quantidade adquirida e o registo no POS). Já nos anos seguintes e, nomeadamente, em 2008, em 
doze meses, apenas em 4 ocorreram diferenças. Por outro lado, se examinarmos o quadro constante 
do artº 29.º das alegações (v. fls. 20 do Relatório da Fiscalização), constatamos a existência de 
registos no terminal POS de quantidades inferiores à vendidas e registos de quantidades superiores 
às vendidas.

Temos então que a volatilidade não pode servir de justificação para as diferenças apuradas, já que 
não está prevista na lei, nem da matéria provada resulta qualquer facto que possa justificar a volatilidade 
(e grau) em certos meses e não noutros.

IX. Vejamos agora a 2.ª questão.
No entender da decisão recorrida, não pode aceitar -se como rigorosa e exata a medição resul-

tante dos varejos efetuados pela administração, quando é certo que os mesmos foram feitos com 
os instrumentos (varas de sonda) pertencentes à impugnante, que a mesma afirma não estarem 
calibradas nem aferidas. E, não estando garantido o controlo metrológico dos mesmos, não se pode 
ter por exata, na ausência de quaisquer outros elementos corroborantes trazidos pela administração, 
a medição por ela feita.

É patente, pois, a insuficiência e a falibilidade de premissas em que assentaram as conclusões da 
administração, que serviram de pressupostos ao ato impugnado.
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A recorrente, por sua vez, contesta também este entendimento nos seguintes termos:
As varas são utilizadas sistematicamente para aquisição e controle da mercadoria objeto do ne-

gócio da empresa A…………… Ldª, pois não pode ser olvidado que esta visa a comercialização de 
combustível.

A linha argumentativa da empresa A…………… Lda traduz -se em “abuso de direito”, na moda-
lidade de “venire contra factum proprium”.

Estando a empresa a operar no mercado de combustíveis devia saber com rigor científico, qual 
a diferença proveniente da leitura das suas varas de sonda, todavia nada se sabe, pois nenhum valor é 
inscrito na contabilidade e/ou no respetivo inventário.

O que está em causa nos autos é o desrespeito pelo mecanismo de controle das quantidades efe-
tivamente vendidas, já que as mesmas não eram registadas no sistema POS.

A mera alegação de que as varas de sonda não estão calibradas nem aferidas, não poderá preva-
lecer, pois são aquelas que a recorrida A……………… Lda utiliza na sua atividade comercial e que 
facultou à fiscalização, logo deve suportar as consequências de tal facto, aplicando -se aqui a expressão 
latina: “ubi commoda, ibi incommoda”.

A Administração Tributária provou, os factos constitutivos da dívida, ao determinar as quantida-
des através do Varejo e depois ao efetuar o controle das quantidades vendidas de gasóleo colorido e 
marcado através dos dados do terminal POS, concluindo, nos termos do n.º 5 do artº 74 do CIEC, que 
ocorreram vendas não registadas no referido sistema POS.

Para determinar as quantidades existentes nos depósitos foi realizado o Varejo, sendo utilizadas 
varas de sonda, um meio idóneo e capaz, fornecido e sempre utilizado pela empresa A……………. 
Lda na sua atividade comercial de venda de combustível.

Vejamos então se a argumentação da sentença procede.
Da alínea f) do probatório supra resulta apenas que “Os serviços de inspeção, para verificação das 

quantidades de gasóleo colorido e marcado armazenado nos reservatórios dos postos de abastecimento 
à data da inspeção, procederam a realização dos varejos com recurso a instrumentos de medição (varas 
de sonda) pertencentes à impugnante”.

Portanto, desconhece -se onde se baseou a sentença para concluir que as varas de sonda não estavam 
“calibradas nem aferidas”, pois que nada resulta do probatório nesse sentido.

De todo o modo, como bem refere a recorrente, este argumento é até contra a posição da impug-
nante, pois não só demonstraria comportamento ilegal por falta de cumprimento das normas legais sobre 
a matéria, como pior poderia ter sido para ela se a medição tivesse sido efetuada com varas calibradas 
e aferidas. Então sim, parece que poderia existir alguma dúvida, mas a mesma era -lhe imputável por 
não cumprir as regras em matéria de calibragem e aferimento das sondas.

No caso concreto, como as medições foram efetuadas com os mesmos instrumentos habitualmente 
usados pela impugnante não pode agora vir afirmar -se que a medição não é exata.

De todo o modo, a questão é irrelevante já que não está provado que as varas não estivessem 
calibradas ou aferidas e muito menos que, em consequência disso, a medição não tivesse sido exata.

Pelo que ficou dito, procedem todas as conclusões das alegações e, em consequência, o recurso.
X. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revogando -se a sentença 

recorrida julgando -se improcedente a impugnação e mantendo -se a liquidação impugnada.
Custas pela impugnante apenas em 1.ª instância.

Lisboa, 17 de abril de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 17 de Abril de 2013.

Assunto:

Taxa. artº 15º, n.º 1, alínea j) do DL n.º 13/71, de 23 de Janeiro. Conformidade cons-
titucional.

Sumário:

O tributo previsto no artº 15º, n.º 1, alínea j) do DL n.º 13/71, de 23 de Janeiro, constitui 
uma taxa e não sofre nem de inconstitucionalidade orgânica, nem de inconstitucio-
nalidade por violação do princípio da proporção entre a taxa e o benefício auferido 
pelo interessado que a paga.
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Processo n.º 1477/12 -30.
Recorrente: A………………………..
Recorrido: EP -Estradas de Portugal, S.A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1.“A……, Ldª”, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de 

Braga que julgou totalmente improcedente a oposição por si deduzida contra a execução fiscal contra 
si instaurada para cobrança de taxa devida a EP -Estradas de Portugal, SA, no montante de 1.590,12 
euros, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª)  - Sem olvidar que o objecto do recurso é a decisão recorrida, que se vai ver se foi aquela 
que devia ter sido proferida, deve entender -se  - como entende a doutrina e a jurisprudência  - que são 
arguíveis, em sede de recurso, e devem ser apreciadas “ex novo” em recurso, as questões de conheci-
mento oficioso, entre as quais as excepções dilatórias;

2ª) - Independentemente de erro na forma de processo, as questões de conhecimento oficioso de-
vem ser apreciadas e decididas, tanto mais que nos termos do artigo 98º, n.º 4, do CPPT se estabelece 
que em caso de erro na forma do processo, este será convolado na forma do processo adequada, nos 
termos da lei;

3ª) - É certo que tal convolação depende da tempestividade da petição para a forma processual 
adequada. Porém, se se tratar de apreciar a nulidade de uma decisão  - no caso em apreço a decisão 
exequenda  - tal apreciação, e consequente decisão, pode ser efetuada a qualquer momento, sendo 
invocável a todo o tempo;

4ª) - Não dispõe a “JEP” de poderes para conceder autorizações ou licenças pela implantação 
de tabuletas e objetos de publicidade e para liquidar e cobrar a taxa prevista no DL n.º 13/71;

5ª) - Depois de terem sido modificados os poderes da ‘EP em favor do Instituto de Infraestruturas 
Rodoviárias (InIR), desde 2008, cabe a este Instituto pronunciar -se sobre as licenças de publicidade 
e não à ‘EP;

6ª) - A prática de ato administrativo alheio às atribuições da pessoa coletiva é sancionada com 
a nulidade (artº 133º, n.º 2 do CPA), sendo que “o ato nulo não produz quaisquer efeitos jurídicos, 
independentemente da declaração de nulidade” (artº 134 do CPA);

7ª) - Deste modo, a nulidade do ato pode ser apreciada e decidida em sede de oposição à execução 
(a requerimento do interessado ou oficiosamente) ou, então, a oposição à execução pode ser convolada 
na forma de processo adequada nos termos da lei para aí ser apreciada e decidida;

8ª) - Não tendo sido apreciada e decidida pelo Tribunal ‘a quo” pode e deve ser apreciada e 
decidida pelo Tribunal de recurso;

9ª) - Por outro lado, a norma constante da alínea j) só artigo 15º do DL 13/71, de 23 de Janeiro, atualizada 
pelo DL 25/2004, de 17 de Janeiro, que constitui o suporte jurídico da taxa cuja cobrança coerciva a “EP” pre-
tende, quando interpretada no sentido de que a taxa há de ser calculada, como foi, tendo em conta a área total da 
tabuleta ou objecto de publicidade, independentemente da dimensão de tais tabuletas ou objetos, viola o princípio 
constitucional da proporcionalidade, ínsito no artigo 266º da Constituição da República Portuguesa;

10ª) - A taxa (em contraposição ao imposto ou à contribuição financeira) não pode ultrapassar 
o custo ocasionado com a atividade pública desencadeada para emissão do ato de licenciamento ou 
para a prestação do serviço individualizado (o custo é um elemento -travão);

11ª) - Permitindo a lei, como permite, que a entidade pública cobre uma taxa que vai muito para 
além do custo ocasionado com a atividade pública desencadeada para a emissão do ato, deixamos de 
estar perante uma taxa para passarmos a estar perante um imposto;

12ª) - O regime jurídico que prevê a obrigatoriedade de emissão de parecer e cobrança da respe-
tiva taxa - tudo sem que este tenha sido solicitado e, quiçá emitido!  - há de ser perspetivado como um 
obstáculo jurídico arbitrário, como uma intervenção abusiva limitadora do “jus utendi” de um bem 
privado, com o fim único de obter receitas, pois é certo e sabido que o bem jurídico tutelado está já 
tutelado pelos órgãos do Município que licenciam a publicidade em causa.

13ª) - Deste modo a taxa aplicada pela ‘EF, fundamentada na alínea j) do artigo 15º do DL 
n.º 13/71, atualizado pelo DL 25/2004, inexiste na ordem jurídica portuguesa por tal norma violar o 
disposto nos artigos 103º, n.º 2 e 165º, n.º 1, alínea i) da CRP.

TERMOS EM QUE, deverá ser concedido provimento ao recurso e revogada a douta sentença 
recorrida, como é de inteira e sã JUSTIÇA!

2. Em contra -alegações, a recorrida veio concluir:
«Iª) - A Recorrida subscreve os argumentos vertidos na sentença e que determinaram a improce-

dência da Oposição.
IIª)  - Acrescenta, ainda, que de acordo com o atual regime normativa da administração rodoviária:
• Nas estradas objecto dos Contratos de Concessão do Estado (cfr: definição prevista na alínea m), 

do n.º 1, da Base l, do Capitulo l, do Anexo l ao DL 380/2007), quem aplica e faz aplicar as normas 



1635

de proteção às estradas nacionais previstas no Estatuto das Estradas Nacionais (Lei n.º 2037 de 
19 -08 -1949 e no Decreto -Lei n.º 13/71 de 23 de Janeiro) é o InIR, hoje IMT, e

• Nas estradas nacionais que não integram aqueles contratos, tal como sucede com a EN 105, quem 
aplica e faz aplicar as normas de proteção às estradas nacionais previstas no Estatuto das Estradas 
Nacionais (Lei n.º 2037 de 19 -08 -1949 e no Decreto -Lei n.º 13/71 de 23 de Janeiro) é a Recorrida por 
força da sucessão legal consagrada no artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 374/2007 de 7 de novembro.

IIIª)  - Além disso, sobre o terreno da zona da estrada, o qual íntegra o domínio público rodovi-
ário do Estado sob administração da Recorrida, é proibida a afixação de publicidade, nos termos da 
alínea a), do artigo 4.º do DL 13/71 e à contrário do constante no n.º 3, do artigo 6.º do DL 13/71.

IVª)  - Portanto, neste caso, nunca se colocaria a questão, por impossibilidade legal, da taxa 
corresponder a uma contrapartida pela utilização de um bem (estrada) do domínio público.

Vª)  - Como à Recorrida cabe a tarefa, enquanto administradora do serviço rodoviário, de averiguar 
se a citada publicidade não causa perturbação ao trânsito ou prejudica ou põe em perigo os utentes 
da estrada (cfr: alínea o), do artigo 4.º do DL 13/71), não afetando, ainda, a perfeita visibilidade do 
trânsito (cfr: n.º 1, do artigo 12.º do DL 13/71), então, aquela tarefa também integra o universo da 
prestação do serviço rodoviário contratualizado com o Estado (contrato de concessão).

VIª)  - Sendo a afixação da publicidade à margem das estradas nacionais, por regra, proibida, 
o Estado desenvolveu mecanismos legais de desincentivo à sua colocação, daí a taxa agora em dis-
cussão.

VIIª)  - Tendo em conta que quanto maior for a dimensão da publicidade, maiores serão os malefí-
cios causados na paisagem, assim, consequentemente, maior será o obstáculo (valor da taxa) jurídico 
ao comportamento dos particulares.

VIIIª)  - Assim sendo, não só a Recorrida continua a deter os poderes para permitir, dentro da 
faixa de respeito da estrada nacional, a afixação de publicidade nos terrenos limitrofres àquela, como 
a taxa liquidada em virtude da permissão constitui uma prestação concreta de um serviço público, 
bem como um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares.

IX  - Deste modo, ao julgar totalmente improcedente a Oposição, o Tribunal a quo fez uma correta 
interpretação e aplicação das normas aplicáveis ao caso em apreço.

Nestes termos e nos mais de direito que V. Ex.as mui doutamente suprirão, deverá ser negado 
provimento ao recurso, mantendo -se a decisão recorrida, por ser de JUSTIÇA»

3. O Exmº Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo emitiu o parecer 
constante de fls. 178/179 no qual se pronuncia pela improcedência do recurso.

4. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A) A 12.07.2010, os serviços de fiscalização da EP — Estradas de Portugal constataram que, na EN 

105, KM 29+190E, a ora oponente, “A……., Lda.”, tinha afixado publicidade visível, sem que tivesse 
obtido prévia autorização daquela entidade, cfr. fls. 37 do processo de execução fiscal apenso;

B) A 20.07.2010, foi a oponente notificada para, além, do mais, proceder, no prazo de 20 dias, ao 
pagamento da taxa no valor € 1.590,12, cfr. fls. 37 a 39 do processo de execução fiscal;

C) A 2.08.2010, o oponente exerceu o direito de audição, cujo teor se dá aqui por integralmente 
reproduzido para todos os feitos legais, cfr. fls. 35 e 36 do processo de execução fiscal;

D) Em resposta ao exercício do direito de audição, a EP., mantiveram a decisão de cobrança do 
valor referido em B), concedendo, para além do mais, o prazo de 20 dias para o seu pagamento, cfr. 
fls. 29 do processo de execução fiscal, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido para os 
devidos efeitos legais;

E) A 30.08.20 10, a oponente foi notificada da decisão referida em D), cfr. fls. 32 e 33 do processo 
de execução fiscal;

F) A 28.09.2010, a oponente apresentou recurso hierárquico, cfr. fls. 24 a 28 do processo de 
execução fiscal;

G) A 15.06.2011, foi indeferido o recurso hierárquico apresentado, cfr. fls. 19 a 23 do processo 
de execução fiscal;

H) A 24.06.2011, foi a oponente notificada da decisão referida em G) e para, nessa conformidade, 
proceder ao pagamento da taxa liquidada até ao dia 15 de Junho, cfr. fls. 17 e 18 do processo de execução 
fiscal, cujo teor se dá aqui integralmente reproduzido para todos os efeitos legais;

1) Por requerimento apresentado a 6.10.2011, a oponente solicitou a fixação de novo prazo para 
pagamento da taxa liquidada, cfr. fls. 11 do processo de execução fiscal, cujo teor se dá por integral-
mente reproduzido;

J) A 11.10.2011, foi a oponente notificada para proceder ao pagamento da taxa referida cm A), no 
valor de € 1.590,12, com prazo limite de pagamento até ao dia 25.10.2011, cfr. fls. 7 a 9 do processo 
de execução fiscal;

K) A 3.02.2012, pelo Serviço de Finanças de Vila Nova de Famalicão, foi instaurado o processo 
de execução fiscal n.º 3590201201006215, para cobrança coerciva do valor de € 1.590,12, acrescido 
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de juros de mora, referente ao não pagamento de Taxa de publicidade devida à EP  - Estradas de 
Portugal, S.A., cfr. fls. 1 a 4 do processo de execução fiscal apenso;

5. Colhidos os vistos legais, vêm os autos à conferência.
6. Do objecto do recurso
As questões trazidas à apreciação deste Tribunal são as seguintes:
a) Saber da possibilidade de convolação da oposição para impugnação judicial (conclusões 1ª a 8ª);
b) Saber da eventual inconstitucionalidade da taxa por violação do princípio da proporcionalidade 

e a sua inconstitucionalidade orgânica (conclusões 9ª a 13ª).
6.1. Da impossibilidade de convolação.
A decisão recorrida entendeu que a invocada falta de competência do director da delegação re-

gional do Porto da EP para liquidar e cobrar a taxa em causa nos autos, contendia com a ilegalidade 
em concreto pelo que deveria ter sido deduzida impugnação judicial. E, assim, julgou a oposição 
improcedente nessa parte.

Pretende agora a recorrente que, oficiosamente, se proceda a convolação da oposição para im-
pugnação judicial. E refere que a tal não obsta o decurso do prazo de impugnação pois que, estando 
em causa um acto nulo, por praticado por entidade fora do âmbito das suas atribuições, a impugnação 
pode ser interposta a todo o tempo.

A nosso ver esta argumentação não pode, no entanto, obter provimento.
Vejamos: dispõe o artº 99º do Código de Procedimento e Processo Tributário que constitui fun-

damento de impugnação qualquer ilegalidade.
Constitui ilegalidade e, consequentemente vício do acto administrativo ou acto tributário, qualquer 

ofensa dos princípios ou normas jurídicas aplicáveis, que poderá envolver a anulabilidade, a nulidade 
ou a inexistência.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo e desta secção vem afirmando de forma 
reiterada e uniforme que no domínio do contencioso tributário, por regra os vícios dos actos tributá-
rios são fundamento da sua anulabilidade, só implicando a sua nulidade quando se verifique a falta de 
qualquer dos elementos essenciais do acto ou quando houver lei que expressamente preveja esta forma 
de invalidade (artigos 133.º e 135.º do CPA) – cf. neste sentido os Acórdãos deste Supremo Tribunal 
de 23.11.2005, recurso 612/05, de 13.02.2008, recurso 886/07, de 21.05.2008, recurso 220/08, de 
25.05.2011, recurso 91/11 e de 21.09.2011, recurso 63/11, todos in www.dgsi.pt.

Também Mário de Aroso de Almeida e Carlos Alberto Fernandes Cadilha referem no seu Comen-
tário ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos, vol. I, pag. 247, «a nulidade constitui o 
regime de excepção, ao passo que a anulabilidade é o regime regra. É o que se depreende do disposto 
no artigo 135.ºdo CPA, segundo o qual são anuláveis os “actos administrativos praticados com ofensa 
dos princípios ou normas jurídicas aplicáveis para cuja violação se não preveja outra sanção.”

Dispõe, por sua vez art. 133º nºs 1 e 2 alínea b) do Código de Processo Administrativo são nulos 
os actos estranhos às atribuições dos ministérios ou das pessoas colectivas referidas no artigo 2.º em 
que o seu autor se integre.

Integra nulidade por falta de atribuições a prática por órgão da administração pública de um acto 
da competência de outro órgão administrativo pertencente a outra pessoa colectiva ou, por exemplo, a 
prática de um acto que cai nas atribuições de um concessionário ou de uma instituição particular de in-
teresse público (pessoas colectivas referidas no n.º 2 do Código de Procedimento Administrativo) (1).

Mas não é essa a situação que se verifica no caso subjudice.
Como se constata da evolução legislativa dos diplomas que regularam o sector, nomeadamente 

os artigos 13.ºdo decreto -lei n.º 237/99 de 25 de Junho, (que extinguiu a JAE e a JAE Construção, 
S.A., e criou o IEP, ICOR e ICERR), 1.º do Decreto -Lei n.º 227/2002 de 30 de Outubro, (que in-
tegrou no IEP, por fusão o ICOR e o ICERR), 2.º do Decreto -Lei n.º 239/2004 de 21 de Dezembro 
(que transformou o Instituto das Estradas de Portugal em entidade pública empresarial), 2.º do 
Decreto -Lei n.º 374/2007 de 7 de Novembro (que transformou a EP  - Estradas de Portugal, E. P. 
E., em sociedade anónima de capitais públicos)(2), nas estradas nacionais que não integram os 
contratos de Concessão do Estado (definição prevista alínea m), do n.º 1, da Base 1, do Capitulo 
1, do Anexo 1 ao DL 380/2007), como é o caso da EN 105, em causa nos presentes autos, é à Re-
corrida, EP, Estradas de Portugal, SA, que, por força da sucessão legal competências consagrada 
no artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 374/2007 de 7 de Novembro, cabe aplicar as normas de protecção 
às estradas nacionais previstas no Estatuto das Estradas Nacionais (Lei n.º 2037 de 19 -08 -1949 e 
no DL 13/71 de 23 de Janeiro).

Não se demonstra pois que a EP, Estradas de Portugal, SA, tenha actuado fora das suas compe-
tências e atribuições legais ao liquidar e cobrar as taxas sindicadas(3).

Assim sendo o acto tributário em causa nos autos não padece da apontada nulidade, pelo que, tendo 
a recorrente sido notificada em 20.07.2012 para efectuar o pagamento da taxa no prazo de 20 dias, face 
ao disposto nos arts. 98º, n.º 4 e 102º, n.º 1, alínea a) do Código de Procedimento e Processo Tributário 
não é viável a requerida convolação.
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Improcedem, pelo exposto, as conclusões 1ª a 8ª.
6.2. Da eventual inconstitucionalidade da taxa por violação do princípio da proporcionalidade e 

a sua inconstitucionalidade orgânica.
Refere a recorrente que a norma constante da alínea j) do artigo 15º do DL 13/71, de 23 de Janeiro, 

actualizada pelo DL 25/2004, de 17 de Janeiro, quando interpretada no sentido de que a taxa há de ser 
calculada, como foi, tendo em conta a área total da tabuleta ou objecto de publicidade, independente-
mente da dimensão de tais tabuletas ou objectos, viola o princípio constitucional da proporcionalidade, 
ínsito no artigo 266º da Constituição da República Portuguesa;

Isto porque a taxa não pode ultrapassar o custo ocasionado com a actividade pública desencadeada 
para emissão do ato de licenciamento ou para a prestação do serviço individualizado, pelo que a enti-
dade pública não pode cobrar uma taxa que vai muito para além do custo ocasionado com a atividade 
pública desencadeada para a emissão do ato, pois deste modo deixamos de estar perante uma taxa para 
passarmos a estar perante um imposto;

E que o regime jurídico que prevê a obrigatoriedade de emissão de parecer e cobrança da respectiva 
taxa há -de ser perspectivado como um obstáculo jurídico arbitrário, como uma intervenção abusiva limi-
tadora do “jus utendi” de um bem privado, com o fim único de obter receitas, pois é certo e sabido que o 
bem jurídico tutelado está já tutelado pelos órgãos do Município que licenciam a publicidade em causa.

Deste modo, conclui, a taxa aplicada pela “EP” fundamentada na alínea j) do artigo 15º do DL 
n.º 13/71, actualizado pelo DL 25/2004, inexiste na ordem jurídica portuguesa por tal norma violar o 
disposto nos artigos 103º, n.º 2 e 165º, n.º 1, alínea i) da CRP.

A questão tal como vem suscitada é, até nos pressupostos de facto, em tudo idêntica à que foi apreciada 
e decidida uniformemente no acórdão 1316/12 de 03.04.2012, em que presente relator teve intervenção 
como adjunto, pelo que se acompanhará de perto a argumentação jurídica aí aduzida por economia de 
meios e tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC).

6.3 Como se disse no referido aresto, sobre a constitucionalidade do artigo 15.º, n.º 1, alínea j) 
do Decreto -Lei n.º 13/71 em causa nos autos, já o Tribunal Constitucional se pronunciou, concluindo 
pela sua conformidade constitucional bem como pela ausência de montante manifestamente excessivo 
da mesma.

Com efeito, no Acórdão n.º 288/2010  - Processo n.º 839/09  -, de 3 de Julho de 2010, ficou escrito 
o seguinte:

“Face ao teor da decisão recorrida, fica, contudo, em aberto a questão de saber se há desproporcio-
nalidade entre a taxa prevista na alínea j) do n.º 1 do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 13/71, na redacção 
dada pelo Decreto -Lei n.º 25/2004, e o custo do serviço prestado pela entidade autorizadora, a ponto 
de ser posto em causa o que, verdadeiramente, distingue este tributo do imposto – o carácter bilateral 
ou sinalagmático da primeira por contraposição ao carácter unilateral do segundo.

Este Tribunal tem rejeitado o entendimento de que uma taxa cujo montante exceda o custo do 
serviço prestado se deve qualificar como imposto, acentuando que “o carácter sinalagmático do nexo 
entre o pagamento desse tributo e a prestação da actividade pelo ente público não é descaracterizado 
se não existir equivalência económica, bastando, essencialmente, a correspondência jurídica” (Acór-
dão n.º410/00 e, entre muitos outros, Acórdãos n.ºs 1140/96, 115/02, 269/02 e 258/08, disponíveis em 
www.tribunalconstitucional.pt).

Ora, é esta correspondência jurídica que não pode ser negada nos presentes autos, sendo irrelevante, 
porque está em causa este tipo de correspondência e não uma qualquer equivalência económica, a argumen-
tação no que se refere à não distinção entre taxa de autorização e taxa de licença e ao cálculo da taxa em 
função do metro quadrado dos objectos publicitários (artigo 15.º, n.º 1, alínea j), do Decreto -Lei n.º 13/71).

Por não ser condição da qualificação de um tributo como taxa a correspondência económica entre 
este e o custo do serviço prestado, “as opções feitas pelo legislador (ou pela Administração) na fixação 
do montante das taxas são, em princípio, insindicáveis por este Tribunal, que, quando muito, poderá 
cassar as decisões legislativas (ou regulamentares), se, entre o montante do tributo e o custo do bem 
ou serviço prestado, houver uma desproporção intolerável – se a taxa for de montante manifestamente 
excessivo” (Acórdão n.º 1140/96).

Nos presentes autos, nada permite concluir que a taxa prevista no artigo 15.º, n.º1, alínea j), do 
Decreto -Lei n.º 13/71, actualizada pelo Decreto -Lei n.º 25/2004, seja de montante manifestamente 
excessivo. Lê -se até na exposição de motivos deste diploma que as taxas em questão encontram -se “ac-
tualmente muito desajustadas”, tornando -se “necessário adoptar um critério de actualização do valor 
das receitas que estes serviços possibilitam, utilizando para o efeito o coeficiente de desvalorização da 
moeda relativo ao ano de 1982, o que determina uma actualização com o coeficiente de 5,69”.

Em suma, o artigo 15.º, n.º 1, alínea j) do Decreto -Lei n.º 13/71, na redacção vigente, prevê uma 
taxa e não um imposto, o que afasta o vício de inconstitucionalidade orgânica que lhe é apontado pela 
decisão recorrida. “

Também o Acórdão deste STA, de 12.01.2011 –Processo n.º 0752/10 aflorou esta questão, con-
cluindo que o tributo previsto no artº 15º citado constitui uma taxa.
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A autorização que dá origem ao pagamento do tributo previsto na alínea j) do n.º 1 do artigo 15.º do 
Decreto -Lei n.º 13/71, supõe a verificação de que a estrada ou a perfeita visibilidade do trânsito não são 
afectadas ou de que não é necessário impor quaisquer outras condições que, por circunstâncias especiais, 
se torne necessário estabelecer (artigo 12.º, n.ºs 1 e 2, do Decreto -Lei n.º 13/71). O que permite concluir 
que se trata do levantamento de um obstáculo jurídico real, ditado por um genuíno interesse administrativo. 
Há aqui a remoção de uma proibição (relativa) da atividade publicitária para salvaguarda das condições 
de segurança rodoviária, com a consequência de se dever qualificar a receita em causa como taxa.

Esta qualificação afasta a alegação do recorrente no sentido da inconstitucionalidade orgânica 
do artigo 15.º, n.º 1, alínea j) do Decreto -Lei n.º 13/71, na redacção que lhe foi dada pelo artigo 1.º do 
Decreto -Lei n.º 25/2004. Tratando -se de uma taxa e não de um imposto, o Governo não necessitava 
de autorização parlamentar para efectuar a actualização do montante previsto nesta alínea. Em matéria 
de taxas, a reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República abrange apenas o 
regime geral das mesmas (artigo 165.º, n.º 1, alínea i), da CRP).”

Não temos, por ora, razões para seguir entendimento diverso do que vem sendo seguido pelo 
Tribunal Constitucional, pois é hoje entendimento jurisprudencial corrente que a taxa não visa uma 
equivalência económica perfeita entre benefício auferido e serviço prestado, pelo que não se pode dizer 
que a taxa é excessiva.

7. DECISÃO
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao presente recurso e confirmar a sentença 
recorrida.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 17 de Abril de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.

(1) Ver neste sentido António Francisco de Sousa, Código de Procedimento Administrativo anotado, 412 -13,
(2) “A EP —. Estradas de Portugal, S. A., sucede à EP — Estradas de Portugal, E. P. E., conservando a universalidade 

dos direitos e obrigações, legais e contratuais que integram a sua esfera jurídica no momento da transformação.”
(3) Neste sentido vide também o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 08.06.2011, recurso 140/11, onde se 

concluía já que o, então, IEP  - Instituto de Estradas de Portugal, gozava de habilitação legal ou competência para a cobrança 
por meio de execução fiscal de taxas de licença para a implantação de tabuletas ou objectos de publicidade na denominada 
zona de protecção à estrada. 

 Acórdão de 23 de abril de 2013.

Assunto:

Embargos de terceiro. Cônjuge do executado.

Sumário:

 I — O cônjuge do executado, em execução fiscal em que foi penhorado um imóvel, 
e nesta citado nos termos do artigo 239º, n.º 1 do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário, que lhe confere os direitos de defesa do executado, está im-
pedido de defender a sua posse mediante a dedução de embargos de terceiro.

 II — Embora o meio adequado de reação ao despacho do órgão da execução fiscal 
seja a reclamação a que se refere o artº 276º e segs. do CPPT, não é admissível 
a convolação dos embargos para esta reclamação se estes foram deduzidos para 
além do prazo previsto no artº 277º, n.º 1 do CPPT.

Processo n.º 10/13 -30.
Recorrente: A………………………...
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A…………, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do 
TAF de Braga que indeferiu liminarmente os embargos por si deduzidos contra a penhora do 
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prédio urbano inscrito na matriz sob o artº 854º da freguesia e concelho de ………., apresen-
tando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

a) Vem o presente recurso interposto da douta sentença proferida a fls., que incidiu sobre embargos 
de terceiro, deduzidos pela ora recorrente, contra a Fazenda Nacional e B…………, por via da penhora 
levada a cabo por aquela, no seguimento da execução fiscal intentada contra aquele B………., sobre 
o seguinte prédio: Urbano, sito na freguesia de ……….., no concelho de Fafe inscrito na matriz sob o 
artigo 854º, e quê julgando verificada a exceção de erro na forma de processo, declarou a absolvição 
da FP da instância.

b) Entende a recorrente que a douta sentença não encontra devidamente fundamentada designa-
damente em sede de direito, entendendo, mui respeitosamente, que o Meritíssimo Juiz “a quo” não 
decidiu bem, pois não fez uma correta interpretação e aplicação da lei ao caso concreto. Pois, uma 
correta interpretação e aplicação dos normativos aplicáveis, sempre levaria a decisão diversa, desig-
nadamente, de considerar os embargos de terceiro o meio processualmente adequado para defesa dos 
direitos da recorrente.

c) A decisão proferida, não se encontra devidamente fundamentada em sede de direito, na medida 
em que, uma correta interpretação e aplicação da lei, designadamente dos artigos 237º do C.P.P.T. e 351º. 
do C.P.C., sempre implicaria decisão diversa, ou seja, admitir liminarmente os embargos de terceiros 
deduzidos pela recorrente.

d) Conforme melhor resulta do disposto no artº 237º, n.º 1 do CPPT, “quando o arresto, a penhora 
ou qualquer outro ato judicialmente ordenado de apreensão ou entrega de bens ofender a pose ou 
qualquer outro direito incompatível com a realização ou o âmbito da diligência, de que seja titular um 
terceiro, pode este fazê -lo valer por meio de embargos de terceiro”.

e) Assim, o incidente dos embargos de terceiro é o, meio processual adequado para, quem for 
ofendido na ‘sua posse por arresto, penhora ou qualquer outro ato judicialmente ordenado de apreensão 
ou entrega de bens, a agir contra a ofensa dos seus direitos.

f) De acordo com citado artº 237º, n.º 1, que para se poder embargar é necessário ser terceiro. 
Contudo não no dá o CPPT um conceito próprio de terceiro. Porém, nos termos do artigo artº 351º, 
n.º 1 do CPC define -se “o terceiro”: para efeito de embargos como aquele que não é parte na causa, 
ou seja, e terceiro quem, face à execução e face à diligência a que é apontada a ofensa, não deva ser 
citado como executado.

g) Acrescentaríamos ainda que, questionar sobre a qualidade de terceiro do embargante é questionar 
sobre a sua legitimidade processual ativa para intervir. No entanto, a legitimidade processual ativa, no 
Processo Civil é quem tem interesse direto em demandar, na falta de indicação da lei em contrário, o 
sujeito da relação material controvertida, é o autor  - artigo 26.º do CPC.

h) Resulta que, no processo tributário, deve considerar -se sujeito da relação material controvertida 
de um lado, o contribuinte, incluindo o substituto ou responsável, do outro lado, a Administração Fiscal 
ou ainda o M.P., conforme os casos (artigo 9.º, n.º 1, conjugado com o seu n.º 4 do CPPT).

i) No processo de execução fiscal, a legitimidade processual para intervir afere -se pelos seus 
artigos 152º e seguintes do CP.P.T.. E, no que aos embargos de terceiro diz respeito, a sua legitimidade 
processual ativa afere -se por exclusão.

j) Isto é, só tem legitimidade para embargar de terceiro quem não for parte na execução. Nem 
como exequente nem como executado

k) Ora, a recorrente não tem no presente processo a posição de executado, no sentido em que, não 
figura como devedora no titulo executivo nem se mostra a execução instaurada ou revertida contra si.

l) Pelo que, deve a recorrente ser considerada terceiro para efeitos do processo de execução fiscal 
oportunamente instaurado.

m) Releva ainda que, a citação da ora recorrente no âmbito da execução fiscal foi efetuada com 
vista a que esta requeresse a separação de bens, para os feitos consignados no artigo 239º do C.P.P.T., 
e n.º 3 do artigo 825ºdo C.P.C.;

n) Assim, a citação em causa, tendo em conta a conjugação dos normativos legais indicados na 
citação, tem por base o facto da dívida exequenda em causa ter por fundamento exclusiva responsabi-
lidade tributária de um dos cônjuges.

o) Assim, no caso, a citação efetuada à ora recorrente, no âmbito da execução fiscal não tem por 
efeito atribuir ao cônjuge não responsável, a ora corrente, a posição de coexecutado.

p) Assim sendo, o cônjuge não devedor não assume a qualidade de parte no processo executivo 
e consequentemente não está impedido de recorrer aos embargos de terceiro para defesa da sua posse 
ou de outro direito próprio que considera ofendido pela diligência judicial;

q) Pelo que, sempre os embargos deviam ser aceite liminarmente e apreciados em conformidade, não 
se percebendo a posição assumida na douta sentença, que naturalmente não mostra conforme com a lei.

r) Ao decidir da forma que decidiu, o Tribunal “a quo” violou além do mais, o disposto nos 
artigos 239º do CPPT e ainda 351º e 825º do CPC.
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Nestes termos e nos melhores de direito que mui doutamente serão supridos deve a sentença 
recorrida se revogada, proferindo -se decisão que admita o embargos deduzidos, tudo com as legais 
consequências.

Assim decidindo farão Exªs. a costumada Justiça.
2. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 67 no qual defende a improcedência do recurso.
3. Em primeira instância foram dados como provados os seguintes factos:
A) Corre termos no SF de Fafe o processo de execução fiscal n.º 0400200501005740 no qual é 

executado, por reversão, B…………
B) Por despacho proferido pelo Chefe do SF de Fafe, no âmbito da execução fiscal mencionada 

em A), foi ordenada a penhora do prédio urbano inscrito na matriz sob o artº 854º da freguesia e con-
celho de ……….

C) Na qualidade de cônjuge do executado, naquela data, foi a autora citada, no processo men-
cionado em A), nos termos e para os efeitos do artº 239º do CPPT, ou seja para, entre outros, requerer, 
querendo, a separação judicial de bens, sob pena de a execução prosseguir no bem penhorado para 
efeitos de venda.

D) A citação mencionada em C) foi efetuada através do ofício n.º 3228 de 25.03.2010.
4. Colhidos os vistos legais cumpre decidir.
5. A única questão a conhecer no presente recurso é a de saber se a recorrente, tendo sido citada 

na execução ao abrigo do disposto no artº 239º do CPPT, pode deduzir embargos.
A decisão recorrida entendeu que não, uma vez que sendo uma situação em que a lei obriga à 

citação do cônjuge para requerer a separação, é inadmissível a dedução de embargos de terceiro por 
parte do cônjuge.

Por outro lado, tal situação é equivalente à prevista na 1ª parte alínea a) do n.º 1 do artº 864º do 
CPC, pelo que a citação tem o alcance de colocar o cônjuge na situação de coexecutado com todos os 
direitos processuais atribuídos ao executado originário.

Isto implica que o cônjuge do executado tem de reagir contra atos ilegais que afetem os seus di-
reitos através de meios processuais concedidos ao executado, se este já tiver sido citado, ou arguindo 
a nulidade insanável da falta de citação indevidamente omitida.

Deste entendimento comunga também o MºPº que, tal como a decisão recorrida, apela a juris-
prudência deste STA.

A recorrente, por sua vez, defende o entendimento contrário, considerando -se “terceiro” na execu-
ção, uma vez que não figura como devedora no título executivo, nem se mostra a execução instaurada 
ou revertida contra si. Por outro lado, a citação da ora recorrente na execução fiscal foi apenas efetuada 
para que esta requeresse a separação judicial de bens.

Vejamos então qual destas teses, em nosso entendimento, colhe o apoio legal.
Desde já diremos, antecipadamente, que a decisão recorrida não merece censura.
Na verdade, tendo a recorrente sido citada nos termos e para os efeitos do artº 239º do CPPT, 

de acordo com a jurisprudência reiterada e uniforme deste STA, assumiu a posição de executada com 
todos os direitos processuais inerentes, não podendo, por isso, usar dos embargos de terceiro, por 
não ser terceiro (V., neste sentido, os Acórdãos de 15.03.2003 -Processo n.º 01845/02, de 23.06.2004 
 -Processo n.º 01786/03, de 24.10.2007 -Processo n.º 0626/07, de 25.11.09 – Processo n.º 01123/09 e 
de 14.06.2012  - Processo n.º 0939/10).

A fundamentação deste STA, sobre a questão, está espelhada neste último aresto (que embora se 
reporte ao CPCI é inteiramente aplicável ao caso concreto dos autos), onde ficou escrito, para além do 
mais, o seguinte:

“Ora, embora o legislador do CPCI não dissesse o que entendia por terceiro, a doutrina e a juris-
prudência sempre consideraram que ele remetia para o conceito de terceiro constante do art.º 1037.º 
do CPC (na redação anterior à reforma introduzida pelo DL n.º 375 -A/99, de 20.09), segundo o qual se 
considerava «terceiro aquele que não tenha intervindo no processo ou no ato jurídico de que emana a 
diligência judicial, nem represente quem for condenado no processo ou quem no ato se obrigou».

O cônjuge do executado teria, assim, a posição de terceiro, nos termos e para os efeitos constantes 
tanto do art.º 1038.º do CPC como do art.º 186.º do CPCI, quando não figurasse no título nem repre-
sentasse quem nele figurasse e não tivesse tido intervenção no processo ou no ato de penhora.

No caso vertente, a embargante, ora Recorrente, não figura nos títulos executivos que servem de 
base à execução fiscal. Todavia, foi citada para essa execução em 25/03/1991, nos termos previstos 
no artigo 212.º do CPCI, por força da penhora de bens imóveis, já que a penhora desse tipo de bens 
sempre obrigou, no processo de execução fiscal, à citação do cônjuge do executado, tal como constava 
expressamente do art.º 212.º do CPCI e do posterior art.º 321.º do CPT, bem como do atual art.º 239.º 
do CPPT.

E como a doutrina e a jurisprudência sempre afirmou, essa citação ou chamamento à execução 
confere ao cônjuge a qualidade de parte na execução, com a possibilidade de exercer, a partir daí, todos 
os direitos processuais que são atribuídos ao devedor que consta do título executivo.



1641

Verifica -se, assim, que o regime das execuções fiscais é, nesta parte, diverso do que constava do 
art.º 864.º, n.º 1, alínea a), do CPC, que apenas obrigava à citação do cônjuge do executado quando a 
penhora tivesse recaído sobre imóveis que este não pudesse alienar livremente.

Por outro lado, enquanto no processo executivo comum movido contra só um dos cônjuges e caso 
haja lugar a moratória, o exequente, querendo penhorar bens comuns do casal, deve, ao nomeá -los à 
penhora, requerer logo a citação do cônjuge do executado para os efeitos do art.º 825º do CPC (caso 
em que o cônjuge fica expressamente impedido de deduzir embargos de terceiro, conforme decorre do 
disposto no art.º 1038.º, n.º 2, alínea c), do CPC), o mesmo não acontece na execução fiscal, dado que a 
citação do cônjuge é oficiosa, não sendo necessário requerimento do exequente, ficando, assim, o côn-
juge impedido de embargar de terceiro contra a penhora de bens comuns logo que realizada essa citação.

Em suma, a obrigatoriedade da citação do cônjuge do devedor nos casos de penhora de bens imóveis 
ou móveis sujeitos a registo na execução fiscal, com a subsequente atribuição da posição de parte nesse 
processo executivo, que já encontrava previsão no CPCI, implica que a Recorrente não tenha a possibilidade 
de embargar de terceiro, devendo reagir contra atos ilegais que afetem os seus direitos através dos meios 
processuais concedidos ao executado. Deste modo, se após a separação de meações e partilha dos bens 
realizada após a sua citação, a propriedade do imóvel penhorado lhe é atribuída, poderá pedir o levantamento 
da penhora no próprio processo executivo  - caso esteja em causa dívida da exclusiva responsabilidade do 
devedor que consta do título executivo – sendo tal pedido analisado e decidido pelo órgão da execução 
fiscal, com possibilidade de reclamação da sua decisão para tribunal, nos termos previstos no artigo 276.
º do CPPT (A que correspondia o recurso judicial previsto no artigo 355.º na vigência do CPT)”.

Pelo que ficou dito o recurso improcede.
6. Conforme resulta da decisão recorrida, esta julgou que os embargos não constituíam meio 

processual adequado para a pretensão da recorrente, não tendo, porém, apreciado qual o meio correto 
e se era admissível a convolação.

Ora, de acordo com o disposto no artº 97º, n.º 3 da LGT ordenar -se -á a correcção do processo quando 
o meio usado não for o adequado segundo a lei, sendo certo que esta convolação é de natureza oficiosa.

Cumpre então apreciar qual seria o meio processual adequado e se era legalmente admissível a 
convolação.

Na petição inicial a recorrente insurge -se contra o despacho que ordenou a penhora, que lhe foi 
notificada em 02.05.2012, pedindo, a final, a revogação do despacho que ordenou a referida penhora.

Ora, o despacho que ordena a penhora é da autoria do órgão da execução fiscal, sendo certo que, 
de acordo com o artº 276º do CPPT, dos despachos do órgão da execução fiscal se reclama para o 
tribunal tributário de 1ª instância.

Sendo assim, no caso concreto, seria admissível a reclamação prevista no citado artº 276º, se 
oportunamente deduzida.

Ora, essa reclamação deve ser deduzida no prazo de 10 dias após a notificação da decisão lesiva 
do direito do interessado (artº. 277º, n.º 1 do CPPT). No caso concreto, tendo a notificação ocorrido em 
02.05.2012 e a petição sido apresentada em 23 seguinte desde logo se vê que não é possível a convola-
ção já que isso significaria dar à recorrente um direito que ela não tinha  - a de apresentar a reclamação 
muito para além do prazo legalmente previsto.

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

Custas pela recorrente.

Lisboa, 23 de abril de 2013. — Valente Torrão (relator) — Francisco Rothes — Pedro Del-
gado. 

 Acórdão de 23 de Abril de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excecional: Requisitos.

Sumário:

 I —  O recurso de revista consagrado no artigo 150º do CPTA tem natureza absoluta-
mente excecional. Daí que apenas seja admissível nos precisos e estritos termos 
em que o legislador o consagrou.
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 II —  Este recurso destina -se a viabilizar a reapreciação pelo Supremo Tribunal Ad-
ministrativo de questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista 
de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito.

 III —  Não preenche os requisitos atrás enunciados a questão da apreciação do “critério 
de aferição da idoneidade concreta da fiança prestada para suspensão da execução 
fiscal”, tanto mais que o caso concreto foi decidido com base em apreciação de 
factos desconsiderados pela recorrente.

Processo nº: 26/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: A……, SGPS, S.A.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. A Fazenda Publica, veio, ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA, recorrer do acórdão do 

TCA Norte proferido em 25/10/2012, que negou provimento ao recurso por si interposto, da decisão 
do TAF do Porto que julgara procedente a reclamação apresentada pela A……., SGPS, SA, melhor 
identificada nos autos, contra o despacho do Diretor de Finanças do Porto que indeferiu a prestação de 
garantia através de fiança, no âmbito de um processo de execução fiscal nº 180520110117892, apre-
sentando para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª). O presente recurso versa sobre o critério de aferição da idoneidade concreta da fiança prestada 
para suspensão da execução fiscal.

2ª). Essa questão tem importância fundamental pela sua relevância jurídica e social.
3ª). Seguro é, efetivamente, que a presente controvérsia não se confinará aos estreitos limites 

dos presentes autos e que se reproduzirá em todos os casos em que se mostre necessário avaliar a ido-
neidade concreta do fiador na sequência das decisões judiciais que concluíram pela admissibilidade 
abstrata da fiança.

4ª). A questão preenche, portanto, os requisitos do artº. 150º, n° 1 do C.P.T.A, pelo que o recurso 
deve ser admitido.

5. O acórdão em recurso decidiu que os requisitos da idoneidade concreta do fiador se encontram 
plasmados no art. 633.º, 1 do C.C. e que consistem apenas na sua capacidade para se obrigar e na exis-
tência de ativo de valor superior ao da dívida afiançada.

6ª). A Fazenda Pública entende, ao invés, que aquela disposição legal não é diretamente aplicável 
às situações previstas nos artºs. 169.º e 212.º do C.P.P.T e no artº. 52.º da LGT.

7ª). A avaliação do fiador deve atender ao tipo, natureza e composição do seu património, aos 
ónus existentes, ao valor do seu passivo e, sobretudo, à sua capacidade financeira de curto prazo, isto 
é, à sua solvabilidade de curto prazo.

8ª). Este último índice é absolutamente determinante já, em qualquer execução, a garantia tem 
como objetivo não só proteger o credor contra a depreciação e delapidação do património do devedor 
no período da suspensão do processo executivo mas também garantir que o credor, no termo daquele 
prazo.

9ª). Essa dupla função da garantia adquire maior relevo no processo executivo fiscal, por vigorar 
no nosso ordenamento jurídico -fiscal, ainda que de forma mitigada, o princípio do solve e repete.

10ª). Por força desse princípio, a prestação da garantia tem que equivaler a um pagamento — o 
que ocorre com a garantia bancária e o seguro -caução — ou, pelo menos, assegurar esse pagamento 
de forma substancial. Na lógica do sistema, a suspensão da instância executiva só ocorre porque a 
finalidade do processo  -a cobrança da dívida tributária — se mostra lograda antecipadamente por via 
da garantia obtida.

11ª). Acresce que a fiadora se assumiu como principal pagadora, isto é, se assumiu como devedora 
solidária da obrigação exequenda, pelo que é inequivocamente responsável pelo seu pagamento.

12ª). Em vista do exposto, a solvabilidade de curto prazo da fiadora é absolutamente determinante 
para a aceitação da garantia prestada.

13ª). A jurisprudência do acórdão recorrido que julgou válida a fiança apenas pela relação existente 
entre o valor do ativo e dos capitais próprios da fiadora e o valor da obrigação afiançada não pode, 
pois, manter -se.

14ª). Com efeito, ela aplica indevidamente o artº. 663.º do CC. e viola o disposto nos artºs. 30.º, 
2 da LGT, 85.º do C.P.P,T. e 200.º, 2 deste último diploma.

Termos em que se solicita a sua revogação com as legais consequências.
II. Em contra alegações veio a recorrida A……. SGPS S.A., concluir da seguinte forma:
i). A Fazenda Pública interpõe recurso de revista para este Supremo Tribunal, quando está na posse 

de elementos que apontam, precisamente, no sentido de que a jurisprudência firmada pelo Tribunal 
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ad quem se consolidou no sentido oposto, tendo em conta que, para proferir a decisão ora recorrida, o 
próprio Tribunal a quo se suportou, não só em jurisprudência própria, mas, inclusivamente, em juris-
prudência deste Supremo Tribunal Administrativo — que a própria Fazenda Pública invoca.

ii).Nestes termos, o recurso a que se responde corporiza uma verdadeira litigância de má fé — na 
medida em que, nos termos do artigo 456º, nº 2, d) do CPC, se faz do processo um uso reprovável com 
o fito de «(...) protelar, sem fundamento sério, o trânsito em julgado da decisão.» — pela invocação 
consciente de um argumentário infundado, em circunstâncias em que sabe e não pode desconhecer que 
não existe qualquer controvérsia doutrinal e/ou a jurisprudencial, suscetível de gerar incerteza e instabi-
lidade na resolução da questão em apreço — inexistindo, portanto, “fundamento sério” para o presente 
recurso — litigância de má -fé que cabe, não à Administração Fiscal (nos termos do artigo 104º da LGT), 
mas sim à própria Representação da Fazenda Pública (nos termos do artigo 456º e 459º do CPC).

iii). O presente recurso foi interposto ao abrigo do disposto no artigo 150.º do CPTA, pelo que, 
por força do constante no artigo 147.º, n.º 1 do CPTA, e uma vez que se trata de processo urgente, o 
recurso deveria ter sido interposto no prazo de 15 dias - ou seja, até ao dia 17.11.2012 — quando, como 
resulta dos autos foi interposto em 23.11.2012.

iv). No acórdão recorrido não se evidência a existência de um qualquer erro manifesto, e a 
pronúncia nele contida não se apresenta desenquadrada do espectro das soluções jurídicas plausíveis 
para as questões sobre as quais que se debruçou, — as quais, como se disse, estão hoje pacificamente 
consolidadas na Jurisprudência.

v). As questões analisadas tampouco revelam uma especial complexidade, na medida em que a sua 
resolução não exige a realização de operações exegéticas ou hermenêuticas de particular dificuldade, 
não ultrapassando aquilo que é usual nas controvérsias judiciárias.

vi). Afora o inegável interesse da Recorrente, em obstar ao trânsito em julgado do acórdão re-
corrido, e em alimentar a sua sanha litigante, não se vê que estejam em causa interesses comunitários, 
de especial relevância jurídica ou social suscetíveis de legitimar a admissão do recurso de revista os 
quais nem vêm alegados.

vii). O presente recurso não deve, portanto, ser admitido (cfr. entre outros, os Acs STA, de 20/5/09, 
de 29/6/2011, rec. nº 0568/11, de 7/3/2012, rec. nº 1108/11, de 14/3/12, rec. nº 1110/11, de 21/3/12, rec. 
nº 84/12, e de 26/4/12, recs. nºs 1140/11, 237/12 e 284/12)

viii). Ao contrário do pretendido pela Fazenda Pública, o Tribunal a quo não decidiu que os requi-
sitos de idoneidade da garantia se encontram plasmados no artigo 633.º do Código Civil — limitando -se 
a remeter, outrossim, para o recente acórdão deste STA. De 19.09.2012. dado no processo n.9 0909/12, 
e, também, para o acórdão do TCAN, de 11.10.2012. dado no proc. nº 00944/12.7BEPRT — o que 
apenas vem reforçar a inadmissibilidade do recurso.

ix). Da leitura dos referidos acórdão, concatenada com a leitura do acórdão recorrido, tampouco 
resulta a conclusão que o preceito em causa constitui o único fundamento e, muito menos, o fundamento 
determinante para a decisão proferida.

x). De resto, a Recorrente no se colhe de invocar jurisprudência deste STA, firmada pelo referido 
acórdão n.º 0909/12, de 19.09.2012 quando, da mesma, resulta o oposto do que pretende — «O órgão 
de execução fiscal não pode recusar a prestação de garantia por fiança com o fundamento de que esta 
não dá absoluta NEM RÁPIDA GARANTIA DE COBRANÇA DO CRÉDITO, louvando -se ainda no 
facto de que património do fiador poder desvalorizar de um momento para o outro, ficando na situação 
de não poder vir o pagar a dívida.».

xi). É inequívoco que este STA tem vindo a entender que o critério da “liquidez” invocado pela 
Recorrente — traduzido na “solvabilidade a curto prazo” (cfr. conclusão 12) — não beneficia de con-
sagração de legal para determinação do conceito de “garantia idónea”.

xii). O acórdão em causa não carece, portanto, de qualquer revisão.
III. O MP emitiu parecer que consta de fls.591/592 dos autos, no qual se pronuncia que o recurso 

não deve ser admitido porque “…a decisão recorrida não está ferida por erro manifesto ou grosseiro, 
seguindo, pelo contrário, jurisprudência reiterada do STA.”

IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
V. Com interesse para a decisão no acórdão recorrido foram dados como provados os seguintes 

factos:
A) Em 07/10/2011, no Serviço de Finanças da Maia, foi instaurado contra a ora Reclamante o 

processo de execução fiscal n.º 1805201101178920, para cobrança de dívida proveniente de IRC do 
exercício de 2010, no montante de € 279 061,38 — cfr. fls. 4 e 5 dos autos.

B) Em 15/11/2011, a ora Reclamante apresentou requerimento dirigido ao Chefe do Serviço de 
Finanças da Maia, no qual manifestava a intenção de apresentar reclamação graciosa ou impugnação 
judicial contra a liquidação exequenda de IRC de 2010 e requeria a fixação da garantia a prestar para 
suspender a execução — cfr. fls. 8 dos autos.
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C) Em 24/11/2011, a Reclamante foi notificada para prestar garantia no valor de € 355 311, 79, 
tendo em vista a suspensão da execução fiscal mencionada na alínea A) supra — cfr. fls. 15 a 17 dos 
autos.

D) Em 07/12/2011, a Reclamante apresentou garantia sob a forma de fiança, através da qual a 
sociedade B……, SGPS, S.A., se constituiu sua fiadora no processo de execução fiscal mencionado 
em A), até ao montante de € 355 311,79, renunciando ao benefício da excussão prévia — cfr. fls. 18 a 
22 dos autos.

E) Em 16/01/2012, a ora Reclamante deduziu reclamação graciosa contra a liquidação de IRC em 
cobrança no processo de execução fiscal n.º 1805201101178920 — cfr. fls. 200 e 201 dos autos.

F) Em 05/03/2012, a Divisão de Gestão da Dívida Executiva da Direção de Finanças do Porto 
prestou, a respeito da fiança apresentada pela ora Reclamante, a seguinte informação (cfr. fls. 33 a 38 
dos autos): 
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 Análise informação empresarial simplificada 2010 
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 G) Na informação mencionada na alínea antecedente foi exarado, pelo substituto legal do Diretor 

de Finanças do Porto, em 07/03/2012, o seguinte despacho:
“Concordo” — despacho reclamado — cfr. fls. 33 dos autos.
H) Dá -se por integralmente reproduzido o teor da Declaração Anual/Informação Empresarial 

Simplificada (IES) do ano de 2010, referente à sociedade fiadora B……., SGPS, S.A., constante de 
fls. 137 a 198 dos autos.

VI. Antes, de se apreciar se o recurso deve ou não ser admitido, há que conhecer da tempestividade 
do recurso suscitada na conclusão iii) das contra -alegações da recorrida.

Alega a recorrida que, estando em causa processo urgente, o recurso deveria ter sido interposto 
no prazo de 15 dias, o qual terminou em 17.11.2012, sendo certo que o recurso foi interposto em 23 
seguinte.

Ora, embora o original tenha dado entrada em 23.11 (v. fls. 527 e segs.), a verdade é que a re-
corrente remeteu por fax o requerimento de interposição do recurso em 19.11 (v. fls. 504 e segs.). E, 
assim, sendo o último dia do prazo – 17 - sábado, este transferiu -se para o primeiro dia útil seguinte, 
ou seja 19. Deste modo, o recurso é tempestivo.
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VII. Estando em causa nesta fase apenas a admissibilidade do recurso de revista, há que apreciar 
se ocorrem ou não os pressupostos exigidos pelo artº 150º do CPTA.

VII.1.Dispõe o citado artº 150º o seguinte:
“1. Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou 
quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

2. A revista só pode ter como fundamento a violação de lei substantiva ou processual.
3. Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente 

o regime jurídico que julgue adequado.
4. O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objeto 

de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova 
para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.

5. A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do nº 
1 compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objeto de apreciação preliminar sumária, 
a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso 
Administrativo”.

Interpretando aquele transcrito nº 1, tem este Supremo Tribunal vindo a acentuar, repetidamente, 
que, pela sua estrutura, pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade e ainda e principalmente, 
pela nota de excecionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve aquele recurso ser entendido 
como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num 
número limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva (Neste 
sentido, v. o Acórdão desta Secção do STA de 24/05/05 — Processo nº 579/05).

Deste entendimento comunga também, o Profº Mário Aroso, quando escreve que “não se pretende 
generalizar o recurso de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade 
na resolução final dos litígios”, cabendo ao STA “dosear a sua intervenção, por forma a permitir que 
esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema”. (Cfr. O Novo Regime do Processo 
nos Tribunais Administrativos, 2.ª edição, p. 323 e Comentário ao Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, 2005, p. 150 e ss.)

Deste modo, a admissão deste tipo de recurso depende:
a) da necessidade de apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se 

revista de importância fundamental;
b) de a apreciação do recurso ser claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
Ocorrerá o 1º requisito quando se verificar uma relevância prática que tenha como ponto obri-

gatório de referência, o interesse objetivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e esta, em termos de 
capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular e não uma 
mera relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível 
praticar sobre as normas discutidas.

Quanto ao 2º requisito — a melhor aplicação do direito — há de resultar da possibilidade de repe-
tição, num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito 
(Neste sentido, v., entre outros, os Acórdãos desta Secção do STA de 20/05/09 — Processo nº 295/09 e 
de 29.06.2011 - Processo nº 0568/11).

Ainda de acordo com o que ficou escrito no Acórdão desta Secção do STA de 30/05/07 - Processo 
n.º 0357/07:

“(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excecional de revista não é a solução 
concreta do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porven-
tura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela 
jurisdicional. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um 
recurso excecional, que só mediatamente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses. Em 
primeira linha, o que se visa é submeter à apreciação do tribunal de revista excecional a apreciação de 
uma questão que, pela sua importância jurídica ou social, tenha importância fundamental; ou permitir 
a pronúncia desse mesmo tribunal quando ela seja claramente necessária para uma melhor aplicação 
do direito”.

Finalmente, e na mesma senda da doutrina anterior, o acórdão deste STA de 19.09.2012, veio 
reafirmar o seguinte:

“A jurisprudência das duas Secções deste Supremo Tribunal Administrativo (Contencioso Admi-
nistrativo e Contencioso Tributário) perante o disposto no n.º 1 daquele preceito da lei adjetiva “Das 
decisões proferidas em 2ª instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excecionalmente, 
revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão 
que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão 
do recurso seja claramente necessária para a melhor aplicação do direito”, vem acentuando repetida, 
uniforme e pacificamente o caráter estritamente excecional deste recurso jurisdicional,
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Pois que se não trata de recurso ordinário de revista, mas antes, como de resto o legislador cuidou 
de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, de uma “válvula de 
segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que definiu,

Quer dizer, quando esteja em causa a apreciação de uma questão que pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para a melhor aplicação do direito.

E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos pelo legislador, a saber: relevância 
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do 
recurso para uma melhor aplicação do direito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal vem doutrinando 
e sublinhando que apenas se verifica ocorrer aquela relevância jurídica ou social quando a questão a 
apreciar seja de complexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas 
a efetuar, de enquadramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar 
diferentes regimes potencialmente aplicáveis.

E no que concerne à clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito 
a jurisprudência sublinha, concordante e uniformemente, que há de resultar da capacidade de expansão 
da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular, designadamente quando o caso 
concreto revele seguramente a possibilidade de ser visto como um tipo, contendo uma questão bem 
caracterizada, passível de se repetir em casos futuros e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente 
errada ou juridicamente insustentável,

Ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes juris-
prudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios….(Neste sentido, 
os acórdãos de 31.03.2011, processo n.º 232/11, da 1ª Secção e de 30.12.2012, processo n.º 182/12, 
desta Secção de Contencioso Tributário).”

VII.2. A questão que a recorrente pretende ver apreciada nesta revista é a do “critério de aferição 
da idoneidade concreta da fiança prestada para suspensão da execução fiscal”.

Procurando justificar a verificação dos requisitos acima enunciados para a admissão do recurso, 
refere a recorrente que “o tema da idoneidade concreta de um específico fiador não justificaria a in-
tervenção” por via do recurso de revista excecional, pois “aparentemente a matéria reduzir -se -ia aos 
estreitos limites do caso concreto e a sua solução corresponderia à definição do direito para aquela 
estrita circunstância, não sendo aplicável a qualquer outra”.

Porém, este critério tem uma relevância e um impacto exteriores ao singular caso subjudice, porque 
será, em princípio, aplicável a todos os casos em que a questão da idoneidade concreta se coloca.

Refere ainda que o acórdão recorrido entendeu que tal critério deve ser procurado no artº 633º 
do CC, enquanto a recorrente entende que o citado normativo não é aplicável às fianças prestadas em 
processo executivo fiscal e defende que a idoneidade corresponde a solvabilidade, a capacidade de 
pagamento imediato ou rápido da dívida.

E acrescenta que é absolutamente relevante a apreciação da questão pelo STA, tanto mais que a 
mesma se irá colocar próxima e reiteradamente nos tribunais fiscais, até porque só no caso do grupo 
………. existem já pelo menos doze decisões judiciais.

Deste modo e porque é de prever que a AT decida em todos os casos de forma idêntica a mesma 
questão, admite -se a possibilidade de expansão da controvérsia para outras e novas situações.

Temos então que a recorrente invoca o requisito da necessidade de apreciação de uma questão 
que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental.

Contestando a verificação dos requisitos legalmente exigidos para a admissão do recurso, a recor-
rida invoca que não se vê que estejam em causa interesses comunitários de especial relevância jurídica 
ou social, nem a resolução da questão exige a realização de operações exegéticas ou hermenêuticas de 
particular dificuldade, não ultrapassando aquilo que é usual nas controvérsias judiciárias.

Vejamos então.
VIII.3. Embora a questão possa ter interesse teórico, a verdade é que a mesma se situa dentro do 

caso que nos ocupa.
Basta ler algumas passagens do acórdão para se chegar a tal conclusão.
Assim, ficou escrito a fls. 497:
“Portanto, não é de sufragar o entendimento defendido pela AT segundo o qual a idoneidade da 

fiança deve ser avaliada com base no valor do património líquido da sociedade fiadora e na sua capa-
cidade financeira a curto prazo, em há que fazer apelo ao artº 200º do CPPT.

Note -se que os valores enfatizados pela AT, retirados da IES, designadamente os fluxos de caixa 
e o prejuízo do exercício. Traduzem o pressuposto base de que o que há de relevar na verificação da 
fiança/ fiador é o património líquido da sociedade fiadora e na capacidade financeira a curto prazo, o 
que já vimos, não ser acertado.

Na verdade as considerações feitas pela AT sobre a liquidez … parecem traduzir a ideia de que 
para considerar a garantia idónea era necessário que a fiadora tivesse em caixa o valor da garantia, o 
que não é aceitável. A liquidez não é sinónimo de garantia.
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Daí que neste entendimento, a AT tenha desconsiderado, como apontou a sentença, outros dados 
relevantes para uma visão integrada da situação contabilística da sociedade igualmente constantes 
da referida IES. Desde logo, que a B…….. SGPS, apresenta um total ativo de 86.653.479,00 euros e 
capitais próprios de 72.439.680,28 euros; o seu capital social é de 14.800.000,00 euros. A prestação 
da fiança pelo valor de 355.311,79 euros, representa, portanto, uma ínfima parte dos seus ativos, quer 
do capital da fiadora.

Relembre -se, por seu turno, que a fiadora renunciou expressamente ao benefício da excussão 
prévia, obrigando -se perante a AT diretamente e com todo o seu património, para cumprimento da 
dívida da executada, ora recorrida.

Portanto, tal como veio a ser entendido, os valores dos ativos da fiadora, revelados à AT, são muito 
superiores ao valor da dívida executada, ora recorrida”.

Da transcrição feita, resulta claramente que a decisão recorrida não decidiu apenas a questão em 
termos teóricos, antes decidindo também com base nos factos dados como provados, o que significa 
que, se outros fossem os factos, a decisão poderia ter sido diversa.

Temos então para nós que a questão colocada não assume relevância jurídica ou social capaz de 
justificar o recurso, sendo ainda certo — embora a recorrente nada diga quanto a isso, mas referem -no 
claramente a recorrida e o MºPº - que não se mostra que a decisão recorrida sofra de erro manifesto ou 
grosseiro. Aliás, nem se justifica também a intervenção deste STA já que este tem decidido questões 
muito semelhantes em sentido uniforme e reiterado e que a decisão recorrida seguiu.

Em resumo: não se demonstra que a questão suscitada assuma relevância jurídica ou social, que a 
mesma se revista de especial complexidade jurídica, nem que este STA necessite de sobre a mesma se 
pronunciar para assegurar alguma uniformidade da jurisprudência, já que a mesma existe relativamente 
a esta questão, conforme arestos citados nas alegações da recorrida.

A esta mesma conclusão se chegou no Acórdão deste STA, de 02.02.2012 – Processo nº 1/2013, 
em que era a mesma a recorrente e em que as alegações e contra -alegações eram idênticas.

Aí ficou escrito, para além do mais, o seguinte, que aqui se subscreve inteiramente:
“…não se antevê a necessidade de intervenção deste Supremo Tribunal para uma melhor aplica-

ção do direito no sentido objetivo que acima se assinalou, pois não se visiona, na apreciação feita pelo 
tribunal recorrido, qualquer erro grosseiro ou decisão descabidamente ilógica, ostensivamente errada 
ou juridicamente insustentável que imponha a admissão da revista como claramente necessária para 
uma melhor aplicação do direito.

Até porque o acórdão recorrido seguiu e citou a jurisprudência reiterada do Tribunal Central 
Administrativo e do Supremo Tribunal Administrativo sobre a matéria. Na verdade este Supremo 
Tribunal vem entendendo, em consonância com a decisão recorrida, que a idoneidade da fiança 
deve ser avaliada em função da suscetibilidade do património do fiador responder pela dívida exe-
quenda e acrescido, sendo irrelevante o grau de liquidez da garantia. E a recorrente também não 
invocou que a jurisprudência e/ou a doutrina se tenham vindo a pronunciar em sentido contrário e 
que, por isso, se tornava necessária a sua clarificação para se obter uma melhor aplicação do direito.
Pelo fica afastada a necessidade de este Tribunal intervir nesse quadro.

Por outro lado, também não se verifica uma capacidade de expansão da controvérsia que legitime 
a admissão da revista excecional como garantia de uniformização do direito nas vestes da sua aplicação 
prática.

A questão de saber se a garantia oferecida através de fiança é suscetível de assegurar, no caso 
concreto, o pagamento dos créditos exequendos, e a questão do critério que o julgador deve utilizar 
para, casuisticamente, aferir a idoneidade da fiança oferecida, para além de contender com matéria de 
facto e juízos de facto não sindicáveis pelo tribunal de revista, confere à questão um cunho naturalmente 
casuístico, circunscrito às condições e circunstâncias do caso concreto.

O que significa que o interesse da matéria não extravasa as fronteiras de cada um dos litígios, não 
se detetando um interesse comunitário significativo, já que os interesses em jogo não ultrapassam os 
limites de cada caso concreto. Não se vislumbra, pois, uma especial relevância social da questão.

Finalmente, a questão não é particularmente complexa ou melindrosa do ponto de vista jurídico, 
não demandando a sua resolução a realização de operações exegéticas de acentuada dificuldade, não 
revestindo uma especial relevância jurídica.”

VIII.4. Nas contra -alegações de recurso veio a recorrida suscitar a questão da litigância da má -fé 
da Recorrente, invocando que Fazenda Pública interpõe recurso de revista para este Supremo Tribunal, 
quando está na posse de elementos que apontam, precisamente, no sentido de que a jurisprudência 
firmada pelo Tribunal ad quem se consolidou no sentido oposto, tendo em conta que, para proferir a 
decisão ora recorrida e que o próprio Tribunal a quo se suportou, não só em jurisprudência própria, mas, 
inclusivamente, em jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo — que a própria Fazenda 
Pública invoca.

Deste modo, o recurso corporiza uma verdadeira litigância de má fé — na medida em que se faz do 
processo um uso reprovável com o fito de «(...) protelar, sem fundamento sério, o trânsito em julgado 
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da decisão.» — pela invocação consciente de um argumentário infundado, em circunstâncias em que 
sabe e não pode desconhecer que não existe qualquer controvérsia doutrinal e/ou a jurisprudencial, 
suscetível de gerar incerteza e instabilidade na resolução da questão em apreço — inexistindo, portanto, 
“fundamento sério” para o presente recurso — litigância de má -fé que cabe, não à Administração Fiscal 
(nos termos do artigo 104º da LGT), mas sim à própria Representação da Fazenda Pública (nos termos 
do artigo 456º e 459º do CPC).

Vejamos então se é de considerar a existência de litigância de má fé, para o que nos socorreremos 
ainda do acórdão 1/2013, onde se escreveu:

“Diz -se litigante de má fé, segundo o disposto pelo artigo 456º, nº 2, do CPC, quem, com dolo 
ou negligência grave, tiver deduzido pretensão ou oposição cuja falta de fundamento não devia igno-
rar [a)], tiver alterado a verdade dos factos ou omitido factos relevantes para a decisão da causa [b)], 
tiver praticado omissão grave do dever de cooperação [c)] ou tiver feito do processo ou dos meios 
processuais um uso, manifestamente, reprovável, com o fim de conseguir um objetivo ilegal, impedir 
a descoberta da verdade, entorpecer a ação da justiça ou protelar, sem fundamento sério, o trânsito em 
julgado da decisão [d)].

No intuito de moralizar a atividade judiciária, o artigo 456º, nº 2, do CPC, oriundo da revisão de 
1995, alargou o conceito de má fé à negligência grave, enquanto que, anteriormente, a condenação como 
litigante de má fé pressupunha uma atuação dolosa, isto é, com consciência da falta de razão, motivo 
pelo qual a conduta processual da parte está, hoje, sancionada civilmente, desde que se evidencie, por 
manifestações dolosas ou caracterizadoras de negligência grave, sendo que esta última pressupõe situ-
ações de grosseiro uso indevido dos meios processuais, por tal forma que se sinta que, com tal conduta, 
se ofendeu ou pôs em causa a imagem da Justiça.

Com efeito, a negligência grave tem sido entendida pela jurisprudência como a imprudência 
grosseira, sem um mínimo de diligência que teria permitido facilmente à parte dar -se conta da desrazão 
do seu comportamento, ou seja, que é manifesta aos olhos de qualquer um.

Ora, salvo o devido respeito, não é pelo facto de se concluir, em termos de apreciação liminar 
sumária do recurso excecional de revista, que não se encontram preenchidos todos os pressupostos 
para a sua admissibilidade, que se pode ajuizar, sem mais, que o recorrente visou entorpecer a ação da 
justiça ou protelar, sem fundamento sério, o trânsito em julgado da decisão.

No caso vertente, não sendo possível afirmar que a Fazenda Pública fez um uso manifestamente 
reprovável deste recurso com o fim de conseguir um objetivo ilegal ou que adotou, com negligência 
grave, uma conduta processualmente ilícita, não pode proceder a pretensão da Recorrida de a ver con-
denada como litigante de má fé”.

Assim, acompanhamos também nesta parte o citado aresto.
IX. Nestes termos e pelo exposto, por falta dos pressupostos legais, não se admite o presente 

recurso de revista.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 23 de abril de 2013. – Valente Torrão (relator) – Dulce Neto – Alfredo Madureira. 

 Acórdão de 23 de Abril de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do Vinho. Direito Comunitário. Auxílio de Estado. Obrigação de 
comunicação prévia. Controlo dos auxílios não notificados. Auxílios de minimis. 
Princípio da proporcionalidade. Princípio da confiança e da segurança jurídica.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional na-
cional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do artigo 92.º 
do Tratado (actual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade de 
uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., cobrada aos agentes do sector 
e representando mais de 62 % do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
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pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I. P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em 
termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo 
de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que a 
receita da mesma corresponde a cerca de 62 % do financiamento da actividade 
do IVV., I. P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I. P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º: 29/13 -30.
Recorrente: A…………………….., L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
I — RELATÓRIO
1. A……., melhor identificada nos autos, apresentou impugnação judicial contra o indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa do acto de liquidação da taxa de promoção, relativa ao mês de Setembro 
de 2007, cobrada pelo Instituto do Vinho e da Vinha, I. P., da autoria do Presidente desse Instituto e 
no valor de € 10.401,95, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que julgou a impugnação to-
talmente improcedente.

2. Não se conformando, A……. veio interpor recurso para este Supremo Tribunal, apresentando 
as seguintes Conclusões das suas Alegações:

“A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Setembro de 2007.

B. A A……. não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando os 
mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sentença 
ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante»  - cf. página 22 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A……. à aludida taxa de promoção nos pre-
sentes autos: a violação do disposto no artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) 
e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A……. perante os órgãos jurisdicionais nacionais  - cf., 
neste mesmo sentido., Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, 
Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art.º 93º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual 
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art.º 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta dispo-
sição.» — cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD — BRABANT, processo 
C -174/O2 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -3994

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno comu-
nitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição comunitária 
que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A…… teria 
legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros 
que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do actual n.º 1 do 
artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto esse juízo de 
compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da intervenção 
da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 1 
do artigo 108.º do TFUE), detém a competência — exclusiva — para proceder ao exame permanente 
da compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que o 
IVV não compreendeu — ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... — o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário (...)

73. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A……. não alega a con-
trariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não 
procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional 
e os destinados à exportação, mencionada na página 23 da sentença posta em crise).

L. A A……. sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não no-
tificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.0 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) — cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
 - cf. alíneas F), G) e H) dos factos provados e teor da decisão da comissão Europeia de iniciar o pro-
cedimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A……. coma sua petição inicial e dada por 
integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004 — conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, 
que ora se transcreve:

«(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em causa, 
desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não 
notificados».)

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averigua-
ções contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado 
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execução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do 
TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxilio» (cf. página 23 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior 
 - olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. (…) O Estado -membro em causa não pode pôr em exe-
cução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra 
violada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição 
de uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «[…] a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão 
a aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente im-
procedente»  - cf. página 20 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 87.º da contestação 
do IVV.

W. O reembolso — ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A…….., com as demais consequências legais — requerida nos presentes autos não decorre da adopção, 
por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria 
a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito 
dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e 
proibição de execução constante do artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/in-
compatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), decisão 
que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada nos autos conexos 371/09.3BEVIS e 
cuja junção certificada aos presentes autos foi ordenada pelo Tribunal a quo (conforme melhor decorre 
da nota prévia à sentença de que ora se recorre) — cf. alínea H) dos factos provados.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, 
igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV nos autos conexos 371/09.3BEVIS, 
cuja junção certificada aos presentes autos foi ordenada pelo Tribunal a quo (conforme melhor decorre 
da nota prévia à sentença de que ora se recorre).

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do au-
xílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não vem 
validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreendidas em 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da jurisprudência 
comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) e foi explicado na petição 
inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV — A) respectivo).

BB. Tais medidas — em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos — eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas por 
mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a juris-
prudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as jurisdições 
nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a petição de 
impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º), porquanto 
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«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil,» — cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE
ÕLLEITUNG IN ÕSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante — isso sim — para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto no 
n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida — a 
taxa de promoção  - é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C 43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa in-
fluencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição 
do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção 
e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (1), este 
concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado  - a taxa de promoção  - é parte integrante 
da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos 
auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios 
com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 
130 da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios 
propriamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando 
a ser mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da 
Comissão sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido — como o foi (cf. 
parágrafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento 
das campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre 
os produtos nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do 
artigo 108º, n.º 3, do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem 
a anulação dos actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que 
o estabelecimento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão 
Europeia, é contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos 
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relativamente ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Setembro de 2007 e veio a 
ser, com manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum é 
da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos juris-
dicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da obrigação 
de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do Tratado [88.º, 
n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, colect., p. I -3735, n.º 31).»  - cf. parágrafo 
75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, nº. 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»

— cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02,

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

— cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 
artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem 
sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des prodults alimentaires e Syndicat 
nationaf des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-
ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último perío do, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as 
consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos
(v. acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e 
Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa 
e se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

 - A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

 - A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
— consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços 
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e actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio 
propriamente dito que financia)?

 - O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de 
um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se 
encontra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo 
de auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão 
sobre a respectiva compatibilidade?

 - Em caso negativo — e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?”

3. Por seu turno, o Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., veio formular as seguintes Conclusões das 
suas Contra -Alegações:

“A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência aos período mensal de Setembro de 2007.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.os 2 e 3 e 685.º -A, n.ºs 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas 
pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos 
auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão 
podem incidir as presentes alegações — cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.E. Em quase todos os momentos das 
alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário de rebater a decisão a quo, as suas 
posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompreensão do Tribunal e secundar a 
posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido 
à sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» — cfr p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua de-
cisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE — hoje, 
artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras 
do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública res-
ponsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária 
e nacional aplicável, não constitui uni auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.
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K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação do 

dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pretensões 
da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de Abril 
de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com as autori-
dades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, entretanto 
extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda não publicada 
no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012— através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

IV. DO PEDIDO
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais.

Só nestes termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!”



1662

4. O Magistrado do Ministério Público, junto deste Tribunal, veio emitir o parecer que se segue:
“Está em questão nos presentes autos a autoliquidação da Taxa de Promoção relativa ao mês 

de SETEMBRO 2007.
Como resulta do ponto 133 da decisão de 20 de Julho de 2010, da Comissão Europeia, produzida no 

Procedimento Contraditório C -43/2004, aquela limita -se ao exame da aplicação da taxa de promoção a 
partir da sua entrada em vigor a até 31 de Dezembro de 2006, data de entrada em vigor das novas Orien-
tações comunitárias para os auxílios estatais no sector agrícola no período 2007 -2013, sem prejuízo da 
posição que a Comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa data.

Como já se referiu a taxa de promoção sindicada nestes autos reporta -se ao mês de SETEMBRO 
2007, portanto, a período posterior ao abrangido pela Decisão de 20 de Julho de 2010 da Comissão 
Europeia.

Assim sendo, salvo melhor juízo, impõe -se, antes de mais, que:
1. Se indague junto da Comissão Europeia sobre as eventuais medidas tomadas relativamente à 

aplicação da taxa de promoção no período posterior a 31 de Dezembro de 2006;
2. Se suspenda, entretanto, a instância.”
5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II -FUNDAMENTOS
1.DE FACTO
A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
“A) No dia 30 de Outubro de 2007, a A……. procedeu à autoliquidação da quantia de € 10.401,95, 

a título de taxa de promoção referente ao mês de Setembro de 2007, (cfr. documento n.º 1, junto com o 
pedido de revisto oficiosa, a qual por sua vez é o doc. 1 que instrui a petição inicial desta Impugnação, 
aqui dado por reproduzido o mesmo se dizendo dos demais elementos infra referidos;

B) o montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei n.º 119/97, 
de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, de 12 de Junho, 
com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixa o valor da 
taxa, factualidade que resulta dos articulados apresentados pelas Partes, ou seja não é objecto de dissenso;

C) em 22/12/2008 a A……. apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida em 
A, vide artigo 1º da petição inicial e doc. nº. 2 que instruiu a petição inicial.

D) O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009, cfr. doc. 2 que instruiu a petição 
inicial;

E) Em 09/02/2009, via postal, a Impugnante remeteu a petição inicial que deu origem à presente 
Impugnação, vide fls. 2 e sgs.:

F) No dia 1 de Dezembro de 2004 a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de 
Estado, encontrando -se o referido procedimento em curso, não tendo ainda sido adoptada decisão 
definitiva sobre o mérito da causa, verificando -se apenas a apreciação liminar melhor especificada 
na alínea seguinte, cfr. doc. n 3 que instruiu a petição inicial;

G) Do documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxilio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE (2005/C 

92/06)” extracta -se o que infra se registará dando -se o demais por reproduzido:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa, …, sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo instituto 

da Vinha e da Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

“(…)…
II. DESCRIÇÃO
“(…)
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
“(…)
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portu-

gal, incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.
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(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

“(…)
(108) A Comissão considera que os auxílios púbicos pagos para financiar os acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-

dade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui uni auxilio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”., idem anterior;
H) A Comissão Europeia encerrou o procedimento a que vimos aludindo através de decisão pro-

ferida em 20 -07 -2010, que Portugal questionou através do competente recurso de anulação que dirigiu 
ao Tribunal Geral da União Europeia, decisão:

“(…) - limitada até 31 de Dezembro de 2006 “data da entrada em vigor das novas Orientações 
Comunitárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 2007 -2013, sem prejuízo 
da posição que a Comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa 
data.”

“(…)
Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º. nº3, alínea c) do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º

Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, nº3 do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei nº137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para do artigo 107º, n.º 3, alínea c) do TFUE em relação ao pe-
ríodo que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006..

…”. cfr. documentos n.º 3 e 4 juntos pelo IVV, no processo conexo nº. 371/093B e cuja junção, 
através de cópia certificada, se ordenou no início desta sentença”.

2. DE DIREITO
2.1. Das questões apreciar e decidir
Resulta do probatório que, no dia 30 de Outubro de 2007, a recorrente procedeu à autoliquidação 

da quantia de € 10.401,95, a título de taxa de promoção do vinho, referente ao mês de Setembro de 
2007, tendo apresentado, em 22/12/2008, pedido de revisão oficiosa da mesma, que foi indeferido em 
12/1/2009.

Contra este indeferimento deduziu a recorrente impugnação judicial, que foi julgada improcedente, 
por sentença proferida, em 31/8/2012, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu.

Para tanto, ponderou, entre o mais, o Mmº Juiz “a quo”:
• “(…) Alega a Impugnante que a taxa por si autoliquidada constitui um auxílio de Estado, con-

trapondo o IVV que a própria Comissão Europeia defende, em larga medida, exactamente o contrário.
• “(…) A taxa de promoção incide sobre os «vinhos e produtos vínicos produzidos no território 

nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados», sendo devida pelo agente 
económico (e, em certos casos, pelo produtor) ao IVV — cf. art.º 1º, n.º1, e art.º 3.º do D.L. n.º 119/97.
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• “A taxa de promoção constitui, conforme decorre do n.º 1 do art.º 1.º do DL. n.º 119/97, a «con-
trapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção 
genérica e à coordenação geral do sector».

• “(…) O IVV, em sua defesa, alega que o seu financiamento é garantido, em larga medida, pela 
taxa de promoção. Isto mesmo foi confirmado pela Comissão Europeia na sua decisão de início do 
procedimento de investigação em curso, ao registar, por um lado, que «[a]s receitas desta taxa dita de 
promoção do vinho correspondem a mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV» e, 
por outro, que «o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto 
autoridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal» (cfr. resumo da Decisão da Comissão, página 12, parágrafo 144). Admite -se que o 
nome não seja o mais adequado à natureza da taxa, mas tal deve -se ao Legislador e não ao IVV. Cfr. 
Decisão da Comissão C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do vinho, publicada 
no JOUE C 92, de 16.04.2005, a que se dará particular atenção no capitulo O infra (cfr. doc. n.º 2, que 
ora se junta e se dá por reproduzido para todos os efeitos legais).

• Assim, nesta questão, dando razão ao IVV, é a própria Comissão que na decisão referida na al. G. 
dos factos provados refere que “o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas 
pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em 
Portugal não constitui um auxílio estatal” (sublinhado nosso), conclusão 144.

• “(…) não estando em causa, um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser pre-
viamente notificada à Comissão Europeia, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE.

• “(…) as dúvidas da Comissão relativamente à taxa de promoção enquanto mecanismo de finan-
ciamento dos auxílios às acções de promoção e de publicidade do vinho limitam -se à parte do produto 
da taxa de promoção pago pelos produtos vitivinícolas provenientes de outros Estados -membros e às 
vantagens que estes retiram das acções de promoção e publicidade acima mencionadas, na medida em 
que estas acções sejam financiadas pelas receitas da taxa.

“(…) As questões relativas à taxa de promoção que estão a ser objecto de investigação pela Co-
missão são totalmente estranhas à matéria de facto que nos ocupa nos presentes autos.

• “Quanto aos vinhos produzidos em Portugal, ainda que comercializados fora do nosso país, a 
Comissão foi muito clara ao considerar que «não se afigura (...) existir discriminação entre os produtos 
nacionais destinados ao mercado nacional e os destinados à exportação» (cfr. parágrafo 143 da Decisão 
(cit,)).

• “Não se coloca assim, a propósito da actividade desenvolvida em geral pela Impugnante e nos 
presentes autos em concreto, qualquer problema de Direito Comunitário derivado da taxa de promoção 
a que se encontra sujeita por lei.

• “Resta assim concluir que o processo de investigação à taxa de promoção, que foi iniciado pela 
Comissão e que se encontra em curso, é totalmente irrelevante para os presentes autos e para a funda-
mentação da pretensão da Impugnante.

• “(…) Do exposto não restam dúvidas que a presente impugnação tem que ser julgada totalmente 
improcedente, por não provada, confirmando -se a legalidade do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da liquidação aqui em causa”.

Contra este entendimento se insurge a recorrente argumentando, em síntese, que:
• “(…) nos presentes autos, (…) o que a recorrente sustenta é tão só a ilegalidade da taxa de 

promoção decorrente da respectiva não notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução 
antes de decisão final da Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE)…”

• “(…) Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV 
e às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.”(…) O Estado Português não 
poderia cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado a Comissão da mesma e até decisão 
final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa com o Direito Comunitário”, sendo 
que tal ilegalidade não é afectada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com 
o mercado comum por uma decisão final da Comissão, nos termos do parágrafo 62 do Acórdão do 
TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

• “(…) O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sen-
tença proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta 
em crise.

• “Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese (…)”.
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Por sua vez, o recorrido, nas Contra -Alegações, vem dizer que a recorrente em vez de rebater a 
decisão “a quo”, as suas posições e respectivas apreciações, se limita a invocar a incompreensão do 
Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i.., o que “seria desde logo suficiente para que 
não pudessem ser admitidas estas alegações que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.
º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º do CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, 
acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, 
acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos 
do STA no recurso n.º 39.981 de 11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, 
e no recurso n.º 13.331 de 22 de Janeiro de 1992”.

Em face do exposto, que são as relevantes para aferir do objecto e âmbito do recurso
[cfr. os arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], o objecto do presente 

recurso consiste em saber se a sentença recorrida fez correcto julgamento quando decidiu improcedente 
a impugnação judicial, mantendo o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto de liquidação 
da taxa de promoção do vinho relativa a Setembro de 2007.

Antes de avançarmos impõe -se resolver a questão prévia suscitada pelo recorrido.
3. Da questão prévia
Afigura -se que não assiste razão ao recorrido quanto ao facto de as alegações não darem cumpri-

mento ao art. 685º -A, n.º 2, alíneas a) e b), do CPC.
Com efeito, a recorrente indica as razões da discordância face ao decidido com base, desde logo, 

no entendimento diferente que se defende sobre o conceito de auxílio estatal, mais amplo do que o 
adoptado.

Por outro lado, a recorrente é muito clara quando defende, ao contrário do decidido pela sentença 
recorrida, manter -se a ilegalidade ou vício decorrente da violação do disposto no art. 88º, n.º 3, do TCE, 
actual 108º, n.º 3, do TFUE, seguindo e mencionando jurisprudência do Tribunal de Justiça (TJ).

Improcede, pois, a invocada questão prévia.
4. Caracterização da taxa de promoção do vinho
Segundo o n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o Instituto do Vinho 
e da Vinha (IVV, IP.,) tinha por missão, “coordenar e controlar a organização institucional do sector 
vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política comunitária e pre-
parar as regras para a sua aplicação, bem como participa na coordenação e supervisão da promoção 
dos produtos vitivinícolas”.

Como se pode ler na Decisão da Comissão, de 20/7/2010 C (2010) 4891 final, nas suas funções 
de coordenação geral do sector vitivinícola, o IVV realiza dois tipos de actividades:

 - actividades que visam, principalmente os vinhos e produtos vínicos produzidos em Portugal, 
designadamente, as relativas à auditoria dos sistemas de controlo e certificação dos vinhos;

 - actividades destinadas, indistintamente, aos vinhos e produtos originários de Portugal e aos 
originários dos outros Estados -Membros e/ou países terceiros e comercializados em Portugal;

 - o IVV, I.P., presta igualmente determinados serviços a terceiros, nomeadamente: (i) organização 
e promoção das actividades de formação para os agentes económicos, organizações profissionais e in-
terprofissionais do sector vitícola e funcionários do IVV; (ii) disponibilização aos agentes económicos 
do sector da capacidade de armazenagem das infra -estruturas do IVV; e (iii) prestação de serviços do 
Laboratório do IVV e formação do seu próprio pessoal e de outros operadores do sector vitivinícola 
(financiada em grande parte por programas de apoio comunitário) (2).

Da referida Decisão resulta de igual modo que o apoio à promoção genérica do vinho e dos produtos 
vínicos foi atribuído desde 1997, por concurso, à Viniportugal, associação de natureza interprofissional 
representativa do sector, que foi, desta forma, a beneficiária da totalidade do produto da taxa parafiscal 
destinada a esse fim.

A prestação dos mais diversos serviços ao sector vitivinícola e respectivos operadores levou o legisla-
dor a fixar que o financiamento do IVV, IP., seria garantido, em larga medida, através da receita proveniente 
do produto das taxas cobradas sobre os vinhos e os produtos vínicos (cfr., a título de exemplo, o art. 31º, 
n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 de Abril), que aprovou os respectivos Estatutos.

Através do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho (3), o legislador reformulou o sistema de taxas 
existente e procedeu à criação de uma única taxa incidente sobre os produtos vínicos, a cobrar pelo IVV, 
IP., que constituía a principal fonte de financiamento das acções de coordenação geral do sector (4).

De acordo com o estatuído no art. 1º, n.º 1, daquele diploma, “Os vinhos e produtos vínicos pro-
duzidos no território nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam 
sujeitos à aplicação de uma taxa, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da 
Vinha e do Vinho (IVV), relativamente à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”. Mas como este decreto -lei não chegasse 
a ser regulamentado, o legislador, através do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, veio introduzir 
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melhorias no regime da referida taxa de forma a adequar a matéria aos objectivos da política vitivinícola 
nacional e comunitária (cfr. o respectivo preâmbulo).

Quanto ao âmbito da taxa de promoção do vinho, o art. 1º do diploma reproduziu o anterior preceito 
e, quanto aos sujeitos, resulta do art. 3º que a taxa de promoção é devida quer pelos agentes económi-
cos quer pelos produtores, no caso previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 2º do Decreto -Lei n.º 119/97. 
Por sua vez, mantém -se, igualmente, no art. 11º, n.º 1, que a fixação do valor da taxa seria objecto de 
portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

No seguimento do mencionado decreto -lei, foram publicadas diversas portarias, sendo de salientar 
a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que serviu, no caso em apreço, à fixação do valor da 
taxa a pagar pela recorrente.

Com interesse para a decisão, importa ainda considerar que, segundo a Decisão da Comissão de 
2010, o produto da taxa de promoção, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funciona-
mento do IVV, I.P., destina -se, em primeiro lugar, ao financiamento dos serviços de coordenação geral 
do sector do vinho prestados por si e, em segundo lugar, às actividades de promoção do vinho e dos 
produtos vínicos.

No que respeita à actividade de promoção do vinho, verifica -se que uma parte da taxa é destinada 
a campanhas de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos, sem referência à sua origem, em 
Portugal e, outra parte, a campanhas de promoção do vinho e dos produtos vínicos portugueses no 
território dos outros Estados -Membros e de países terceiros. No período sobre que incidiu a decisão da 
Comissão de 2010, os custos das acções de formação organizadas pelo IVV, I.P., com excepção de uma 
formação de interesse geral «Sistemas de informação e Gestão Vitivinícola 2000», cujo custo total foi 
de 367, 12 EUR, foram integralmente suportadas pelos programas do Fundo Social Europeu, pelo que 
nem os agentes económicos nem o IVV tiveram de contribuir para o seu financiamento.

É esta taxa que, segundo a recorrente, enferma de ilegalidade manifesta, decorrente da falta de notifi-
cação prévia à Comissão e respectiva execução antes da decisão final daquela entidade, ao arrepio do dis-
posto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE)  - pontos D e L das Conclusões.

5. Da relevância das decisões da Comissão emitidas sobre a taxa de promoção
Segundo o estatuído no art.108º do TFUE (ex artº 88º TCE) é da competência exclusiva da 

Comissão Europeia o exame permanente dos regimes de auxílios de Estado, em cooperação com os 
Estados -Membros, “com vista a impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado, como se 
conclui do Acórdão Lorenz” (5). Para tanto, é estabelecido um sistema de controlo prévio dos auxílios 
novos, previsto no n.º 3 do mesmo preceito e no art. 2º do Regulamento do processo (6), segundo o qual 
a Comissão deve ser informada, em devido tempo, dos projectos de auxílio, antes da sua execução.

“A fase preliminar do processo de controlo dos auxílios novos inicia -se, assim, com a notificação 
do projecto de auxílio, devendo os Estados (…) utilizar, para o efeito, formulários recomendados pela 
Comissão. A obrigação de notificar previamente os projectos de auxílio é uma obrigação incondicional 
dos Estados relativos a auxílios novos, incluindo a modificação dos existentes …” (7).

Os auxílios não notificados ou postos em execução antes de uma decisão da Comissão são objecto 
de um específico processo de controlo que se inicia com a recepção e análise de informações que a 
Comissão tenha recolhido oficiosamente ou através de denúncia de terceiros.

No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autoridades 
portuguesas, em 20 de Janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de Dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que 
não constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de servi-
ços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do sector vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º
A única acção de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 

367,12 EUR, não constitui um auxílio.
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Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º

1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem 
portuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financia-
mento, poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (8), isto é, desde que Portugal 
respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as quais implicavam o reembolso 
de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes dos outros Estados -Membros, 
entre 1997 e 31 de Dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de Dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 (que 
procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 mediante 
recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das sétima e nona 
condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com difi-
culdades imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela 
Comissão, deve submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações 
adequadas à decisão em causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, 
com base nos deveres recíprocos de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, 
do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complemen-
tar, a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril de 2012, que veio alterar as condições sétima 
e nona da Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data 
da primeira decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta 
segunda Decisão, limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do 
vinho no que se refere à parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros 
Estados -Membros.

Em Setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (9), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado aos 
auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação (…)”(Carta 
de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O art. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente no-

tificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão 
final (obrigação de não actuar ou de «standstill») (10).
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Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito directo na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente à 
Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda a 
ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (11).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de Novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os actos praticados durante o período da proibição 
contida no art. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os actos inválidos»” (12). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acór-
dão de 1973 (13), competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do Direito 
Comunitário, com vista a restabelecer o satus quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (14).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final da 
Comissão (15). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição 
de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Fevereiro de 
2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição de 
auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adoptado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos actos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe-lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efectivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excepcionais.». (16)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objecto a restituição dos auxílios 
suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, como 
vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de pro-
moção em causa durante o respectivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro lado, 
coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da auto -liquidação em causa 
(relativa a Setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 2004 dar 
início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no artigo 6º do 
regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação da obrigação 
de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (17), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (18), no caso concreto, por ilegalidade for-
mal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria que 
a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distin-
guir, por um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas acções de promoção 
e publicidade dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respectivo 
financiamento, através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente 
da taxa cobrada aos operadores do sector vitivinícola e afecta, no essencial, ao financiamento da acti-
vidade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da auto -liquidação, no va-
lor de 10.401,95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Setembro de 2007, com 
fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (19), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
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notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um acto legislativo não tiver tido lugar a sua no-
tificação à Comissão ou se o acto legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha 
pronunciado de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência 
será a verificação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (20).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 

22 de Março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do art. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de Novembro de 1991 (21).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (22).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja selectiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afecte o comércio entre os EM” (23).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (24), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afectação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a acções de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (art.11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto 
de não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, como 
vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. 
Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo objec-
tivo essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não 
implica, à partida, um auxílio concedido directa ou indirectamente através de recursos do Estado e, por 
outro lado, serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos auxílios 
de Estado (25).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, a 
Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das activi-
dades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do 
sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, não constitui 
um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da República 
Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 de 
Dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.
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Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se 
seriam ou não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação 
de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” (26) de tal medida envolver auxílios estatais (27), em termos de exigir 
a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente 
suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilega-
lidade da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o 
respectivo procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do art. 88º do TCE (ponto 
L das Conclusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da auto -liquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancio-
nar com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado 
reside na particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada 
em vigor de ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam 
perturbadas pelas vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a 
concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais.Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de 
Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida.
Em face de tudo o que vai exposto, não havendo dúvidas quanto à não verificação da obrigação 

de comunicação prévia, fica consequentemente prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade.
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III - DECISÃO
Termos em que os Juízes Conselheiros da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 23 de Abril de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) Cf., entre outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUJGENE VAN CALSTER, 
OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK NOORD -BRABANT.

(2) Podemos dizer que estas são as suas atribuições essenciais desde a sua criação pelo Decreto -Lei 
n.º 304/86, de 22 de Setembro, e posteriores reestruturações pelos Decretos -Leis nsº. 102/93, de 2 de Abril; 
n.º 99/97, de 26 de Abril; n.º 47/2007, de 27 de Fevereiro e, finalmente, o n.º 66/2012, de 16 de Março, sendo 
para o efeito dotado de autonomia administrativa.

(3) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(4) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(5) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição das Ajudas de Estado concedidas em Violação do Direito 

Comunitário, Coimbra, 1994, pp. 58 ss.
(6) Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, que estabelece as regras de execução do 

artigo 93.º do Tratado CE.
(7) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, Coimbra, 2003, p. 271.
(8) Segundo o disposto no artigo 7, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, «A 

Comissão pode acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível com o mer-
cado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante designada «decisão condicional» 
(cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição…cit., p. 64)

(9) O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os cri-
térios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três 
exercícios financeiros por empresa beneficiária.

(10) Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999.
(11) Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, 

“O Papel dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da 
última frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE ?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., p. 56.

(12) Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.
(13) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.
(14) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.
(15) Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de Novembro de 1990, Processo C -354/90.
(16) Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.

(17) Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Cons-
titui jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência 
de normas de Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respectivo direito nacional, o que engloba o 
regime do procedimento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo 
que as regras aplicáveis ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a 
procedimentos equivalentes ou análogos meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO 
GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A revogação de actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência 
da União europeia: um instituto a dois tempos?, Revista do Ministério Público, Ano 33, Outubro/Dezembro, de 2012, 
pp. 33 ss.

(18) Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade 
de uma norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos 
arts. 281 e 282º da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos 
pressupostos pasmados no art. 73º do CPTA.

(19) Segundo o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os 
produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui 
contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à co-
ordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, nº1, dispõe -se que “São objecto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.

(20) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.
(21) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do 

Advogado -Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de Setembro de 1990, proc C -5/89.
(22) Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.
(23) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina Coim-

bra, 2012, p. 520.
(24) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., p. 714.
(25) Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de Julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).
(26) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.
(27) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de Setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, 

Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38. 
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 Acórdão de 23 de Abril de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excecional. Requisitos.

Sumário:

 I — O recurso de revista consagrado no artigo 150.º do CPTA tem natureza absoluta-
mente excecional. Daí que apenas seja admissível nos precisos e estritos termos 
em que o legislador o consagrou.

 II — Este recurso destina -se a viabilizar a reapreciação pelo Supremo Tribunal Ad-
ministrativo de questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista 
de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito.

 III — Cabe ao recorrente a demonstração dos requisitos deste tipo de recurso, pelo que 
este não deve ser admitido se o recorrente se limita a transcrever os requisitos 
enunciados nos preceitos legais e a invocar depois o erro de julgamento da decisão 
recorrida.

Processo n.º: 61/13 -30.
Recorrente: A…………………., S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. A………., SA, com os demais sinais nos autos, veio, ao abrigo do disposto no artº 150º do 
CPTA, recorrer do acórdão do TCA Sul proferido em 05/06/2012, que negou provimento ao recurso 
por si interposto, da decisão do TAF de Funchal que julgara procedente a exceção de erro na forma 
de processo e em consequência absolveu a Fazenda Publica da instância, apresentando para o efeito, 
alegações nas quais conclui:

(a) O presente recurso deverá ser admitido, nos termos do artº. 150.º do CPTA, uma vez que i) 
está em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se reviste de 
importância fundamental; ii) a admissão do recurso é claramente necessária para uma melhor aplicação 
do direito.

(b) Com efeito, as questões suscitadas pela Recorrente (exceção dilatória de caso julgado formal, 
nulidade de ato administrativo, inconstitucionalidade por violação dos princípios de acesso ao direito 
e da tutela jurisdicional efetiva, abuso do direito, inidoneidade e inadequação da Reclamação, regulada 
nos artigos 276.º e seguintes do CPPT, para discutir a legalidade de despacho de sub -rogação) revestem-
-se de importância fundamental, nos termos do artº. 150.º, n.º 1 do CPTA, uma vez que a sua relevância 
extravasa o caso concreto dos presentes autos; acresce que o TCA ignorou a jurisprudência e a doutrina 
citada nas alegações da Recorrente que a terem sido atendidas teriam implicado a adoção de uma decisão 
totalmente oposta ao Acórdão recorrido, pelo que a admissão do presente recurso evitará divergência 
de decisões jurisprudenciais e como tal é necessária para uma melhor aplicação do direito.

(c) Mal andou o Acórdão recorrido ao confirmar a sentença proferida pela 1ª instância, que havia 
julgado procedente a exceção de erro na forma de processo e em consequência absolveu a Fazenda 
Pública da instância, porquanto:

(i) Ao confirmar a sentença da 1ª instância, mantendo o decido quanto à existência de erro na forma 
do processo, e bem assim, quanto à extemporaneidade da petição de impugnação apresentada, o TCA 
desconsiderou o despacho de 9/6/2009, proferido nestes autos a fls. 111 e já transitado em julgado que, 
nos termos do disposto nos artigos 97.º, n.º 3 da LGT e 98.º, n.º 4 do CPPT, determinou a convolação 
da impugnação judicial deduzida pela Recorrente em ação administrativa especial.

(ii) Salvo melhor entendimento, aquele despacho que fixou definitivamente a questão da forma 
do processo não pode ser corrigido pelo próprio Juiz do processo ou por Tribunal superior, depois de 
transitado em julgado, por a isso obstar a força de caso julgado formal de que fica revestido.

Sem prescindir,
(iii) Ao contrário do que parece constituir entendimento do TCA, na pendência de uma execução 

fiscal a Reclamação, regulada nos artigos 276.º e seguintes do CPPT não é o único meio de reação 
processualmente adequado a utilizar pela Recorrente e, muito menos, o mais adequado e idóneo à defesa 
e tutela efetiva dos seus interesses.
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(iv) É que se há mecanismo que poderá constituir um meio de contestação por excelência a uma 
execução em curso, sê -lo -á, por certo, a oposição à execução fiscal.

(v) O processo de Reclamação não se afigura, atentas as especificidades da sua tramitação apto 
a assegurar no caso em apreço uma tutela efetiva do exercício dos direitos de defesa que assistem à 
executada, ora Recorrente, nem se afigura o meio processual idóneo para discutir a legalidade do ato 
de sub -rogação.

(vi) In casu, se a ora Recorrente, como se pretende agora, tivesse lançado mão do mecanismo 
de Reclamação, a apreciação da titularidade do crédito, da legalidade da sub -rogação e, no fundo, da 
inexigibilidade da prestação (pela Exequente sub -rogada – B…………) seriam remetidas para um 
momento em que estaria já concretizada a penhora e a respetiva venda e consequentemente, a ação 
executiva teria prosseguido os seus termos.

(vii) Ao invés, pelas razões acima evidenciadas, a ação administrativa especial proposta  - ou, em 
sentido rigoroso, em que foi oficiosamente convolada a impugnação judicial deduzida  - representa o 
meio de defesa mais habilitado de reação contra o despacho impugnado.

(viii) A demonstração de que o processo de reclamação não era, nem poderia ser, o único meio processual 
adequado, tem como decorrência ou efeito mediato a conclusão pela inaplicabilidade do prazo de 10 dias 
determinado pelo artigo 277.º CPPT e, em consequência, a não extemporaneidade da petição de impugnação.

Sem prescindir,
(ix) Como é reconhecido e encontra apoio na letra do artigo 102.º n.º 3 do CPPT, ou, na perspetiva 

da ação administrativa especial em que foi convolada a petição, no artigo 58.º, n.º 1 do CPTA, aplicável, 
ex vi artigo 97.º n.º 2 do CPPT, a impugnação de atos nulos não se encontra sujeita a prazo.

(x) A questão do erro na forma do processo e da tempestividade da ação administrativa especial 
proposta, e em especial esta última, pressupõe e encontra -se intrinsecamente dependente de uma tomada 
de posição quanto ao mérito da questão, que lhe é prejudicial.

(xi) Ao contrário do que é referido no Acórdão recorrido, em certos casos o incumprimento do 
direito de audição, como sucede nos presentes autos, deve ser sancionado com o vício de nulidade 
(nesse sentido vide o Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte de 19/03/2009, processo 
n.º 00643/05.6BECBR, disponível em www.dgsi.pt).

(xii) Sem prescindir, sempre se dirá que, mesmo admitindo  - o que apenas por facilidade de ra-
ciocínio se concebe sem conceder  - que ato impugnado não enferma de nulidade, a ação administrativa 
especial proposta pela Recorrente é absolutamente tempestiva, pois foram respeitados os prazos previstos 
no artigo 102.º, n.º 1 do CPPT e no artigo 58.º, n.º 2 alínea b) do CPTA, aplicável ex vi artigo 97.º, 
n.º 2 do CPPT. Sem prescindir,

(xiii) Face à desadequação da Reclamação de atos do órgão de execução fiscal para defesa e tutela 
efetiva dos interesses da ora Recorrente, não podia o TCA ter afastado a possibilidade de uso da ação 
para reconhecimento de um direito ou interesse legalmente protegido em matéria tributária, pois de 
acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo, essa ação deverá ser usada quando 
for possível obter uma mais efetiva tutela do direito ou interesse em causa.

Sem prescindir,
(xiv) Ao confirmar a sentença proferida pelo Tribunal a quo, que determinou a absolvição da 

instância, o TCA seguiu uma argumentação estritamente formalista, impossibilitando dessa forma o 
exame do mérito das pretensões deduzidas em juízo.

(xv) O TCA deveria, ao invés, ter revogado a sentença recorrida uma vez que a mesma aplicou o 
direito em clara violação do princípio de acesso ao direito e da tutela jurisdicional efetiva, previsto nos 
artigos 20.º e 268.º, n.º 4 da Constituição, como lhe incumbia nos termos do art. 204.º da Constituição.

(xvi) Ao confirmar a sentença recorrida, que determinou a absolvição da instância, o TCA permite 
que permaneça na Ordem Jurídica um despacho nulo, sem que daí advenha qualquer ganho para os 
interesses protegidos pelas normas legais em causa, criando, assim, na entidade Demandada (no caso 
concreto, a Fazenda Pública) uma posição objetiva de abuso do direito.

(xvii) Abuso que se reforça pela violação do princípio de acesso ao direito e da tutela jurisdicional 
efetiva, previsto nos artigos 20.º e 268.º, n.º 4 da Constituição.

(xviii) Em suma o Acórdão recorrido violou os artigos 97º, n.º 3 da LGT, 98.º, n.º 4 do CPPT, 
artigos 20.º, 204.º e 268.º, n.º 4 da Constituição.

Termos em que:
(i) O presente recurso deverá ser admitido, nos termos do artº. 150.º do CPTA;
(ii) Deverá ser revogado o Acórdão recorrido, bem como a sentença proferida pela 1ª instância, 

devendo a mesma ser substituída por outra que conheça do mérito da causa, com o que se fará a devida
JUSTIÇA
II. Em contra alegações veio a recorrida Fazenda Publica concluir, da seguinte forma:
A). A questão suscitada pela recorrente não preenche os requisitos impostos pelo artº. 150º, n.º 1 

do CPTA para a admissão da revista, nem se verifica qualquer erro grosseiro na apreciação feita pelo 
Tribunal recorrido.
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B). A sentença do TAF do Funchal e o Acórdão concordante do TCA Sul são juridicamente ir-
repreensíveis, decorrentes do texto e espírito da lei  - nomeadamente artºs 276º e 278º do CPPT; artºs 
95º, nº. 2, j) e 103.º da L.G.T, e ainda artºs 2º, nº. 2 e 204º do CPC tendo o Acórdão recorrido apontado 
esses fundamentos de direito em que se baseou e citado textos legais pertinentes.

C). A conclusão a que o Acórdão recorrido chegou  - exceção de erro na forma de processo e absol-
vição da Fazenda Pública da instância  - resultou do facto de: “a recorrente, nos pedidos formulados no 
final da p.i. que originou o presente processo, visa a declaração de nulidade ou anulação do despacho 
do chefe do serviço de finanças do Funchal, exarado no âmbito de execução fiscal, que autorizou a 
sub -rogação da posição de credor no âmbito da mesma execução;

D). Pelo que: a forma processual própria para reagir contra o despacho que autoriza a sub -rogação 
em execução fiscal consiste na reclamação dos atos de órgãos de execução fiscal, prevista no artº 276º 
do CPPT, embora não se verificasse a possibilidade de convolação devido a intempestividade da p.i.

E). Ora, esta conclusão teve em conta os factos concretos invocados, possíveis de preencher 
aqueles pressupostos e que, como é evidente, só ao caso dizem respeito, sendo uma questão concreta 
que, em nosso entender, carece de relevância jurídica ou social, nem sendo sequer plausível que os 
mesmos factos se repitam num número indeterminado de casos futuros;

F). Em todo o caso, esta matéria foi já objeto de apreciação jurisprudencial em diversos arestos 
do Supremo Tribunal Administrativo, reveladores de uma posição jurisprudencial uniforme, na qual, 
aliás, se baseia o acórdão recorrido:

“Jorge Lopes de Sousa CPPT Anotado e Comentado, 1.º Volume, Áreas Editora 6. Edição 2011, 
pág. 747.”

G). Ainda que se admita a revista, e sem conceder, bem esteve o Acórdão recorrido ao decidir 
não existir caso julgado formal quanto à forma do processo, pois, como foi aí referido: “O Tribunal a 
quo, em despacho liminar, concluiu pela existência de erro na forma do processo, e ordenou a baixa 
na primeira espécie (processos de impugnação) e a distribuição na segunda espécie, enquanto ação 
administrativa especial de impugnação de ato administrativo”.

“No entanto, na contestação (local próprio para levantar tal nulidade/exceção dilatória  - cfr. artº. 
204º, n.º 1, do C.P.Civil), a Fazenda Pública vem suscitar a exceção de erro na forma do processo, 
concluindo pela impropriedade da ação administrativa especial como meio processual de reação contra 
despacho que autoriza a sub -rogação em execução fiscal. Levando em consideração a factualidade 
mencionada deve concluir -se que o despacho liminar, ao ordenar a convolação da forma de processo, 
não operou o caso julgado formal face à questão da nulidade de erro na forma do processo, assim 
sendo legítima e tempestivamente suscitada tal questão na contestação pela Fazenda Pública. E a não 
operabilidade do caso julgado formal por parte do despacho liminar exarado no presente processo tem 
a ver, por um lado com o momento processual em que nos encontramos e, por outro, com a constatação 
de que a nulidade (questão processual) suscitada pela Fazenda Pública na contestação ser diferente 
da conhecida oficiosamente pelo Tribunal no despacho liminar. É que a Fazenda Pública, partindo do 
princípio de que nos encontramos perante ação administrativa especial, vem pugnar pela existência 
de novo erro na forma de processo, concluindo que a forma de processo correta será a reclamação do 
artº.276, e seg. do C.P.P.Tributário, dado que o despacho objeto dos presentes autos foi exarado em 
execução fiscal já instaurada.

Por último, chamamos à colação o princípio da legalidade das formas processuais previsto no 
artº. 2º, n.º 2, do C.P.Civil, o qual igualmente corrobora no sentido da não existência de caso julgado 
formal face a despacho liminar em que se ordena a convolação da espécie de processo.”

H). Por esse motivo, bem esteve o Acórdão recorrido ao estabelecer que “a forma processual 
própria para reagir contra despacho que autoriza a sub -rogação em execução fiscal já instaurada 
consiste na reclamação de atos do órgão de execução fiscal, prevista no artº 276º, do C.P.P.T”

I). No mesmo sentido, o Senhor Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, in “Código de Procedimento 
e Processo Tributário anotado e comentado, 1 Volume», em anotação ao artigo 91.º do CPPT, refere: 
“O despacho que autorizar o pagamento com sub -rogação será notificado ao devedor e ao terceiro 
que a tiver requerido. (...)”.

“Se o pedido é feito em execução fiscal, da decisão do órgão da execução fiscal pode ser apre-
sentada reclamação para o juiz pelo requerente, no caso de indeferimento, ou pelo devedor, no caso 
de deferimento, aplicando -se o regime dos arts 276.º a 278.º deste Código. Se o pedido é apresentado 
antes de ser instaurada a execução, a impugnação da decisão que sobre ele recair faz -se através de 
ação administrativa especial [art. 97º, nº51, alínea p), e 2, do CPPT e art. 191.º do CPTA.”

J). O mesmo Autor, em anotação ao artigo 276.º do CPPT anotado e comentado, II Volume, refere: 
“é reconhecido um direito global de os particulares solicitarem a “intervenção do juiz no processo”, 
através da reclamação prevista no artº. 276.º do CPPT relativamente a quaisquer atos praticados no 
processo de execução fiscal pela administração tributária que tenham potencialidade lesiva.”

K). E nem diga a recorrente que a ação administrativa especial, ou até mesmo a ação para reco-
nhecimento de um direito ou interesse legalmente protegido em matéria tributária, poderiam ser meios 
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processuais igualmente adequados à pretensão do recorrente, pois, em face do disposto no artº. 2º, do 
C.P.C., aplicável subsidiariamente por via dos artºs 2º, d), da L.G.T., e 2º, e), do C.P.P.T.: “A todo o 
direito, exceto quando a lei determine o contrário, corresponde a ação adequada a fazê -lo reconhecer 
em juízo, a prevenir ou reparar a violação dele e a realizá -lo coercivamente, bem como os procedi-
mentos necessários para acautelar o efeito útil da ação.”

L). Além de que o art.º 95º, n.º 1, e n.º 2, j), da L.G.T. afirma: “O interessado tem o direito de impugnar 
ou recorrer de todo o ato lesivo dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, segundo as formas de 
processo prescritas na lei (...) podendo ser lesivos, nomeadamente: “Os atos praticados na execução fiscal”;

M). E o artº. 103º, da L.G.T., acrescenta: “O processo de execução fiscal tem natureza judicial” 
sendo “garantido aos interessados o direito de reclamação para o juiz da execução fiscal dos atos 
materialmente administrativos praticados por órgãos da administração tributária”;

N). Quanto ao facto de a recorrente invocar jurisprudência deste Supremo Tribunal, tendente a 
comprovar a possibilidade de utilização, no presente caso, da ação para reconhecimento de um direito 
ou interesse legitimo, entendemos que esse Acórdão refere -se a uma situação totalmente diferente da 
do Acórdão ora recorrido, onde se determina que: “se o contribuinte se encontra numa situação de 
facto em que se geram sucessivas relações semelhantes com a administração tributária e pretende 
definir o seu conteúdo não só quanto ao passado (atos já praticados) mas também quanto ao futuro, 
será possível o uso da ação para reconhecimento de um direito ou interesse legitimo, pois só esta tem 
potencialidade para esta definição futura.”

O). Ora, in casu, o contribuinte não se encontra numa situação de facto geradora de relações 
sucessivas com a administração tributária, nem pretende definir futuramente o conteúdo de uma qual-
quer relação com a administração tributária  - o recorrente pretende é atacar um despacho específico do 
chefe do serviço de finanças, emitido no âmbito de um processo de execução fiscal, o qual autorizou 
o pagamento por sub -rogação de terceiro, da sua divida tributária.

P). Quanto à invocada nulidade por incumprimento de direito de audição, entendemos que o 
Acórdão recorrido não merece censura ao determinar que os vícios imputados ao ato administrativo 
tributário/despacho que autoriza a sub -rogação em execução fiscal são quanto muito fundamento da sua 
anulabilidade, por não se configurarem como ofensivos do conteúdo essencial de um direito fundamen-
tal (cfr. artº.133º, do CPA; ac. S.T.A  -Pleno da 2ª Secção, 22/6/2005, proc. 1259/04; Diogo Freitas do 
Amaral, Curso de Direito Administrativo, vol. II, Almedina, 2001, pág. 412 e 413; José Manuel Santos 
Botelho e Outros, OPA. anotado e comentado, 4. Edição, Almedina, 2000, pág. 703 a 705).

Q). De notar que, ao contrário do pretendido pelo recorrente, o Acórdão do TCA Norte n.º 643/
05.6BEFCBR (invocado pelo recorrente para fundamentar a nulidade) confirma a decisão do Acórdão recor-
rido, isto é, que: “a preterição de audiência prévia é meramente suscetível de levar à anulação do despacho 
de 12.08.94. Com esta base, só poderá resultar válido o raciocínio jurídico efetuado na decisão judicial 
recorrida em ordem a suportar o julgamento de procedência da exceção da intempestividade da ação.”

R). Consideramos ainda que não houve qualquer violação de princípios constitucionais, quer seja de 
acesso ao direito, quer seja de tutela jurisdicional efetiva, nem abuso de direito pela Administração Tributária.

S). Porquanto, e aderindo à posição adotada pelo Acórdão recorrido: “Não viola o princípio da 
tutela judicial efetiva consagrado no artº. 268º, nº. 4 da C. R. Portuguesa, em qualquer das suas dimen-
sões, a declarativa ou a executiva, a decisão judicial que julga procedente a exceção de erro na forma do 
processo e absolve a Fazenda Pública da instância, dado concluir que a forma processual própria para 
reagir contra despacho que autoriza a sub -rogação em execução fiscal consiste na reclamação de atos 
do órgão de execução fiscal, prevista no artº 276, do C.P.P.T., embora não se verifique, em concreto, a 
possibilidade de convolação devido a intempestividade da p. i.

T). Além de que a Fazenda Pública utilizou o mecanismo de sub -rogação do direito de crédito em 
estreito cumprimento da lei fiscal e seguindo um sistema legalmente previsto (cfr. artº 41.º da LGT e 
art.º 91º do CPPT), com vista a obter o ressarcimento dos créditos de que é titular, não havendo assim 
qualquer uso abusivo de direito.

III. O MP emitiu o parecer que consta de fls. 359, no qual se pronuncia no sentido de que “parece 
de proceder a apreciação preliminar do recurso”.

IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
1º) - No 1º. Serviço de Finanças do Funchal foi instaurado o processo de execução fiscal 

n.º 2810 -2002/101859.0 e apensos, contra a “A……….., S.A.”, para cobrança de uma dívida tributária 
de montante €433.264,60 (cfr. documentos juntos a fls. 5 a 11 do processo administrativo apenso);

2º) - Em 16 de outubro de 2006, a “B……….., S.A.” requereu, na pendência do processo de exe-
cução fiscal referido no ponto anterior o pagamento da dívida da executada “A…………, S.A.” e a 
sub -rogação do direito de crédito da Fazenda Pública (cfr. documentos juntos a fls. 3 e 4 do processo 
administrativo apenso);

3º) - Em 16 de outubro de 2006 foi autorizado o pagamento pelo Chefe do Serviço de Finanças, 
através do cheque da caixa geral de depósitos nº.0336063114130, no valor de € 402.234,93 (cfr. docu-
mentos juntos a fls. 12 e 60 a 74 do processo administrativo apenso);
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4º) - Em 17 de outubro de 2006, a sociedade “B…………, S.A.” expôs o seu interesse legítimo 
para efeitos da emissão do despacho de autorização da sub -rogação (cfr. documentos juntos a fls. 13 a 
58 do processo administrativo apenso);

5º) - O Serviço de Finanças solicitou parecer jurídico à Direção -Regional dos Assuntos Fiscais e Direção 
de Serviços da Justiça Tributária da D.G.C.I. que emitiram pareceres em 5/3/2007 e 10/9/2007, no sentido 
de haver interesse legítimo (cfr. documentos juntos a fls. 101 a 113 do processo administrativo apenso);

6º) - Em 13 de setembro de 2007 foi proferido despacho a autorizar a sub -rogação (cfr. documento 
junto a fls. 113 do processo administrativo apenso);

7º) - Por ofício com o n.º 5474, datado de 13 de setembro de 2007, foi enviada notificação do des-
pacho referido no ponto anterior, que foi acompanhado da informação da DRAF, parecer, confirmação 
de pagamento e requerimentos de 2006 -10 -16, 2006 -10 -14, 2006 -11 -06 e 2006 -11 -14 (cfr. documento 
junto a fls. 114 do processo administrativo apenso);

8º) - A notificação do despacho de sub -rogação, a que se refere o ponto anterior, foi recebida em 
17 de setembro de 2007 pela executada “A…………, S.A.” (cfr. documento junto a fls. 114 -verso do 
processo administrativo apenso);

9º) - O despacho de sub -rogação foi notificado ao terceiro sub -rogado na mesma data (cfr. docu-
mentos juntos a fls. 115 e verso do processo administrativo apenso);

10º) - Em 13 de novembro de 2007 foi apresentada junto do T.A.F. do Funchal a p.i. que originou 
a presente ação (cfr. carimbo de entrada aposto a fls. 1 dos presentes autos).

V. Estando em causa nesta fase apenas a admissibilidade do recurso de revista, há que apreciar 
se ocorrem ou não os pressupostos exigidos pelo artº 150º do CPTA.

Dispõe o citado artº 150º o seguinte:
“1. Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou 
quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

2. A revista só pode ter como fundamento a violação de lei substantiva ou processual.
3. Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente 

o regime jurídico que julgue adequado.
4. O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objeto 

de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova 
para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.

5. A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do nº 1 
compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objeto de apreciação preliminar sumária, a 
cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso 
Administrativo”.

Sobre a interpretação deste artigo e os requisitos legalmente exigidos para este tipo de recurso, 
ficou escrito com toda a clareza, no Acórdão deste STA e Secção, de 03.04.2013, para além do mais, 
o seguinte:

“A jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo (Contencioso Administrativo e Conten-
cioso Tributário) perante o disposto no n.º 1 daquele preceito da lei adjetiva vem acentuando repetida, 
uniforme e pacificamente o caráter estritamente excecional deste recurso jurisdicional de revista,

Pois não se trata de recurso ordinário de revista, mas antes, como de resto o legislador cuidou 
de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, de uma “válvula de 
segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que definiu,

Quer dizer, quando esteja em causa a apreciação de uma questão que pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para a melhor aplicação do direito.

E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos, a saber: relevância jurídica ou social 
de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do recurso para uma 
melhor aplicação do direito, a jurisprudência deste Tribunal Superior vem doutrinando e sublinhando 
que apenas se verifica ocorrer aquela relevância jurídica ou social quando a questão a apreciar seja 
de complexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas a efetuar, de 
enquadramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar diferentes 
regimes potencialmente aplicáveis”.

E que só ocorre clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito 
quando se verifique capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situa-
ção singular, designadamente quando o caso concreto revele seguramente a possibilidade de ser visto 
como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada, passível de se repetir em casos futuros e cuja 
decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável,

Ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes juris-
prudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios”.



1677

Ora, é sobre o recorrente que recai o ónus de alegar e intentar demonstrar a verificação dos in-
dispensáveis requisitos legais de admissibilidade deste extraordinário meio processual de sindicância 
jurisdicional, alegação e demonstração a levar necessariamente ao requerimento inicial ou de interposição 
– cfr. arts. 676º n.º 2, 684º n.º 1 (in fine) e 2, e 685º -A n.º 1 e 2 do CPC, subsidiariamente aplicável.

Analisando o requerimento de interposição de recurso e as respetivas alegações não 
pode deixar de concluir -se, sem tibiezas ou necessidade de longas divagações, que a recor-
rente não só não alegou como não logrou demonstrar a verificação daqueles requisitos/pres-
supostos legais de admissão da requerida revista excecional tal como a consagra o invocado ar-
tigo 150º do CPTA e a jurisprudência a vem clarificando no seu alcance e aplicação concreta.

Vejamos porquê.
A fls. 297 a recorrente escreve:
“Alegações
I) Questão prévia: da admissibilidade do presente recurso”.
Seguidamente dedica duas páginas e meia a tentar demonstrar que estão verificados os requisitos 

de admissão do recurso.
Porém, só a fls. 299 - últimas três linhas – e 300 se debruça, em concreto, sobre os referidos re-

quisitos onde apenas refere: “As questões suscitadas pela recorrente (exceção dilatória de caso julgado 
formal, nulidade de ato administrativo, inconstitucionalidade por violação dos princípios de acesso ao 
direito e da tutela jurisdicional efetiva, abuso do direito e inadequação da reclamação … revestem -se 
de importância fundamental, nos termos do artº 150º, n.º 1 do CPTA, uma vez que a sua relevância 
extravasa o caso concreto dos presentes autos.”

E mais adiante acrescenta: “Acresce que a admissão do recurso é necessária para uma melhor 
aplicação do direito, sendo as questões invocadas pela recorrente suscetíveis de repetição em casos 
futuros”, afirmando ainda que o acórdão recorrido ignorou jurisprudência do STA que conduziria a 
decisão em sentido oposto e concluindo que “a admissão do presente recurso evitará, a divergência de 
decisões jurisprudenciais e como tal é necessária para uma melhor aplicação do direito”.

Como se vê, estamos apenas perante considerações genéricas e transcrição dos preceitos sobre 
os requisitos legais, sem qualquer alegação em concreto das razões que possam justificar a apreciação 
do recurso.

Sendo assim, temos de concluir que a recorrente não demonstrou que as questões por si suscitadas 
pela sua relevância jurídica ou social, se revestem de importância fundamental ou que a admissão do 
recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

Com efeito, trata -se de questões muito concretas que só ao caso presente respeitam, não se re-
vestem de especial complexidade, nem sequer se coloca a questão de sobre elas existirem divergências 
jurisprudenciais insanáveis que a este STA cumpra resolver. (Repare -se que a recorrente, em sede de 
invocação dos requisitos, apenas refere que o acórdão recorrido ignorou jurisprudência deste STA 
– Acórdão de 02.06.10 – Processo n.º 0118/10 (desta Secção) que nem sequer tem semelhanças com 
o caso presente e de 05.11.2002 - Processo n.º 01321/02 (1ª Secção), não transponível também para o 
caso dos autos). No mais, a recorrente limita -se a invocar o erro de julgamento do acórdão recorrido, 
como se de recurso ordinário se tratasse.

O erro de julgamento, porém, está afastado deste tipo de recurso.
Em face do que ficou dito, o recurso improcede.
VI. Nestes termos e pelo exposto, por falta dos pressupostos legais, não se admite o presente 

recurso de revista.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 23 de abril de 2013. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Alfredo Madureira. 

 Acórdão de 23 de Abril de 2013.

Assunto:

Incompetência do STA. 

Sumário:

 I — A ineficácia do acto tributário exequendo constitui um dos fundamentos da opo-
sição, a enquadrar no âmbito da alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT. 
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 II — É matéria de facto saber se o executado foi ou não notificado do acto exe-
quendo. 

 III — A competência do Supremo Tribunal Administrativo para apreciação dos recur-
sos jurisdicionais interpostos de decisões dos Tribunais Tributários restringe-se, 
exclusivamente, a matéria de direito. 

Processo n.º: 155/13-30.
Recorrente: A……………….. 
Recorrido: Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, I. P. 
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Lino Ribeiro. 

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
1.1. A…………………, com os sinais dos autos, interpõe recurso para o Tribunal Central Ad-

ministrativo Norte da sentença proferida no Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que julgou 
improcedente a oposição à execução fiscal, relativa à dívida proveniente de juros respeitantes a ajudas 
indevidamente recebidas, no âmbito do Programa Operacional de Reestruturação da Vinha (Decisão da 
Comissão das Comunidades Europeias C (91) 1786 de 07/08/91, e da legislação complementar).

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte.
1 - As questões de validade do título, falsidade das declarações constantes, poderes de quem 

certifica factos, exequibilidade, certeza, prescrição, exigibilidade, são sempre apreciáveis em sede de 
oposição.

2 - Uma dívida de juros não é “certificável” por resultar exclusivamente de critérios legais que o 
exequente deveria fornecer aos autos.

3 - A divida exequenda está prescrita, em face da sua autonomia como crédito de juros.
4 - Da documentação anexa ao título resulta que o recorrente não é o devedor dos invocados 

juros.
1.2 Foram apresentadas contra-alegações, nas quais a entidade recorrida concluiu que bem andou 

a sentença recorrida que julgou improcedente a oposição. 
1.3. O TCA-N proferiu acórdão, que julgou procedente a excepção da sua incompetência, em 

razão da hierarquia, cabendo recurso jurisdicional da sentença de 1.ª Instância, para o Supremo Tribunal 
Administrativo.

1.4. O Ministério Público junto do S.T.A. emitiu parecer no sentido da incompetência do STA, em 
razão da hierarquia, por ser competente o TCA-N, dado o facto de o recurso não ter por fundamento 
exclusiva matéria de direito.

2. A sentença, sob recurso, deu como provados os seguintes factos:
a) — Contra o aqui oponente foi instaurada a execução fiscal n.º 2550201001000020, pelo IFAP, 

IP — Instituto Financeiro da Agricultura e Pescas, por dívida respeitante a juros calculados, referentes 
a ajudas, indevidamente recebidas, referente ao Programa Operacional de Reestruturação da Vinha no 
âmbito da Decisão da Comissão das Comunidades Europeias C (91) 1786 de 07/08/91, e da legislação 
complementar, com vista à instalação de 2,30 ha de vinha e de acompanhamento, com a protecção do 
solo contra a erosão e beneficiação de caminhos, no montante de € 9.718,68 (nove mil, setecentos e 
dezoito euros e sessenta e oito cêntimos), acrescida dos respectivos juros de mora.

b) — A quantia em execução reporta-se a uma operação do ano de 1993, tendo o valor do reem-
bolso sido verificado em 19-12-1994.”

3. Com dispensa de vistos, dada a simplicidade da questão, cumpre decidir a excepção de incom-
petência deste Tribunal.

A sentença recorrida, depois de julgar improcedente a alegada prescrição da dívida exequenda, 
considerou existir erro na forma de processo, dado o oponente pretender reagir contra a legalidade da 
liquidação, a qual não é fundamento de oposição e julgou não ser possível a convolação para a forma 
de processo adequada, por já estar ultrapassado o prazo de impugnação.  

O recorrente, não se conforma com essa decisão alegando, além do mais, que “nunca em momento 
algum o executado foi notificado de qualquer processo de liquidação da dívida exequenda”, questão 
que pode ser apreciada ao abrigo da aliena e) do artigo 204º do CPPT.

Esta alegação já resultava da petição inicial da oposição quando refere que “no caso, ao executado 
apenas foi notificado a certidão da dívida que o executado obviamente não reconhece”. 

Ora, a ineficácia do acto tributário constitui um dos fundamentos da oposição, a enquadrar no 
âmbito da alínea i) do nº 1 do artigo 204º do CPPT. Como a matéria de facto dada como assente nada 
refere sobre esse facto e necessário averiguar se o executado foi ou não notificado do acto exequendo, 
extravasa a competência deste Tribunal proceder a essa averiguação. 

Para se decidir se houve erro de julgamento na apreciação dos fundamentos da oposição ale-
gados pelo oponente é preciso determinar se a notificação da liquidação exequenda ocorreu ou não, 
É que, para que os actos tributários possam receber uma execução legítima, é necessário que sejam 
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eficazes (cfr. art.s 77º, nº 6 da LGT e 36º, nº 1 do CPPT). A execução jurídica de uma liquidação 
ineficaz é ela mesmo ilegal. A ineficácia do acto tributário exequendo torna inexigível a dívida, isto 
é, o seu pagamento não poder ser exigido em juízo. Porque a dívida ainda não se mostra vencida não 
é legalmente possível que a mesma entre na fase de cobrança. Se tal acontecer, sem que se mostre 
decorrido o prazo legal de pagamento, a certidão de dívida, o chamado título executivo, padece da 
falta de um requisito substancial que é a exigibilidade da dívida. A falta de tal requisito determina 
a inexequibilidade do título, o qual constitui fundamento válido da oposição por não envolver a 
apreciação da legalidade da dívida em execução.     

Ora, tal como resulta da al. b) do art. 26º e da al. a) do art. 38º do ETAF (na redacção da Lei 107-
D/2003 de 31.12) e do nº 1 do art. 280° do CPPT), a competência do Supremo Tribunal Administrativo 
para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos Tribunais Tributários restringe-se, 
exclusivamente, a matéria de direito, constituindo, assim, uma excepção à competência generalizada 
do Tribunal Central Administrativo, ao qual compete (cfr. al. a) do art. 38º) conhecer «dos recursos de 
decisões dos Tribunais Tributários, salvo o disposto na alínea b) do artigo 26°.

Em consonância, o nº 1 do art. 280° do CPPT prescreve que das decisões dos tribunais tributários de 1ª ins-
tância cabe recurso para o Tribunal Central Administrativo, salvo quando a matéria for exclusivamente de di-
reito, caso em que cabe recurso para a Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.
Reserva-se, portanto, ao Supremo Tribunal Administrativo o papel de tribunal de revista, com inter-
venção reservada para os casos em que a matéria de facto controvertida no processo esteja estabilizada 
e apenas o direito se mantenha em discussão.

E embora para aferir da competência, em razão da hierarquia, do STA, haja que atentar, em prin-
cípio, apenas no teor das conclusões da alegação do recurso e verificar se, perante tais conclusões, as 
questões controvertidas se resolvem mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação 
de normas jurídicas, ou se, pelo contrário, a sua apreciação implica a necessidade de dirimir questões 
de facto (ou porque o recorrente defende que os factos levados ao probatório não estão provados, ou 
porque diverge das ilações de facto que deles se devam retirar, ou, ainda, porque invoca factos que não 
vêm dados como provados e que não são, em abstracto, indiferentes para o julgamento da causa), não 
deixa de ser necessário confrontar as conclusões com a própria substância das alegações do recurso, 
nomeadamente, se nestas se afrontar expressamente a factualidade que suporta a decisão. 

E se o recorrente suscitar qualquer questão de facto, o recurso já não terá por fundamento ex-
clusivamente matéria de direito, ficando, desde logo, definida a competência do Tribunal Central 
Administrativo, independentemente da eventualidade de, por fim, este Tribunal vir a concluir que a 
discordância sobre a matéria fáctica, ou que os factos não provados alegados são irrelevantes para a 
decisão do recurso.

No presente caso, é manifesto, pelo que acima deixámos evidenciado, que o recorrente invoca não 
só o erro de julgamento da matéria de direito, como também o erro de julgamento da matéria de facto, 
discordando dos factos provados e da interpretação que a sentença faz deles, ao continuar a defender 
que nunca foi notificado da liquidação exequenda, pelo que é competente para conhecer do recurso o 
Tribunal Central Administrativo Norte (art. 38º, al. a) do ETAF).

4. Pelo exposto, acordam em declarar o STA incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer 
do presente recurso, indicando-se, nos termos do art. 18º nº 3 do CPPT, como Tribunal que se considera 
competente o TCAN, para o qual o se deverá remeter o processo.

Sem custas. 

Lisboa, 23 de Abril de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 

 Acórdão de 23 de Abril de 2013.

Assunto:

Embargos de terceiro. Caducidade. Início do prazo. Venda de bens penhorados.

Sumário:

 I — Os embargos de terceiro são o meio processual adequado para fazer a defesa dos 
direitos de quem for ofendido  - na sua posse ou em qualquer direito cuja manuten-
ção seja incompatível com a realização ou o âmbito da diligência judicial — por 
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um acto de aresto, penhora ou outro acto judicialmente ordenado de apreensão 
ou entrega de bens (artigo 237.º, n.º 1, do CPPT).

 II — É a penhora do imóvel e não a ordem de venda que constitui o acto ofensivo do 
direito que o embargante invoca relativamente ao bem penhorado no âmbito da 
execução, uma vez que é em resultado do cumprimento dessa diligência que o 
imóvel fica imediatamente apreendido e adstrito aos fins do processo executivo, 
ocorrendo a transferência dos poderes de gozo para o tribunal (a exercer através 
do fiel depositário, que no caso é o próprio embargante) e a ineficácia/indispo-
nibilidade, para a execução, do bem penhorado.

 III — Daí que o facto relevante para se iniciar a contagem do prazo para reagir con-
tenciosamente através de embargos seja, nos termos do disposto no n.º 3 do 
artigo 237.º do CPPT, o conhecimento desse acto de apreensão judicial do bem, 
e não a data em que é ordenada a sua venda.

Processo n.º 179/13 -30.
Recorrente: A……………...
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I - RELATÓRIO
1. A…………….., com os sinais dos autos, deduziu embargos de terceiro, por apenso à execução 

fiscal n.º 22751999501000810, em que é executada “B…………….., Lda”, no Tribunal Administra-
tivo e Fiscal de Braga, que, considerando os embargos manifestamente intempestivos, julgou pela sua 
improcedência.

2. Não se conformando com tal decisão, A………………. interpôs recurso para a secção de 
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, apresentou as suas Alegações, com as 
seguintes Conclusões:

“1. O embargante, aqui recorrente, fundou a sua pretensão no direito de propriedade sobre o 
imóvel cuja venda foi determinada e na posse expressão desse direito de propriedade, conjugado com 
o dever de entrega do bem ao comprador, enquanto efeito necessário da venda ordenada, direito de 
propriedade que, por sua vez, fundou na aquisição originária isto é, na usucapião.

2. A venda, constitui acto judicialmente ordenado que importa a obrigação de entrega do bem 
e determina a saída desse mesmo bem da esfera jurídica do embargante, impedido a continuação 
do exercício dos poderes de facto que sobre o mesmo vem exercendo e o fruir da utilidades práticas, 
económicas e jurídicas que de tal posse para si resultam, ofendendo assim, essa sua posse, expressão 
do seu direito de propriedade, direito este assim também ofendido.

3. A decisão recorrida violou, por erro de interpretação e aplicação, o disposto no artigo 237º, 
nºs 1 e 3 do CPC, devendo pois ser revogada e substituída por outra que ordene o prosseguimento 
dos autos, pois que os mesmos não contêm desde já todos os elementos necessários a que se produza 
decisão de mérito sobre o objecto da causa.”

3. Não foram apresentadas contra -alegações.
4. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, emitiu parecer no sentido da 

improcedência do recurso.
5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II - FUNDAMENTOS
1 - DE FACTO
A sentença recorrida deu como fixada a seguinte matéria de facto:
“1. Foi instaurada no Serviço de Finanças de Caminha execução fiscal contra a firma 

B………………, Lda..
2.A citação pessoal foi efectuada, em 22.02.1995, na pessoa do aqui embargante A…………….., 

na qualidade de sócio / gerente da executada — cfr. fls. 46 e 47 dos autos cujo teor se dá aqui por 
integralmente reproduzido.

3.Em 29 de Março de 1996, foi efectuada a penhora do prédio inscrito na matriz predial, rústica 
da freguesia de …………., sob o artigo 2618, concelho de Caminha — cfr. fls. 49 e 50 dos autos cujo 
teor aqui se dá por reproduzido.

4.Foi nomeado fiel depositário A……………….  - cfr. fls. 49 e 50 dos autos cujo teor aqui se dá 
por reproduzido.

5. Foi promovido o registo da penhora junto da Conservatória do Registo Predial de Caminha, 
em 06.01.1999  - cfr. fls. 51 e 52 dos autos cujo teor aqui se dá por reproduzido.

6.Em 02.04.2008, foi promovido novo registo da penhora  - cfr. fls. 77 a 82 dos autos cujo teor 
aqui se dá por reproduzido.
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7.Por despacho de 14.04.2011, do chefe de finanças de Caminha, foi marcada a venda do imóvel 
penhorado para o dia 30.08.2011  - cfr. fls. 83 e 84 dos autos cujo teor aqui se dá por reproduzido.

8.O embargante tomou conhecimento, no dia 30.06.2011, de que se encontrava designado para 
o dia 30.08.2011, no serviço de finanças de Caminha, a venda do imóvel que corresponde ao prédio 
2618 da matriz rústica da freguesia de ………….

9. Os presentes embargos foram deduzidos em 31 de Julho de 2011.”
2. DE DIREITO
1. Das questões a apreciar e decidir
A……………. deduziu embargos de terceiro, por apenso à execução fiscal com o 

n.º 22751999501000810, que corre termos no Serviço de Finanças de Caminha, e no qual figura como 
executada a firma B…………………., Lda., alegando, em síntese, que, no dia 30 de Junho de 2011, 
tomou conhecimento de que se encontra designado para o dia 30 de Agosto de 2011, no serviço de 
finanças de Caminha, a venda de imóvel que lhe pertence.

Notificada a Fazenda Pública e a executada, apenas contestou aquela, alegando, além do mais, a 
intempestividade da dedução dos presentes embargos.

No Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, por sentença proferida em 26 de Setembro de 2012, 
foram julgados improcedentes os embargos de terceiro.

Para tanto, ponderou -se na sentença recorrida que:
“(…) Assim, nos termos do disposto no artigo 237º do CPPT, a dedução de embargos no processo 

de execução fiscal obedece a três requisitos:
a) a tempestividade da petição de embargos;
b) a qualidade de terceiro do embargante; e
e) a ofensa da posse ou de qualquer outro direito incompatível com a diligência realizada.
(…) O Embargante alegou ter tido conhecimento, no dia 30 de Junho de 2011, de que se encon-

trava designado para o dia 30.08.2011, a venda do imóvel.
Defende o embargante que “o acto judicialmente ordenado que é incompatível com o direito do 

embargante é a venda e não a penhora.
Conclui ser tempestiva a dedução dos presentes embargos.
Por sua vez, a Exequente argumenta que o acto ofensivo da posse ou do direito tem a ver com a 

penhora  - efectuada em 29.03.1996 e da qual o embargante teve conhecimento nessa data — e não a 
venda.(…)

Decorre do artigo 237º do CPPT que os embargos de terceiro são o meio processual adequado 
para fazer a defesa dos direitos de quem se vê ofendido por um acto de arresto, penhora ou outro acto 
judicialmente ordenado de apreensão de bens.

Assim, com a dedução de embargos, o terceiro visa atacar a diligência ofensiva da sua posse ou 
do seu direito.

No caso, o acto ofensivo é a penhora do imóvel pois que é em resultado de tal diligência que o 
bem fica apreendido e adstrito aos fins do processo de execução.(…).

Resulta daqui que o facto relevante para o início da contagem do prazo para a dedução de em-
bargos é o acto ofensivo da posse  - no caso, a penhora — ou a data em que o embargante dele teve 
conhecimento, sendo irrelevante a data do despacho que designa a venda, a data da venda ou a data 
em que o embargante tem conhecimento de um ou outro acontecimento.

Resulta da factualidade apurada que a penhora do imóvel em causa teve lugar a 29.03.1996.
Mais resulta que o embargante foi nomeado fiel depositário pelo que teve conhecimento da pe-

nhora naquela mesma data.
Ora, os presentes embargos apenas foram deduzidos em 31 de Julho de 2011, logo, muito depois 

do prazo de 30 dias a que alude o art. 237º n.º 3 do CPPT. São, por isso, manifestamente intempestivos.
Sendo o prazo estabelecido no art. 237º n.º 3 do CPPT um prazo de caducidade, que implica a 

extinção do direito de embargar (entre outros, Ac. STJ 13 Set. 99, Processo 99B048, www.dgsi.pt.), 
devam os mesmos improceder.”

Contra este entendimento se insurge o recorrente argumentando, em síntese, que funda a sua 
pretensão no direito de propriedade sobre o imóvel, que é afectado pela venda, que constitui acto judi-
cialmente ordenado que importa a obrigação de entrega do bem e determina a saída desse mesmo bem 
da esfera jurídica do embargante, impedido a continuação do exercício dos poderes de facto que sobre 
o mesmo. Assim, na óptica do recorrente, é o despacho que ordena a venda que deve marcar o início 
do prazo para a dedução dos embargos previstos no art. 237º do CPPT e não a penhora.

Em face do exposto, a questão central a decidir traduz -se em saber se a sentença recorrida ao 
decidir pela caducidade dos embargos enferma de erro de julgamento, por violação do disposto no 
art. 237º, nºs 1 e 3, do CPPT.

Vejamos.
3. Como decorre das conclusões do recorrente, o objecto do presente recurso restringe -se à questão 

de saber se os embargos de terceiro foram tempestivamente deduzidos.
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Segundo a sentença recorrida, os embargos de terceiro são intempestivos, uma vez que o recorrente 
teve conhecimento da ofensa da posse em 29 de Março de 2006 e só em 31 de Julho de 2011 foram 
deduzidos os embargos.

Com efeito, resulta do probatório que o embargante deduziu os embargos de terceiro quando já 
se encontrava ultrapassado o prazo de 30 dias previsto no n.º 3 do art. 237º do CPPT, porquanto, está 
documentalmente demonstrado que ele teve conhecimento do acto ofensivo do seu pretenso direito, 
isto é, da penhora do imóvel, no dia em que a penhora foi realizada, dia 29 de Março de 2006, pois que 
nessa mesma data foi nomeado fiel depositário do bem penhorado.

O recorrente, sem questionar minimamente a factualidade considerada na sentença recorrida, nome-
adamente o seu conhecimento do acto de penhora, vem defender que o acto ofensivo é a ordem judicial 
da venda do bem objecto de penhora e não o acto de penhora em si, pois, na sua óptica, só a concreti-
zação da venda determina a saída do bem da esfera jurídica “do embargante, impedido a continuação 
do exercício dos poderes de facto que sobre o mesmo vem exercendo e o fruir da utilidades práticas, 
económicas e jurídicas que de tal posse para si resultam, ofendendo assim, essa sua posse, expressão 
do seu direito de propriedade, direito este assim também ofendido” (ponto 2 das Conclusões).

3.1. Salvo o devido respeito, não lhe assiste qualquer razão, porquanto tal tese não encontra apoio 
na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, em conformidade com o decidido pela sentença 
recorrida e defendido no douto Parecer do Ministério Público, junto deste Supremo Tribunal, onde se 
pode ler, entre o mais, que:

“(…) Para que os embargos de terceiro possam ter êxito necessário se torna que, cumulativamente, 
se verifiquem os seguintes requisitos:

1.Tempestividade da petição de embargos;
2.Qualidade de terceiro;
3.Ofensa da posse ou outro direito incompatível com a realização da ou âmbito da diligência de 

que seja titular um terceiro (artigos 351.º/1 do CPC e 237.º/1 do CPPT).
No presente recurso jurisdicional apenas se discuta o primeiro requisito, isto é, se a petição de 

embargos é ou não tempestiva.
Nos termos do estatuído o artigo 237.º/3 do CPPT o prazo para deduzir os embargos é de 30 dias 

contados desde o dia em que o acto ofensivo da posse ou direito ou daquele em que embargante revê 
conhecimento da ofensa, mas nunca depois de os respectivos bens terem sido vendidos.

Como ressalta do disposto no artigo 237.º/1 do CPPT factos ofensivos da posse ou direito são o 
arresto, a penhora, ou qualquer outro acto judicialmente ordenado de apreensão ou entrega de bens.

O prazo para deduzir os embargos conta -se não da data em que o embargante teve conhecimento 
da venda, como pretende o recorrente, mas sim da data em que teve conhecimento da penhora.

Como refere o Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa, na anotação 6 -b) ao artigo 167.º do CPPT 
1 (CPPT, anotado e comentado, 6.ª edição, 2011, III volume página 158).

“Está ínsito neste regime de caducidade do direito de deduzir embargos de terceiro, que, nos casos 
em que há vários actos susceptíveis de afectar a posse ou o direito do embargante conexionados com 
um mesmo processo de execução fiscal, apenas relativamente ao primeiro há o direito de embargar.

Na verdade, a caducidade dos direitos é ditada por razões de segurança jurídica e tem subjacente 
uma intenção legislativa de que o direito deixe de ser exercido depois da caducidade ter ocorrido.

Assim, o facto de se ter estabelecido um regime de caducidade no n.º 3 do art. 237.º, relativa-
mente ao primeiro acto ofensivo do direito que chega ao conhecimento do interessado em embargar de 
terceiro, tem subjacente uma opção legislativa no sentido de apenas poderem ser deduzidos embargos 
de terceiro em relação a esse primeiro acto ofensivo da posse, pois afectaria a intenção de obter a 
segurança jurídica que está ínsita no estabelecimento de um prazo de caducidade, manter em aberto 
a possibilidade de embargar qualquer acto consequente do acto ofensivo, a título preventivo.

Isto é, fazendo uso, como exemplo, dos tipos der actos expressamente indicados no n.º 1 do 
art.237.º, não seria congruente, por razões de segurança jurídica, considerar caducado o direito de 
deduzir embargos de terceiro em relação a um arresto, quando, no momento em que ocorre a caduci-
dade, seria possível deduzir embargos, a título preventivo, em relação à penhora em que aquele pode 
ser convertido.

Idêntica incongruência existiria se se admitisse que, numa situação de não dedução tempestiva 
de embargos de terceiro relativamente a um acto de penhora incompatível com o direito do embar-
gante, se admitisse a sua dedução, a título preventivo, relativamente ao subsequente acto de venda 
executiva que aquele acto de penhora tem em vista possibilitar.

Por isso, é de concluir que o estabelecimento do regime de caducidade que consta do n.º 3 do 
art. 237.º do CPPT tem subjacente uma opção legislativa no sentido de apenas poderem ser deduzidos 
embargos de terceiro em relação ao primeiro acto ofensivo do direito do embargante que chega ao 
seu conhecimento. Neste sentido, pode ver -se o acórdão do STA de 3 -12 -2010, processo n.º 684/09, de 
que o Autor foi relator”.
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Ora, como resulta do probatório o primeiro acto ofensivo da sua alegada posse ou direito consistiu 
na penhora do imóvel que ocorreu em 29 de Março de 2006, data em que dele teve conhecimento, pois 
foi nomeado fiel depositário do bem.

Portanto, quando em 31 de Julho de 2011, deduziu os presentes a embargos de terceiro mostrava-
-se, inexoravelmente, caducado o respectivo direito de acção.

Termos em que deve negar -se provimento ao presente recurso jurisdicional, mantendo -se a decisão 
recorrida na ordem jurídica.”

3.2.Como ficou dito, a doutrina mencionada no douto Parecer corresponde à jurisprudência con-
solidada deste Supremo Tribunal, vazada, entre outros, no Acórdão de 5/5/2010, proc n.º 1016/09, que 
versou situação semelhante e onde se conclui que:

“É a penhora do imóvel, e não a ordem da sua venda, que constitui o acto ofensivo do direito 
que o cônjuge do executado/embargante invoca relativamente a esse bem comum do casal, pois que 
em resultado do cumprimento dessa diligência o imóvel fica imediatamente apreendido e adstrito aos 
fins do processo executivo, ocorrendo a transferência dos poderes de gozo para o tribunal (a exercer 
através do fiel depositário) e a ineficácia/indisponibilidade, para a execução, do bem penhorado (ponto 
II do respectivo Sumário).

“E daí que o facto relevante para se iniciar a contagem do prazo para reagir contenciosamente 
através de embargos seja, nos termos da lei, o conhecimento desse acto de apreensão judicial do bem, 
e não a data em que é ordenada a sua venda.” (ponto III do Sumário).

Em face do exposto, conclui -se que a decisão recorrida decidiu de acordo com a lei aplicável, não 
sendo de acolher a argumentação do recorrente, o que implica a improcedência do presente recurso.

III – DECISÃO
Termos em que os Juízes Conselheiros da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 23 de Abril de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes. 

 Acórdão de 23 de Abril de 2013.

Assunto:

IRC. Fusão de sociedades. Cisão de sociedades. Neutralidade fiscal.

Sumário:

Para aplicação do regime de neutralidade fiscal constante dos artigos 67.º e segs. do 
CIRC (a que correspondem, actualmente, os seus artigo 72.º e ss., após a redacção 
dada pelo DL n.º 159/2009, de 13/7, que alterou e republicou o CIRC) não é ne-
cessária a atribuição aos sócios da sociedade cindida de partes representativas do 
capital social da sociedade beneficiária, sendo esta detentora da totalidade do capital 
social daquela, tal como resulta dos n.os 3 e 6 do artigo 68.º do mesmo Código.

Processo n.º 180/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A……………, SGPS, S. A.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

do Porto, julgou procedente a impugnação judicial deduzida por A……………., Sociedade Gestora 
de Participações Sociais, S.A., com os demais sinais dos autos, contra a liquidação adicional de IRC 
relativo ao exercício de 2006 e respectivos juros compensatórios, no valor global de € 14.771.169,96

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. A douta sentença concedeu provimento à impugnação anulando a liquidação de IRC e juros 

compensatórios do exercício de 2006, no valor global de € 14.771.169,96, por haver concluído que 
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não constitui requisito para a aplicação do regime de neutralidade fiscal previsto no então art. 67º do 
Código do IRC (redacção aplicável à data), a atribuição aos accionistas ou sócios da sociedade cindida 
de partes representativas do capital da sociedade beneficiária, mesmo sendo esta detentora do capital 
social daquela, procedendo, por isso, à anulação da liquidação adicional.

B. O regime especial aplicável às fusões, cisões, entrada de activos e permutas de partes de ca-
pitais, consta dos artigos 67º a 72º do CIRC (redacção à data dos factos), configurando um verdadeiro 
benefício fiscal, traduzido numa excepção ao regime geral de tributação, consistindo numa neutralização 
dos efeitos das operações nele previstas.

C. O art. 67º do CIRC estabelece as definições e o âmbito de aplicação do regime, ou seja, esta-
belece a priori os requisitos necessários e essenciais para que as operações aí elencadas, realizadas no 
âmbito da vida das sociedades, possam, caso assim o entendam, beneficiar daquele regime especial.

D. As alíneas a) e b) do n.º 1 (fusões), bem como as alíneas a) e b) do n.º 2 (cisões), ambos do 
art. 67º do CIRC, apresentam definições idênticas para os casos da fusão e da cisão, aí estabelecendo 
que num caso e noutro, tem que haver atribuição de partes de capital aos sócios nas novas sociedades 
resultantes dos diferentes processos.

E. No entanto, o legislador regulou especificamente o caso da fusão directa em que a sociedade 
mãe incorpora a controlada detida a 100% (al. c) do n.º 1 do art. 67º do CIRC), determinando que em tal 
caso – em que os bens de segundo grau (acções) são transformados em bens de primeiro grau (activos) 
– a sociedade mãe limita -se a anular o valor da participação detida, sem necessidade de aumento de 
capital, caso em que, a aplicar o regime especial, “não concorre para a formação do lucro tributável 
a mais -valia ou a menos -valia eventualmente resultante da anulação das partes de capital detidas 
naquelas sociedades em consequência da fusão ou cisão (nº 6 do art. 68º do CIRC).

F. Ora, o facto de o legislador ter autonomizado a hipótese da alínea c) em relação às alíneas a) e 
b) do n.º 1 do art. 67º do CIRC, mostra bem como se entendeu necessário tratar estas operações com 
autonomia, o que se explica pelo facto de estar aqui ausente a necessidade de uma relação de troca de 
participações, já que as acções próprias adquiridas são as mesmas que serão transferidas para os sócios 
da incorporada.

G. Já quanto às operações de cisão ou de cisão -fusão, o legislador, contrariamente ao que sucedeu 
para a fusão, não previu a situação de a sociedade beneficiária ser detentora da totalidade das partes 
representativas do capital social da sociedade cindida, caso em que não se verificava essa relação de 
troca de participações (cfr. artigos 120º e 116º do Código das Sociedades Comerciais).

H. Aqui chegados, cabe dizer que, nos termos do sistema adoptado pelo nosso legislador fiscal, 
se uma operação não cair no campo das previsões constantes do art. 67º do CIRC, isto é, se não se 
subsumir a uma das específicas definições legais, isso implica que não pode beneficiar do regime de 
neutralidade fiscal que constitui a estatuição respectiva.

I. Com efeito, o princípio da neutralidade fiscal só vale para as operações jurídicas que taxativa-
mente surgem contempladas no art. 67º do CIRC, como se retira directamente do n.º 7 deste preceito 
que determina que “o regime especial estatuído na presente subsecção aplica -se às operações de fusão 
e cisão de sociedades e de entrada de activos, tal como são definidas nos n.ºs 1 a 3” (sublinhado nosso), 
sendo manifesta a intenção delimitadora que emerge deste enunciado normativo, a qual é também in-
diciada pela própria epígrafe do preceito que referencia “Definições e âmbito de aplicação”.

J. Semelhante interpretação foi dada por um membro do Governo, o Secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais, sobre o alcance visado na norma em apreciação – art. 67º do CIRC –, onde refere, 
nos Despachos n.º 36/2005 – XVI e n.º 37/2005 – XVI, ambos de 13/01/2005, que “a aplicação a uma 
operação de fusão (neste caso, uma operação de cisão) do regime de neutralidade fiscal constante dos 
artigos 67º e seguintes do Código do IRC, depende de a operação se subsumir às operações taxativa-
mente previstas no n.º 1 do artigo 67º do Código e de observar os requisitos aí previstos” (sublinhado 
nosso).

No caso concreto,
K. A operação de cisão da “A……………. Engenharia e Construção, S.A.” (A……..EC) para 

fusão na “A…………., SGPS, SA (ME), permite verificar que não existiram contrapartidas para os 
accionistas da sociedade cindida, pelo que a mesma não pode beneficiar do regime de neutralidade 
fiscal previsto no art. 67º e seguintes do CIRC, sendo esta uma condição indispensável para a aplicação 
do regime previsto no n.º 2 daquele artigo.

L. A operação cisão -fusão da A………..EC para a A………., SGPS, não pressupondo uma re-
lação de troca de participações determinada naquele preceito legal, não pode beneficiar do regime de 
neutralidade fiscal previsto no artigo 67º e seguintes.

M. O n.º 2 do art. 67º do CIRC, estabelece no sentido de que a operação de cisão -fusão, realizada 
entre a A………..EC e a A………. SGPS, não poder beneficiar do regime de neutralidade fiscal, por-
quanto não cumpriu com um dos requisitos taxativamente previsto na norma em questão – existência 
de contrapartidas para os accionistas –, ficando portanto submetida ao regime geral.



1685

N. Nestes termos, a douta sentença deve ser revogada por violação do disposto no art. 67º e se-
guintes do CIRC.

Termina pedindo o provimento do recurso e a consequente revogação da sentença recorrida, com 
as legais consequências.

1.3. Contra -alegou a recorrida, terminando com a formulação das seguintes conclusões:
1. É inequívoco, na perspectiva da impugnante, ora recorrida, que a douta sentença proferida pelo 

Tribunal a quo deve ser mantida, pelo que as liquidações em juízo deverão ser anuladas, tal como de-
cidido, por subsunção integral da operação de cisão -fusão entre a A………..EC e a A………… SGPS 
ao regime da neutralidade fiscal;

2. Ora, ao contrário do que resulta do erróneo entendimento da Administração fiscal, a operação 
de cisão -fusão, nos termos em que foi concretizada entre a impugnante e a A……………EC, observou 
integralmente os requisitos de aplicação do regime de neutralidade fiscal previsto no Código do IRC;

3. O Tribunal a quo não podia ter sido mais claro ao identificar que «sobre esta questão já se 
pronunciou o Supremo Tribunal Administrativo, no douto Acórdão de 20.12.2012, proferido no re-
curso n.º 0865/11» razão pela qual expressamente «por adesão in totum» se reproduziu na sentença 
ora recorrida.

4. Neste contexto, concluiu o Tribunal a quo que, num caso como o dos autos, «para aplicação 
do regime de neutralidade fiscal constante dos art.ºs 67º do CIRC, não é necessária a atribuição aos 
sócios da sociedade cindida de partes representativas do capital social da sociedade beneficiária, sendo 
esta detentora da totalidade do capital social daquela, tal como resulta dos n.ºs 3 e 6 do art. 68º do 
CIRC. Aliás, tal como já resultava da Directiva 78/855/CEE, de 9 de Outubro de 1978, a atribuição 
aos sócios da sociedade cindida de participações da sociedade beneficiária visava a protecção destes 
e não a neutralidade fiscal (v. art. 10º, n.º 1 e 2).»

5. A atribuição de acções ao sócio da sociedade cindida, não pode ser considerada como um 
verdadeiro requisito da aplicação do regime de neutralidade fiscal, como pretende a Administração 
fiscal – essa exigência pressupõe que se enfrentem duas questões essenciais: a primeira era a de saber 
se haveria alguma razão, de qualquer tipo – que não apenas de natureza literal –, que recomendasse a 
exclusão da operação dos autos do âmbito do regime dos art.ºs 67º e seguintes do Código do IRC; a 
segunda consistia em averiguar se a não atribuição de acções ao accionista da sociedade contribuidora 
frustrava algum dos objectivos do regime fiscal em análise.

6. Ora, obtida e fundamentada a resposta negativa às duas questões referidas – o que equivaleu 
a reconhecer que, por isso, decerto a atribuição de participações da sociedade beneficiária não pode 
ser vista como um requisito de natureza fiscal –, o Tribunal quis ainda discorrer sobre os verdadeiros 
interesses subjacentes à formulação concreta das hipóteses das alíneas do n.º 2 do art. 67º do Código 
do IRC. Socorreu -se, para o efeito, das disposições de direito comunitário que também fazem parte da 
sua inspiração, como sabemos, designadamente da Terceira Directiva Fusões – a Directiva 75/855/CEE 
– e da Directiva das Fusões e Aquisições  - a Directiva 90/434/CEE. Ora ambos os diplomas mostram, 
em diversos momentos, que a referência à atribuição de participações aos sócios das sociedades con-
tribuidoras apenas serve o propósito de assegurar que estes especialmente quando minoritários – são 
destinatários de um correspectivo «justo e razoável»;

7. Do mesmo passo, o resultado desta indagação permitiu duas conclusões, adequadamente subli-
nhadas na citada decisão: por um lado, a mesma atribuição serve um propósito próprio do direito das 
sociedades, e não do direito fiscal; e, em acréscimo, ela de nada serve quando justamente não estão 
em causa os interesses que a justificam – quando não é necessário estabelecer qualquer razão de troca, 
designadamente por ser o mesmo o sócio único da sociedade contribuidora e da sociedade beneficiária;

8. Em suma, o citado Acórdão do STA recusa uma interpretação que perca de vista a teleologia 
do regime da neutralidade e dos seus requisitos, e assume que a não verificação de um elemento da 
hipótese normativa que se encontra ao serviço de um interesse não fiscal não preclude a aplicação desse 
regime, desde que tal interesse não esteja em causa na situação concreta e sejam cumpridos todos os 
demais requisitos de índole tributária;

9. Tem, pois, toda a razão o Tribunal a quo no seu douto aresto, que deve, assim, ser mantido, 
improcedendo o recurso interposto justamente em linha com o citado Acórdão do STA de 20 de De-
zembro de 2011;

SEM PRESCINDIR:
10. Ainda que pudesse admitir -se que a cisão -fusão em apreço não cumpre os requisitos dos

art.ºs 67º e seguintes do Código do IRC – o que só como hipótese se admite –, a liquidação impugnada 
seria sempre ilegal, uma vez que a Administração fiscal construiu a sua pretensão tributária como se a 
A………….. SGPS tivesse recebido de forma gratuita a parte cindida da A…………..EC, experimen-
tando, por isso, uma variação patrimonial positiva sujeita a imposto, nos termos do art. 21º do Código 
do IRC, o que configura uma tributação verdadeiramente confiscatória, em violação clara dos princípios 
constitucionais da proporcionalidade e da capacidade contributiva;
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11. Se a Administração fiscal recusa reconhecer, na atribuição de bens de que a A………….. SGPS 
foi beneficiária, uma consequência natural de uma cisão -fusão merecedora do regime de neutralidade, o 
mais que se poderia admitir é que a pretendesse tributar como uma distribuição de bens da A…………..
EC ao respectivo sócio único, especialmente depois de tributar esta última pela diferença entre o valor 
contabilístico desses bens e o correspondente valor de mercado.

12. Diga -se ainda que, se, por absurdo, houvéssemos de admitir que não estavam reunidas as 
condições de aplicação, a esta concreta cisão -fusão, do regime especial de neutralidade, seria natural-
mente compreensível o recurso às regras constantes do art. 58º do Código do IRC. E, sendo assim, se, 
na esfera da A………….EC, estamos em presença de uma transmissão onerosa para efeitos fiscais, 
então na esfera da A………… SGPS, para os mesmos efeitos fiscais, só podemos estar perante uma 
aquisição onerosa (como impõe o n.º 11 do art. 58º do Código do IRC);

13. Por outro lado ainda, a Administração fiscal violou clamorosamente os princípios da capa-
cidade contributiva e da proporcionalidade, constantes do art. 4º da LGT e do art. 104º da CRP, pois 
numa operação em que não há, demonstradamente, qualquer criação de valor, em que a A……………. 
SGPS mantém na sua esfera, em todos os momentos, os mesmos activos (nem mais nem menos) com 
os mesmos custos de aquisição originários, é manifestamente desproporcionado exigir correcções que 
ultrapassam os € 60.000.000,00.

14. Finalmente, se ainda assim se entender que a operação em foco não goza de neutralidade fiscal, 
é incontornável reconhecer a ilegalidade da liquidação de juros compensatórios, já que da actuação 
das sociedades em causa – em especial, a A…………. SGPS, na sua qualidade de impugnante, agora 
recorrida, nos presentes autos – não é assacável qualquer comportamento culposo ou intencional de 
fuga ou atraso no pagamento do imposto, tal como impõe o art. 35º da LGT.

Termina pedindo a improcedência do recurso.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, nos termos seguintes:
«FUNDAMENTAÇÃO
Questão decidenda: saber se a atribuição formal ao sócio da sociedade cindida de partes repre-

sentativas do capital social das sociedades beneficiárias (resultantes da cisão) constitui pressuposto da 
aplicação do regime fiscal especial aplicável às cisões -fusões de sociedades (art. 68º CIRC).

1.A questão decidenda foi apreciada e decidida no acórdão STA -SCT proferido em 20 dezem-
bro 2011 no processo n.º 865/11, com argumentário convincente que merece a adesão do Ministério 
Público.

Nesta conformidade procede -se à transcrição do respectivo sumário doutrinário:
«1. De acordo com o disposto no art. 67º, n.º 2 do CIRC “Considera -se cisão a operação pela 

qual:
a) Uma sociedade (sociedade cindida) destaca um ou mais ramos da sua actividade mantendo 

pelo menos um dos ramos de actividade, para com eles constituir outras sociedades (sociedades be-
neficiárias) ou para os fundir com sociedades já existentes, mediante atribuição aos seus sócios de 
partes representativas do capital social destas últimas sociedades e, eventualmente, de uma quantia em 
dinheiro, que não exceda 10% do valor nominal ou, na falta de valor nominal, do valor contabilístico 
equivalente ao nominal das participações que lhes sejam atribuídas”.

2. Para aplicação do regime de neutralidade fiscal constante dos arts. 67º e segs. do CIRC não é 
necessária a atribuição aos sócios da sociedade cindida de partes representativas do capital social da 
sociedade beneficiária, sendo esta detentora da totalidade do capital social daquela, tal como resulta 
dos nºs. 3 e 6 do art. 68º do CIRC.

3. Aliás, tal como já resultava da Directiva 78/8557CEE, de 9 de Outubro de 1978, a atribuição 
aos sócios da sociedade cindida de participações da sociedade beneficiária visava a protecção destes 
e não a neutralidade fiscal (v. art. 10º, nºs 1 e 2)».

2. A fiscalidade deve adoptar uma posição de neutralidade quanto às fusões e cisões de empresas; 
a reorganização e o fortalecimento do tecido empresarial não devem ser dificultados, mas antes incen-
tivados, criando -se condições para que aquelas operações não encontrem qualquer obstáculo fiscal à 
sua efectivação, desde que esteja garantido que apenas visam um adequado redimensionamento das 
unidades económicas (preâmbulo do CIRC).

O regime de neutralidade fiscal significa que não é considerado qualquer resultado derivado 
da transferência dos elementos patrimoniais em consequência da fusão ou cisão, sendo os resultados 
apurados, posteriormente, na esfera das sociedades beneficiárias, em observância do princípio da con-
tinuidade da actividade empresarial.

3. A doutrina do acórdão é directamente aplicável ao caso concreto, com as seguintes caracterís-
ticas:

 - operação de reestruturação do grupo A………….., visando a optimização da respectiva gestão 
mediante um projecto de cisão -fusão;

 - cisão parcial da A………….., Engenharia e Construção, S.A. (A………EC), mediante destaque 
de parte do seu património para incorporação na A…………., SGPS, S.A. (A………. SGPS);
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 - detenção pela sociedade incorporante (A………… SGPS) de 100% do capital social da socie-
dade cindida (A………..EC).

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) A Impugnante é uma sociedade holding que encabeça o Grupo A………….., formalmente 

constituído em 29 de Dezembro de 2000, em resultado da integração de dois grupos económicos cuja 
actividade se centrava no sector da construção e obras públicas, concretamente o Grupo B………….. 
e o Grupo C…………..;

B) No exercício de 2006, a A…………, S.G.P.S. (A…………. SGPS) era detentora directa das 
acções representativas de 100% do capital social e dos respectivos direitos de voto de cada uma das 
sociedades A………….., Engenharia e Construção, S.A. (ao deante A…………..EC) e A……………, 
Concessões de Transportes, SGPS, S.A. (ao deante A…………CT) (cf. fls. 132 a 145 dos presentes 
autos e Relatório Final junto ao PA Apenso cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para 
todos os efeitos legais);

C) A A………..EC detinha 6.969.790 acções representativas de 3,4% do capital da sua dominante 
a A…………. SGPS, as quais consideraram -se acções próprias desta última (cf. fls. 132 a 145 dos pre-
sentes autos e Relatório Final junto ao PA Apenso cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido 
para todos os efeitos legais);

D) A A…………..EC detinha ainda 16.000.150 acções representativas de 50% do capital social da 
D……………., SGPS, S.A. (ao deante D………….), 500 acções representativas de 13,83% do capital 
da E……………… S.A. (ao deante E……………), sendo titular de créditos por prestações suplemen-
tares/acessórias de capital associadas a esta última participação, no valor nominal de € 2.033,223,79;

E) Em 2006, o Grupo A……………. apresentava a seguinte estrutura, considerando apenas as 
sociedades em causa nos presentes autos: 

  
 F) No exercício de 2006, o Conselho de Administração da A………… SGPS, holding do GRUPO 

A………….., procedeu à modificação do Modelo de Governo Societário e a alterações no Modelo 
Organizativo do Grupo A………… (cfr. fls. 132 a 145 dos presentes autos e Relatório Final junto ao 
PA Apenso cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);

G) A operação de reestruturação teve como objectivo a simplificação da estrutura e afectação 
dos activos por áreas de negócio, mediante a concentração de participações e da respectiva gestão numa 
sociedade, visando a optimização da respectiva gestão, mediante a implementação de um Projecto de 
cisão -fusão, organizado nos termos e para os efeitos dos artigos 118º e seguintes do Código das So-
ciedade Comerciais (cfr. fls. 132 a 145 dos presentes autos e Relatório Final junto ao PA Apenso cujo 
teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);

H) No âmbito do projecto de reestruturação supra referido, procedeu -se à cisão parcial da 
A…………..EC, mediante o destaque de duas partes do seu património para as incorporar respectiva-
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mente na A…………..CT, SGPS e na A………… SGPS, concretamente a participação que detinha 
na E…………….., S.A. a sua fusão na A…………CT, e as acções que detinha na A………… SGPS e 
as participações sociais que detinha na D……………, SGPS, S.A. a sua fusão na A………….. SGPS 
(cfr. fls. 132 a 145 dos presentes autos e Relatório Final junto ao PA Apenso cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);

I) A Cisão parcial da A…………EC não determinou a dissolução da sociedade cindida, pelo que 
a esta manteve a sua existência jurídica (cfr. fls. 132 a 145 dos presentes autos e Relatório Final junto 
ao PA apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);

J) Os bens cindidos da A……….EC e transmitidos por fusão para a A……..CT foram:
a) 691.500 acções, representativas de 13,83% do capital da E……………., S.A., com o capital 

social de €25.000.000, representado por 5.000.000 acções com o valor nominal de € 5 cada uma. A estas 
691.500 acções corresponde o custo de aquisição e valor contabilístico de 3.457.852,40 €;

b) As prestações suplementares /acessórias de capital que estavam, associadas àquela participação 
na E……………., S.A., existentes à data de 1 de Julho de 2006, com o valor nominal e contabilístico 
de 2.033.223,79 €.

K) Outra parte do património objecto de cisão da A…………..EC e transferido por fusão para a 
A………… SGPS era composta por:

a) 16.000.150 acções representativas de 50% do capital social da D……………, SGPS, S.A. que 
na sua totalidade correspondia a 32.000.300 €, representado por 32.000.300 acções com o valor nominal 
de 1 €, a que correspondia o custo de aquisição e valor contabilístico de € 4.727.143,65;

Juntamente com a transferência das participações, e por efeito da cisão -fusão, foram transferidos 
para a A…………. SGPS o conjunto de direitos e deveres, posições jurídicas contratuais e processuais 
que cabiam A………..EC em resultado da detenção de participações;

b) 6.969.790 acções (escriturais) com o valor nominal de 1 € cada uma, representativas de 3,4% 
do capital da própria sociedade incorporante (A…………., SGPS) a que correspondia o valor conta-
bilístico de € 9.958.619,05.

L) As alterações societárias operadas e a que se reportam as alíneas anteriores, porque realizadas 
exclusiva e integralmente no seio do Grupo A……………, não originaram qualquer modificação do 
valor deste;

M) A implementação da operação de cisão -fusão que está na génese dos presentes autos não 
deu origem a qualquer alteração no património que a Impugnante já detinha directa ou indirecta-
mente;

N) A reestruturação operada nos termos das alíneas anteriores não implicou qualquer aumento 
do capital social da Impugnante, não tendo dado lugar a qualquer emissão de acções ou troca de par-
ticipações sociais;

O) Na sequência de uma Acção de Inspectiva levada a efeito em cumprimento da Ordem de 
Serviço n.º OI 201006892, ao sujeito passivo A…………… SGPS, S.A. (ao deante designada apenas 
por A………… SGPS) foram efectuadas correcções aritméticas em sede de IRC relativo ao exercício 
de 2006, de que resultou a liquidação adicional de IRC e juros compensatórios emitida sob o n.º 2011 
8310000327 no valor de € 14.772.296,46 a que corresponde a Nota de Cobrança n.º 2011 00000052512, 
no valor global de €14.771.169,96 (cfr. fls. 98 e 99 dos presentes autos e do PA apenso);

P) Pelo ofício n.º 82711/0510, datado de 2010.12.16 foi a Impugnante notificada do Projecto de 
Relatório da Inspecção tributária e para exercer o direito de audição prévia, nos termos e para os 
efeitos do artigo lha Lei Geral Tributária e nºs. do artigo 60º do Regime Complementar do Procedimento 
de Inspecção Tributária (cf. fls. 129 a 147 do PA apenso aos presentes autos, cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);

Q) O Impugnante pronunciou -se em sede de Audição Prévia (cfr. 122 a 128 do PA apenso aos 
presentes autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);

R) Pelo Oficio n.º 365/0510, datado de 2011.01.04 foi a Impugnante notificada nos seguintes ter-
mos «(...) Fica(m) por este meio notificado(s) nos termos do artigo 77º da LGT e artigo 62º do RCPIT, 
do Relatório de Inspecção Tributária, que se anexa como parte integrante da presente notificação, 
respeitante à Ordem de Serviço acima referenciada.

Das correcções meramente aritméticas efectuadas à matéria tributável e/ou impostos, sem recurso 
a avaliação indirecta, cujos fundamentos constam do referido Relatório. A breve prazo, os serviços 
da DGCI procederão à notificação da liquidação respectiva, a qual conterá os meios de defesa, bem 
como o prazo de pagamento, se a ele houver lugar.

Da presente notificação e respectiva fundamentação não cabe reclamação ou impugnação. (…)» 
(cfr. fls. 97 a 114 do PA apenso aos presentes autos, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido 
para todos os efeitos legais);

S) Em 03.01.2011, na sequência da Ordem de Serviço n.º OI201006892 foi elaborado o RELA-
TÓRIO DE INSPECÇÃO TRIBUTÁRIA, que parcialmente se transcreve, do qual consta a seguinte 
fundamentação de facto e de direito: “(...)
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II.2 Motivo, Âmbito e Incidência Temporal
Motivo: análise da operação de Cisão  - Fusão, que a sociedade não considerou como sendo um 

facto relevante, mas que envolve a obtenção de participações sociais e contas associadas no montante 
global de € 14. 685.773, à qual a sociedade considerou ser aplicável o regime de neutralidade fiscal 
previsto no artigo 67º e seguintes do CIRC.

Âmbito: parcial, IRC
Período: Exercício de 2006
II.3.1 Actividade Exercida e Participações Societárias
A empresa encontra -se registada na actividade de Sociedade Gestora de Participações Sociais, 

a que corresponde o CAE 064202. Trata -se de uma SGPS, holding do Grupo A…………… que tem por 
objecto contratual a gestão de participações sociais de outras sociedades.

A A…………. SGPS possui participações sociais directas, assentes em sub -holdings para áreas 
estratégicas, que por sua vez detêm participações em empresas de várias áreas de negócio.

No final de 2006 (após operação de cisão -fusão), de acordo com os dados contabilísticos desig-
nadamente a nota 4 ao Anexo ao balanço e à Demonstração dos Resultados (ABDR) e a conta 4111 
– Investimentos Financeiros – Partes de capital – Empresas do Grupo, a empresa detinha as seguintes 
participações directas.

QUADRO 1

Participações Directas da A………. SGPS 

Designação Sigla Sede Valor Contabilístico Detida

A…………. Concessões e Transportes SGPS. . . . . . A……CT Lisboa 13 757 470€ 100,00%
A………… Imobiliária e Turismo. . . . . . . . . . . . . . . A……IT Porto 15 902 903 100,00%
A…………. Serviço Partilhados . . . . . . . . . . . . . . . . A……SP Porto 405 520€ 100,00%
A………… Ambiente e Serviços. . . . . . . . . . . . . . . . A……AS Porto 18 815,368€ 100,00%
A…………… Engenharia e Construção . . . . . . . . . . A……EC Amarante 169 949 149€ 100,00%
D…………… SGPS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ol.Frades 28 766 104€ 50,00%

Total Invest.Financ -Partes capital  . . . 247 596 514€

 Notas: O “valor contabilístico” é igual ao valor considerado na conta 4111 e corresponde ao valor 
de Capitais Próprios na terminologia usada na nota 4 do ABDR (Anexo1)

II.3.2 Estrutura Societária e Responsáveis
A empresa iniciou a actividade em Agosto de 1990, sob a forma jurídica de sociedade anónima. 

No final de 2006 apresenta um capital social de € 204.635.695, representada por 204.635.695 acções 
ao portador com o valor nominal de 1 euro cada. Os accionistas principais, de acordo com o Relatório 
de gestão de 2006 (Anexo II) eram:

QUADRO 2

Principais Accionistas da A………. SGPS 

Nome % Valor

F……………. SGPS SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,16% 67 848 381€
G…………… SGPS SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,92% 30 538 198€
Membros Órgãos de Administração. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,71% 15 785 820€
Acções Próprias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,96% 8 103 971€

Total  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,75% 204 635 695€

 (…)
III Descrição dos Factos e Fundamentos das Correcções Meramente Aritméticas à Matéria 

Tributável e ao Imposto 
No exercício de 2006, o conselho de administração da A…………. SGPS, holding do Grupo 

A…………., decidiu efectuar modificações no Modelo de Governo Societário e, bem assim, alterações 
ao Modelo Organizativo do Grupo. No âmbito destas decisões e como forma de alcançar os objectivos 
económicos e de gestão apresentados, procedeu -se à realização da operação de cisão -fusão que a 
seguir apresentamos e descrevemos:

As entidades envolvidas nesta operação de Cisão -Fusão, foram:
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QUADRO 5

Empresas envolvidas na operação cisão -fusão 

Empresa Sigla NIPC Sede

A…………. Engenharia e Construção, S.A. . . . . . . . . . . . A…….EC ………… Amarante Cindida
A…………. SGPS, SA  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A…… ………… Porto Incorporante
A…………. Concessões de Transportes SGPS. . . . . . . . . A…….CT ………… Lisboa Incorporante

 III.1 Descrição das Operações
Em 2006 -12 -27, por escritura pública, as administrações das empresas acima indicadas exe-

cutaram as deliberações de aprovação do Projecto de cisão -fusão (doravante designado apenas por 
Projecto) elaborado em 2006 -09 -07, nos termos do artigo 118º e seguintes do Código das Sociedades 
Comerciais (CSC), segundo a modalidade previstas na alínea c) do nº1 do artigo 118º do CSC, através 
da cisão parcial da A……….EC, mediante o destaque de duas partes do seu património para as fundir, 
uma com a A…….CT SGPS e outra com a A……….. SGPS.

Esquematicamente, as operações /transmissões realizadas foram:

QUADRO 6

Resumo Esquemático 

  
 Passamos a descrever estas operações de acordo com a escritura de Cisão -Fusão e as condições 

do Projecto, designadamente no seu ponto F, os bens a cindir e a transmitir por fusão e respectivos 
valores que lhe são atribuídos, são:

F.1 -Bens a cindir da A………EC e a transmitir pos fusão para a A…….CT SGPS:
Participações que detém na E………………. S.A. (………..) referente a 691.500 acções, repre-

sentativas de 13,83% do capital social a que corresponde o custo de aquisição e valor contabilístico 
de € 3.457.852,40 e “Prestações Siplementares” que estão associadas a esta participação no valor 
nominal de € 2.033.223, 79 e a que corresponde o mesmo valor contabilístico. Isto Perfaz o total de 
€ 5.491.076,19.

F.2 -Bens a cindir da A…………EC e a transmitir pos fusão para a A………. SGPS:
a) 16.000.150 acções, com o valor nominal de 1 € cada, representativas de 50% do capital social 

da D………….  - SGPS, SA (…………..) a que corresponde o custo de aquisição e o valor contabilístico 
de € 4.727.143,65:

b) 6.969.790 acções com o valor nominal de 1 € cada, representativas de 3,4% do capital social 
da própria sociedade incorporante, a A…………. SGPS (e por isso designadas de “acções próprias”) 
a que corresponde o valor contabilístico de € 9.958.619,05.

III.1.1 Contrapartidas / Troca de participações
G.1 - Cisão da A………..EC para fusão na A……….CT SGPS
Neste ponto é definido que a A………CT, em consequência da fusão, realizará um aumento de 

capital em valor igual ao valor contabilístico do património incorporado. “Deste modo, em resultado 
da cisão -fusão, o capital social da A………..CT SGPS será aumentado dos actuais €5.000.000 para 
€ 10.000.000 mediante a emissão de 5.000.000 de novas acções, no valor nominal de € 1 cada, a que 
corresponderá o ágio global de € 491.076,19. (...9 Atendendo a que a A………… SGPS é a accionista 
totalitária da A……….EC, as 5.000.000 de novas acções a emitir em resultado do aumento de capital 
da A……….CT SGPS serão integralmente atribuídas à A……….. SGPS, não havendo, por isso, lugar 
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ao estabelecimento de qualquer relação de troca ou atribuição de quantias em numerário aos accio-
nistas da sociedade cindida”.

As demonstrações financeiras da A…………CT, designadamente o Balanço, confirmam este 
aumento de capital no exercício de 2006, pelo que, como veremos mais à frente, esta operação em 
concreto reúne os requisitos necessários para aplicação do regime de neutralidade fiscal previsto no 
artigo 67º e seguinte do CIRC.

G.2 - Cisão da A…………EC para fusão na A………. SGPS:
Tal como refere o ponto G.2 do Projecto, “Nos termos do artigo 104º do CSC (aplicável por 

força do artigo 120º do mesmo diploma) a sociedade incorporante não recebe quaisquer acções de 
si própria por força da incorporação no seu património das partes destacadas de sociedades suas 
participadas.” (sic)” Deste modo atendendo à modalidade desta cisão -fusão e dado que a A…………. 
SGPS (sociedade incorporante) é detentora directa da totalidade das acções representativas do capital 
da A…………EC (sociedade cindida), aquela receberá por fusão os bens identificados no ponto F.2 sem 
que daí resulte o aumento do seu capital social, pelo que em resultado da fusão na A………… SGPS 
não haverá emissão de acções ou troca de participações sociais “(sublinhado nosso).

Relativamente a esta transmissão, conforme consta do projecto de cisão -fusão e respectiva es-
critura, não existiram contrapartidas para os accionistas da sociedade cindida, que, como veremos 
mais à frente, é uma condição indispensável para a aplicabilidade do regime de neutralidade fiscal 
previsto no artigo 67º e seguintes do CIRC.

III.2 Enquadramento Legal da Operação
É descrito no referido Projecto, no ponto F que “a presente operação será efectuada ao abrigo 

do regime especial previsto nos artigos 67º e seguintes do CIRC, observando -se todas as condições 
legais de que depende a aplicação desse regime, designadamente as inscritas no n.º 3 do artigo 68º 
daquele código, pelo que, os elementos patrimoniais objecto de destaque e de transmissão por cisão-
-fusão serão inscritos nas contabilidades das sociedades incorporantes (beneficiárias) com os mesmos 
valores que tinham na contabilidade da sociedade cindida.”

Contudo este regime de neutralidade fiscal, sendo um regime especial, só tem, aplicabilidade 
para operações (jurídicas) que taxativamente estão contempladas no artigo 67º do CIRC. Tal é 
referido pelo n.º 7 deste artigo: “o regime especial estatuído na presente subsecção aplica-se às 
operações de fusão e cisão de sociedades e de entrada de activos, tal como são definidas nos nºs 
1 a 3...”

Deste modo atendendo às operações de reestruturação descritas, há que analisar se estas têm 
enquadramento neste regime de neutralidade fiscal.

De acordo com o n.º 2 do artigo 67º do CIRC “considera -se cisão a operação pela qual:
a) Uma sociedade (sociedade cindida) destaca uma ou mais partes do seu património para 

com elas constituir outras sociedades (sociedades beneficiárias) ou para as fundir com sociedades 
já existentes, mediante a atribuição aos seus sócios de partes representativas do capital social destas 
últimas sociedades e, eventualmente de uma quantia em dinheiro que não exceda 10% do valor no-
minal ou, na falta de valor nominal do valor contabilístico equivalente ao nominal das participações 
que lhes forem atribuídas;

b) Uma sociedade (sociedade cindida) é dissolvida e dividido o seu património em duas ou mais 
partes, sendo cada uma delas destinada a constituir uma nova sociedade (sociedade beneficiária) 
ou a ser fundida com sociedades já existentes ou com partes do património de outras sociedades, 
separadas por idênticos processos e com igual finalidade, mediante a atribuição aos seus sócios 
de partes representativas do capital social destas últimas sociedades e, eventualmente, de uma 
quantia em dinheiro que não exceda 10% do valor nominal ou, na falta de valor nominal, do valor 
contabilístico equivalente ao nominal das participações que lhes forem atribuídas”(destaques e 
sublinhado nosso)

Perante as definições de cisão acima descritas, a línea a) do nº2 do artigo 67º revela -se como a 
que melhor enquadra as transmissões de património descritas no ponto III.1, dado não ter ocorrido a 
dissolução da sociedade cindida (a A………..EC SGPS).

De realçar que, em qualquer das definições constantes naquelas alíneas a) e b) do n.º 2 deste 
artigo 67º do CIRC, é sempre exigida a atribuição aos seus sócios (das cindidas) de partes represen-
tativas do capital social destas últimas sociedades (as beneficiárias)” (...)

Assim sendo, a operação de cisão da
* A…………EC para a A…………CT, descrita no ponto F.1 reúne as condições previstas no 

normativo dado que foram destacados …partes do património da sociedade cindida e foi realizado 
um aumento de capital social da A…………CT, cujas acções novas foram atribuídas aos sócios da 
A…………..EC (a A…………. SGPS), conforme descrito anteriormente e que consta no ponto G.2 do 
Projecto.

• A………….EC para a A…………. SGPS não reúne os requisitos indispensáveis para a aplicação 
do regime de neutralidade fiscal.
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III.2.1. Cisões e Fusões no caso de sociedades intervenientes detidas a 100% pelo mesmo sócio
Conforme descrito no ponto anterior, relativamente à operação de cisão -fusão entre a A……………

EC e a A………….. SGPS, o sujeito passivo não cumpre o requisito de troca de participações sociais 
determinada na alínea a) do nº2 do artigo 67º do Código do IRC, com o argumento de que as socie-
dades intervenientes na operação eram já detidas a 100% pelo mesmo sócio.

O regime estabelecido nestes artigos constitui um “regime especial” (a própria epígrafe da 
SUBSECÇÃO IV assim o indica  - Regime especial aplicável às fusões, cisões, entradas de activos e 
permutas de partes sociais) o que impõe que a aplicação do regime de neutralidade fiscal previsto 
no CIRC abrange apenas as situações taxativamente enumeradas no artigo 67º do mesmo diploma, 
sendo excluídas da aplicação daquele regime as operações que não cumpram qualquer dos requisitos 
previstos neste último artigo.

Assim, o requisito da “troca de participações sociais”exigido quer nas alíneas a) e b) do nº1 (fu-
sões), quer nas alíneas a) e b) do nº2 (“cisões”), ambos do artigo 67º do CIRC, não se revela de menor 
importância tendo por isso merecido análise particular, como o Despacho nº36/2005 -XVI do Secretário de 
Estado dos Assuntos Fiscais (SEAF), de 13/1 (Anexo III), com referência a um caso de fusão envolvendo 
sociedades incorporante e incorporada detidas pelo mesmo sócio e sem atribuição de partes sociais.

Neste Despacho é possível concluir que mesmo perante a existência de um único sócio, o aumento 
de capital tem de ser realizado: “Mesmo estando perante uma incorporada em que o respectivo sócio, 
titular da totalidade do capital social, é o único sócio da incorporante, a lei não deixa ao arbítrio do 
sócio decidir se realiza ou não o aumento de capital, mas antes impõe que o mesmo se verifique para 
atribuição das participações necessárias.” (in 3º parágrafo)

E continua esclarecendo que a “... a lei impõe a necessidade … de estabelecer um aumento de 
capital para atribuição, em contrapartida do património líquido das incorporadas, de participações 
representativas do capital da incorporante” e que “Para efeitos fiscais, as operações de fusão por 
incorporação em que não ocorre qualquer atribuição de partes representativas do capital social da 
sociedade incorporante aos sócios das sociedades incorporadas, não são susceptíveis de se reconduzir 
à definição constante na alínea a) do nº1 do artigo 67º do CIRC, salvo no caso referido na alínea c) 
do nº1 do artigo 67 do CIRC (in 4º e 5º parágrafos

(...)
E conclui que a aplicação a uma operação de fusão do regime de neutralidade fiscal constante 

dos artigos 67º e seguintes do CIRC m, depende de a operação se subsumir às operações taxativamente 
previstas no nº1 do artigo 67º do Código e de observar os requisitos aí previstos.”(…)

Este entendimento encontra -se ainda exarado noutros Despachos do SEAF, particularmente no 
n.º 37/2005 -XVI de 13/1 (Anexo IV) o qual reforça a importância deste requisito, uma vez que, se “... 
em resultado da fusão, não se procedeu ao aumento do capital da incorporante nem se estabelecem 
relações de troca, fica excluída do regime de neutralidade fiscal (...)

E conclui que “Esta fusão atípica não se encontra abrangida pelo regime especial previsto nos 
artigos 67º e seguintes do CIRC, uma vez que não se reconduz às definições legais taxativas presentes 
no nº1 do artigo 67º do mesmo diploma (...)

Se relembrarmos que as alíneas a) e b) do nº2 (que trata a “cisão”) do artigo 67º prevêem o mesmo 
requisito de “atribuição aos seus sócios de partes representativas do capital social “que as alíneas a) 
e b) do nº1 (que trata a “fusão”) do mesmo artigo, então as conclusões determinadas nestes Despa-
chos, aplicadas às operações de fusão (previstas no nº1 do artigo 67º) são implicitamente aplicáveis 
às operações de cisão cujas condições estão previstas no nº2 deste mesmo artigo.

Isto porque, embora se tratem de operações distintas (fusão versus cisão) ambas explicitamente, 
prevêem o mesmo requisito.

Concluindo:
O regime de neutralidade fiscal previsto no artigo 68º e seguintes do CIRC é apenas aplicável às 

operações taxativamente contempladas no artigo 67º do CIRC.
E, ao contrário do que sucedeu para as operações de fusão, designadamente o previsto na alínea c) 

do nº1 deste artigo 67º do CIRC, o legislador não previu para a hipótese cisão -fusão a situação de a 
sociedade beneficiária ser detentora da totalidade do capital social da sociedade cindida, caso em 
que não se verifica essa relação de troca de participações (cf. artigos 120º e 116º do CSC).

Deste modo, as operações que não verifiquem este requisito encontram -se, a contrario, afastadas 
do âmbito de aplicação deste Regime de Neutralidade Fiscal.

Conclui -se portanto, que as operações de cisão -fusão da A…………EC para a A…………. SGPS, 
tal como descritas no capítulo III.1, onde não existiu qualquer relação de troca de participações, não 
podem beneficiar do regime de neutralidade fiscal previsto nos artigos 67º e seguintes do CIRC.

III.2.2. Razões Económicas Válidas
Em complemento do descrito no capítulo anterior, existem outros requisitos previstos na lei 

para aplicação do regime especial, designadamente o que está previsto no n.º 10 do artigo 67º do 
CIRC, segundo o qual “O regime especial estabelecido não se aplica, total ou parcialmente, quando 
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se conclua que as operações abrangidas pelo mesmo tiveram como principal objectivo ou como um 
dos principais objectivos a evasão fiscal, o que pode considerar -se verificado, nomeadamente, nos 
casos em que as sociedades intervenientes não tenham a totalidade dos seus rendimentos sujeitos ao 
mesmo regime de tributação em IRC ou quando as operações não tenham sido realizadas por razões 
económicas válidas, tais como reestruturação ou a racionalização das actividades das sociedades que 
nelas participaram...” (…)

Assim este normativo pode ser dividido em 2 partes: o regime de tributação das sociedades in-
tervenientes e as razões económicas válidas.

Ora no que diz respeito às empresas envolvidas, a A…………..EC é meramente uma sociedade 
anónima enquanto a A…………, beneficiária dos activos transmitidos, é uma sociedade gestora de par-
ticipações sociais, beneficiando, por esse facto, de um regime fiscal particular previsto no Estatuto dos 
Benefícios Fiscais (artigo 32º), privilégio que não é aplicável à A…………..EC. Assim sendo, também 
segundo este normativo, tendo em conta as entidades envolvidas encontra -se afastada a possibilidades 
de aplicação do regime de neutralidade fiscal previsto no artigo 67º do CIRC.

Quanto à segunda parte e no que diz respeito, por exemplo, às acções da A………… SGPS, é 
referido no Projecto de cisão  - fusão que “o local apropriado para a detenção e gestão destas acções 
será então a própria A………….. SGPS. Relembrando que as acções foram “cedidas gratuitamente”, 
então, poder -se -ia colocar em questão a razão económica ou empresarial subjacente, quando a empresa 
tinha como alternativa transmitir aquelas acções em bolsa, dando total satisfação ao motivo invocado 
no Projecto, para além de angariar recursos financeiros.

Nesta abordagem, é necessário, ainda, acrescentar que estas operações de cisão -fusão são efec-
tuadas entre duas entidades entre as quais existem relações especiais, nos termos previstos na alínea a) 
do nº4 do artigo 58º do CIRC, dado que existe uma relação de domínio exercida pela A…………… 
SGPS sobre a A………….EC (a A………… SGPS detém 100% do capital social da A…………EC).

E quando isto acontece é preciso garantir que se dá cumprimento ao princípio de plena concor-
rência consagrado quer no nº1 do artigo 9º do Modelo de Convenção Fiscal da OCDE quer no nº1 
do artigo 58º do CIRC que estabelece que, “nas operações comerciais, incluindo, designadamente, 
operações ou séries de operações sobre bens, direitos ou serviços, bem como nas operações finan-
ceiras, efectuadas entre um sujeito passivo e qualquer outra entidade, sujeita ou não a IRC, com a 
qual esteja em situação de relações especiais, devem ser contratados, aceites e praticados termos e 
condições substancialmente idênticos aos que normalmente seriam contratados, aceites e praticados 
entre entidades independentes em operações comparáveis.

III.3 Regime Aplicável – Operação entre a A………….EC e a A………. SGPS
Uma característica da operação entre a A………….EC e A………… SGPS é que uma sociedade 

incorporante (beneficiária), a A………… SGPS, é detentora da totalidade das partes representativas 
do capital da sociedade cindida, a A…………EC.

E, como versado anteriormente, o regime estabelecido neste artigos constitui um “regime espe-
cial”, implicando que no caso de uma operação não se enquadrar no âmbito específico desta norma, 
então a mesma será submetida ao regime geral de tributação, com aplicação do disposto no artigo 43º 
do CIRC.

III.3.1. Valor de Mercado
Ou seja, para o caso em análise e para efeitos de determinação do lucro tributável, a transferência 

do património para a sociedade beneficiária deverá fazer -se pelo VALOR de MERCADO, à data das 
operações, nos termos do estatuído no artigo 43º, nº3 alínea d), segundo o qual o valor de realização 
é, nos casos de fusão ou cisão, o valor de mercado dos elementos do activo imobilizado transmitidos 
em consequência daqueles actos”.

Isto significa que na sociedade beneficiária, a A………… SGPS, existiu um incremento patrimonial 
a ser valorizado E existindo uma “entrada”, temos de apurar o “valor de aquisição” correspondente 
a essa entrada, dado que, no caso A…………. SGPS, existe uma particularidade – os elementos patri-
moniais recebidos foram -no a título gratuito.

Assim sendo na esfera tributária da A…………. SGPS, o valor de aquisição do incremento patri-
monial será o seu Valor de Mercado à data da cisão para que haja correspondência entre os valores 
de saída da sociedade cindida, a A…………EC e os valores de “entrada” na sociedade beneficiária. 
Ou seja, a determinação do valor dos elementos patrimoniais recebidos pela A…………. SGPS será 
exactamente igual ao valor de realização considerado na A………….EC. (...) Este recebimento dos 
elementos patrimoniais conduziu a variações patrimoniais positivas não reflectidas no Resultado 
Líquido da A…………. SGPS, que nos termos do artigo 21º do CIRC, concorrem para a formação do 
Lucro Tributável por não se enquadrarem em nenhuma das excepções previstas no nº1 deste artigo. 
Ou seja, estas realidades têm enquadramento no nº2 daquele artigo, segundo o qual “Para efeitos da 
determinação do lucro tributável, considera -se como valor de aquisição, dos incrementos patrimoniais 
obtidos a título gratuito o seu valor de mercado, não podendo ser inferior ao que resultar da aplicação 
das regras de terminação do valor tributável previstas no Código do imposto de Selo”. (...)
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Concluindo, o apuramento do “Valor de Mercado (que corresponde ao “valor de realização” 
na sociedade cindida e ao “valor de aquisição” na sociedade beneficiária) terá em conta terá em 
conta as regras estatuídas pelo artigo 43º do CIRC, em conjugação com o disposto no artigo 21º do 
mesmo código, que por sua vez remete para as regras de determinação do valor de mercado previstas 
no Código do Imposto de Selo.

III. 3.2. data da Cisão -Fusão
(…)
III.4 Escolha do Modelo Para calcular o “Valor de Mercado”
Dado que estamos perante participações sociais em sociedades anónimas, cujo capital é represen-

tado por acções, a valorização destas participações parte do cálculo do valor por acção. E este cálculo 
pode ter várias condicionantes dado que a avaliação incorpora um processo subjectivo que depende 
de vários factores (característica do avaliador, finalidade da avaliação, do contexto económico e do 
modelo escolhido).

Existindo diversos modelos e várias técnicas para o apuramento do valor da empresa / acção, o 
valor da empresa é, em última análise, o equilíbrio, entre o valor que o vendedor aceita como preço 
perante todas as alternativas de que dispõe, e o valor que o comprador estiver disposto apagar, que 
poderá incluir, além do valor de mercado esperado, o Goodwill envolvido na aquisição. (...)

Concluindo, utilizaremos as regras previstas no CIS para apuramento do Valor de Mercado dos 
elementos patrimoniais transferidos para a A………… SGPS pois, para além de incluírem os conceitos 
básicos do rácios financeiros, não incorporam qualquer factor subjectivo de avaliação.

III.4.1. valor das acções da D…………
No 1ª sementes de 2007, as acções representativas do capital social da D………… SGPS, S.A. 

foram admitidas à negociação no Eurolist by Euronext Lisbon (mercados de capitais regulamentado).
De acordo com o Prospecto de Oferta Pública de Subscrição (OPS) foi definido um intervalo para 

o valor daquelas acções entre (6,5 e 8) euros. Em 2007 -06 -07, as acções foram admitidas à negociação 
ao preço de (8) euros. Ou seja, os investidores/mercado fizeram o seu juízo de valor e concluíram pela 
cotação superior do intervalo.

No entanto, prevendo a lei que se aplique, primeiro a cotação do dia ou a mais próxima nos seis 
meses anteriores (como vimos, a admissão da cotação foi posterior), então encontrando -nos numa 
situação de ausência de cotação oficial, será efectuado o cálculo da acção segundo as restantes regras 
do CIS.

De acordo com o artigo 15º do CIS (atrás transcrito) será de aplicar a regra prevista nos alínea b) 
dado que a empresa D…………. SGPS, S.A. contribuinte …………, deu início à actividade em 
2004 -11 -11, ou seja, há menos de 2 anos completos face à data da realização da escritura de cisão-
-fusão.

Assim, relativamente à operação definida no ponto F2 do Projecto de Cisão -Fusão, para a transmis-
são da participação de 50% da D…………., correspondente a 16.000.150 acções, obteve -se o seguinte 
valor, segundo a regra de cálculo estabelecida pela al.b) do nº3 do artº15ºdo CIS.

QUADRO 7

Cálculo do valor das acções da D………… 

Apuramento da situação líquida corrigida em 31 -12 -2005

Capital social  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 000 300 00€
Prestações suplementares. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00€
Reservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 363,71€
Resultados Transitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -219 261,55€
Resultado líquido do Exercício  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 235 770,64€
Dividendos antecipados
Ajustamentos partes capital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 910 425 30€
TOTAL:(S). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 123 598,19€
Valor de cada acção à data da Transmissão:
n n.º de acções representativas do capital da sociedade participada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 000 300
S valor substancial da soc. Participada  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 123 598,19€
Na n.º de acções a avaliar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 000 150
Va=S/n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,69€

Valor da Transmissão – (Va × na) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 061 799,10

 Nota: Os valores considerados no cálculo, e de acordo com o previsto neste artigo 15º do CIS, são 
os relativos ao último exercício anterior à transmissão, ou seja, o exercício de 2005 (Anexo VII - ba-
lanço D…………)
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Perante o exposto o Valor de Mercado a considerar para efeitos de transmissão dos elementos 
do imobilizado por via da cisão da A………….EC e fusão na A………… SGPS e que corresponderá ao 
valor de aquisição na A…………. SGPS é de €27.061.799,10.

Este cálculo, de acordo com as regras do CIS, revela -se muito próximo do valor registado na 
contabilidade da A……………. SGPS, cujo valor na conta 4111_Investimento Financeiros – partes 
de capital  - Empresa Grupo – D……………, em 2006 -12 -31, era de € 28.766,104,34. Mas bastante 
inferior ao valor que esta mesma participação, nas demonstrações financeiras de 2007 (ABDR), tem de 
€ 108.252.635 (Anexo VIII - cópia da conta 4111 de 2006 e da página 22/23 ABDR de 2007).

III.4.2. Valor das acções da A……….. SGPS
Para a empresa A…………… SGPS, sendo já uma empresa cotada na bolsa, encontra -se definida 

no n.º 3 do artigo 15º do CIS a regra da determinação do valor da transmissão destas acções, segundo 
o qual “O valor das acções... é o da cotação na data da transmissão”.

Assim o Valor de Mercado obtido a partir da cotação da acção em Bolsa (mercado de cotações 
oficiais) corresponde à melhor avaliação da empresa num dado momento.

Em termos fiscais, este indicador é também aquele que dá mais garantias para cumprir o princí-
pio da plena concorrência consagrado no nº1 do artigo 58º do CIRC anteriormente descrito, dado que 
estamos perante duas entidades entre as quais existem relações especiais nos termos definidos no nº4 
do mesmo artigo.

Assim sendo relativamente à operação definida na alínea b) do ponto F.2 do Projecto, para a 
transmissão de 6.969.790 acções, representativas de 3,4 do capital da A………… SGPS, obteve -se o 
seguinte valor, segundo a regra de cálculo estabelecida no corpo nº3 do art. 15º do CIS.

QUADRO 8 

Cálculo do valor das acções da A……….. SGPS 

A………. SGPS — n.º acções Total C. Social Acções — 3,4%

204 635,695 6 969 790

Cotação da acção em 2006 -12 -27  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor transmissão = cotação × n.º acções  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,09 €
35 476 231,10 €

 Nota: O valor da cotação foi obtido a partir do Boletim de cotações do dia 2006 -12 -27 da Euronext 
Lisboa (Anexo IX)

Concluindo, o Valor de Mercado a considerar para efeitos da transmissão das 6.969.790 acções 
da A…………. por via da cisão da A…………EC e fusão na A………… SGPS e que corresponderá ao 
Valor de aquisição na A…………. SGPS é de €35.476.231,10.

III. 5 APURAMENTO DO INCREMENTO PATRIMONIAL
De acordo com o Projecto de Cisão -Fusão e descrito anteriormente, não existiu qualquer con-

trapartida financeira paga pela A…………. SGPS à empresa A………..EC, pelo que estamos perante 
uma transmissão a título gratuito.

Em termos contabilísticos, através de um documento interno (Anexo X), com a data de 2206 -12 -27, 
sem mais nenhum documento de suporte ou outro complementar, a empresa A………… SGPS efectuou 
unicamente os seguintes movimentos (transcrição do documento): 

Conta Terceiro Descrição Débito Crédito Operação

4111 110000013 INV. FINANCEIROS  - A……..EC . . . . . . . . . . . . . . . 4 727 143,65 F.2a)
4111 INV. FINANCEIROS  - D………., SGPS  . . . . . . . . . . 4 727 143,65
5531 900033 AJUST PARTES CAPITAL -A…….EC  . . . . . . . . . . . 9 958 619,05 F.2b)
521 ACÇÕES PRÓPRIAS - V. NOMINAL . . . . . . . . . . . . 6 969 790,00
522 ACÇÕES PRÓPRIAS  - DESC. E PRÉMIOS . . . . . . . 2 988 829,05

 A conclusão a retirar destes lançamentos é que não tendo existido qualquer contrapartida fi-
nanceira, se confirma a aquisição a título gratuito. Ou seja, relativamente à obtenção das acções da 
D………….., a empresa apenas criou uma conta para o seu registo (€4.727.143,65) por contrapartida 
da diminuição na conta que registava a participação na A…………EC, registando uma mera transfe-
rência entre contas.

No caso das “acções próprias” considerou uma variação patrimonial positiva (conta 5531) que 
não concorreu para a formação do lucro tributável pois não foi declarada no quadro 07 da declaração 
modelo 22 de 2006.
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E nenhuma destas operações estruturada segundo os desígnios do contribuinte, cumpre o Princípio 
de Plena Concorrência), pois nenhuma entidade independente aceitaria ceder património em benefício 
directo de outras entidades, não se fazendo ressarcir dos recurso despendidos ou ser compensada pela 
perda do direito a recurso futuros.

Assim, na determinação do valor de aquisição dos incrementos patrimoniais obtidos pelo sujeito 
passivo a título gratuito, seguiu -se, como se referiu no capítulo anterior, as regras estipuladas no nº2 do 
artigo 21º do CIRC, isto é, considerar -se -á, como valor de aquisição para as acções recebidas, o valor 
de mercado à data das operações e já calculado no capítulo anterior:

QUADRO 9

Cálculo da variação patrimonial Positiva 

Património destacado N.º acções
transmitidas NIPC Valor de Aquisição Variação Patrimonial

Não Tributada

(1) (2) (3) (4) (5) = (4)

50% D  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 000 150 …………… 27 061 799,10 27 061 799,10
3,4% A  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 969 790 …………… 35 476 231,10 35 476 231,10

TOTAL da Variação Patrimonial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62 538 030,20

 III. 6 CORRECÇÕES À MATÉRIA TRIBUTÁVEL – CONCLUSÃO
Perante o exposto e uma vez que a operação de cisão -fusão realizada entre a A…………EC e 

a A……….. SGPS, descrita no capitulo III.1, não reúne os requisitos indispensáveis para beneficiar 
do regime especial de neutralidade fiscal instituído no artigo 67º e seguintes do CIRC, para além de 
não dar cumprimento ao princípio de plena concorrência previsto no artigo 58º do CIRC, revelou -se 
necessário o cálculo das variações patrimoniais positivas não reflectidas no resultado líquido, sendo, 
para o efeito utilizado como valor de aquisição dos incrementos patrimoniais obtidos a título gratuito, 
nos termos do nº2 do artigo 21º do CIRC, o seu valor de Mercado.

Com base nestas regras e perante tudo o que foi anteriormente exposto, foi computada uma correc-
ção positiva à matéria tributável do exercício de 2006, no montante de € 62.538.030,20 correspondente 
a Variações Patrimoniais Positivas não declaradas pelo sujeito passivo no quadro 07 da declaração 
de rendimento modelo 22. No quadro abaixo estão sintetizadas as correcções em sede de IRC:

QUADRO 10 

Apuramento do Lucro tributável 

Quadro 7 Apuramento do Lucro Tributável de 2006

Campo Descrição Valores
Declarados 

DC anteriormente
Liquidado * Correcção Valores

Corrigidos 

201 Resultado Líquido  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 357 506,42 30 357 506,42 30 357 506,42
202 Var. Patrimoniais Positivas não reflectidas 

no resultado líquido.
27 230 000,00 27 230 000,00 62 538 030,20 89 768 030,20

203 Var.Patrimoniais Negativas não reflectivas 
no resultado líquido.

478 177,68 478 177,68 478 177,68

205 a 225 Valores a acrescer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 956 107,00 9 052 855,95 9 052 855,95
227 a 238 Valores de deduzir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 021 997,99 65 021 997,99 65 021 997,99

Lucro Tributável/Prejuízo Fiscal  -1 956 562,25 1 140 186,70 62 538 030,20 62 538 030,20

* DC de 2009 -11 -27, ID 3174 -2009 DO113 -17, OI200802871, DF Porto

 Nota: para apuramento da Matéria Colectável, verificando -se a existência de prejuízos fiscais de 
exercícios anteriores, passamos a apresentar os valores apurados dedutíveis 

Quadro 09 – Prejuízos Dedutíveis

Regime Geral Ano Valores
Declarados

DC anteriormente
liquidados Correcções Valores

Corrigidos

Prejuízo Fiscal Dedutível Ano N -6 303 . . . . 2000
Prejuízo Fiscal Dedutível Ano N -5 304 . . . . 2001 126 618,99 126 618,99 126 618,99
Prejuízo Fiscal Dedutível Ano N -4 305 . . . . 2002 2 917 58,44 2 917 58,44 2 917 58,44
Prejuízo Fiscal Dedutível Ano N -3 306 . . . . 2003 2 305 708,84 2 305 708,84 2 305 708,84
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Quadro 09 – Prejuízos Dedutíveis

Regime Geral Ano Valores
Declarados

DC anteriormente
liquidados Correcções Valores

Corrigidos

Prejuízo Fiscal Dedutível Ano N -2 307 . . . . 2004 8 824 326,36 8 824 326,36 8 824 326,36
Prejuízo Fiscal Dedutível Ano N -1 308 . . . . 2005 3 942 179,06 2 391 040,52 2 391 040,52

Total de Prejuízos a utilizar  . . . . . . . . . . . . . 18 116 485,69 16 565 347,15 16 565 347,15

Nota: Exercício de 2005 – DC de 2009 -11 -10, ID 3174 -2009 -DO104 -08, OI200802394, DF Porto

 (…)
IX. Direito de Audição
(...) Relativamente a todo o património transferido, não podemos concordar com o sujeito passivo 

na medida em que para além de voltar a fazer referência ao “espírito” do legislador, caindo na análise 
subjectiva da lei, também não é verdade que a transferência foi efectuada “por conta dos seus sócios” 
dado que a A……………EC é uma entidade jurídica distinta da A………… SGPS e a A………..EC não 
é accionista principal da A………… SGFS (...)

Concluindo, a previsão legal para o benefício previsto no artigo 67º do CIRC, encontra -se su-
bordinada, ao cumprimento dos requisitos impostos pelo artigo. Na falta do seu estrito cumprimento, 
não existem condições legais para validar a operação tal como o contribuinte expende ser a sua 
pretensão.

Perante tudo o que foi exposto, não há lugar a alterações ao projecto de relatório (...) (cf fls 98 
a 114 do PA apenso aos presentes autos cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos 
os efeitos legais).

T) A quantia a que se reporta a alínea anterior encontra -se a ser cobrada coercivamente no processo 
executivo n.º 3174201101019490 que corre termos no Serviço de Finanças do Porto 1 (cfr. fls. 163 do 
PA apenso aos presentes autos);

U) Para suspender os autos executivos a que se reporta a alínea anterior, a impugnante prestou 
garantia na modalidade de penhor de 21.007.003 acções da D………… -SGPS, S.A., em 27.04.2011 e 
o respectivo reforço, em 19.09.2012, suportando os encargos inerentes (cfr. fls. 361 a 371 dos presentes 
autos cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos legais);

V) Em 03.05.2011, não se conformando com a liquidação de IRC e respectivos juros resultante 
da Inspecção a que se reportam as alíneas anteriores, a impetrante deduziu a presente Impugnação (cf. 
carimbo aposto no rosto da petição inicial a fls. 6 dos presentes autos).

3. Foram as seguintes as questões a decidir enunciadas na sentença recorrida:
 - Da (i)legalidade da liquidação impugnada por violação do regime da neutralidade fiscal previsto 

nos arts. 67º e ss. do CIRC, emergente de erro nos pressupostos de facto e de direito;
 - Da violação dos princípios da capacidade contributiva e da proporcionalidade;
 - Da ilegalidade da liquidação de juros compensatórios;
 - Do direito a indemnização por prestação de garantia indevida.
E logo em apreciação daquela primeira questão veio a impugnação a ser julgada procedente, por 

adesão à fundamentação constante do ac. desta Secção do STA, de 29/9/2011, rec. n.º 0865/11, ou seja, 
no entendimento de que para aplicação do regime de neutralidade fiscal constante dos arts. 67º e ss. do 
CIRC não é necessária a atribuição aos sócios da sociedade cindida de partes representativas do capital 
social da sociedade beneficiária, sendo esta detentora da totalidade do capital social daquela, tal como 
resulta dos nºs. 3 e 6 do art. 68º do mesmo CIRC.

Discorda a recorrente, continuando a sustentar que, no caso da operação em causa nos autos, por 
um lado, a atribuição de contrapartidas aos accionistas ou sócios da sociedade cindida (circunstância 
que no caso não ocorreu), constitui condição necessária para a aplicabilidade do regime de neutralidade 
fiscal previsto nos arts. 67º e ss. do CIRC e, por outro lado, o regime previsto no art. 68º só é aplicável às 
operações taxativamente previstas no art. 67º, pelo que, não estando prevista expressamente neste preceito 
a situação de cisão/fusão em que a sociedade beneficiária é detentora de 100% do capital da sociedade 
cindida e na qual não ocorre a troca de participações, tal regime não é lhe aplicável, encontrando -se 
consequentemente sujeita ao regime geral de tributação nos termos do art. 43º do CIRC.

A questão a decidir é, portanto, a de saber se a atribuição formal ao sócio da sociedade cindida de partes 
representativas do capital social das sociedades beneficiárias (resultantes da cisão) constitui pressuposto 
da aplicação do regime fiscal especial aplicável às cisões -fusões de sociedades (art. 68º do CIRC).

Vejamos.
4.1. Potenciando a concentração empresarial das empresas, o regime jurídico de fusões e cisões 

de sociedades consta, respectivamente, dos arts. 97º a 117º e 118º a 129º do Código das Sociedades Co-
merciais, relevando também, o art. 2º, alínea b) da Directiva 90/434/CEE (1) do Conselho de 23/6/1990, 
bem como, no âmbito fiscal, o regime decorrente dos arts. 67º a 72º do CIRC e do art. 60º do EBF.
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Nomeadamente, no âmbito da cisão, o art. 118º do CSComerciais, sob a epígrafe «Noção. Mo-
dalidades», dispõe:

«1. É permitido a uma sociedade:
a) Destacar parte do seu património para com ela constituir outra sociedade;
b) Dissolver -se e dividir o seu património, sendo cada uma das partes resultantes destinada a 

constituir nova sociedade;
c) Destacar partes do seu património ou dissolver -se, dividindo o seu património em duas ou mais 

partes, para as fundir com sociedades já existentes ou com partes do património de outras sociedades, 
separadas por idênticos processos e com igual finalidade.

2. As sociedades resultantes da cisão podem ser de tipo diferente do da sociedade cindida.»
4.2. No âmbito da mencionada Directiva 90/434/CEE o respectivo art. 2º determina:
«Para efeitos da presente directiva, entende -se por
a) «Fusão»: a operação pela qual:
 - uma ou mais sociedades transferem, na sequência e por ocasião da sua dissolução sem liquidação, 

o conjunto do activo e do passivo que integra o seu património para outra sociedade já existente, me-
diante atribuição aos respectivos sócios de títulos representativos do capital social da outra sociedade, 
e, eventualmente, de uma quantia em dinheiro não superior a 10 % do valor nominal ou, na ausência 
de valor nominal, do valor contabilístico desses títulos,

a)  - duas ou mais sociedades transferem, na sequência e por ocasião da sua dissolução sem 
liquidação, o conjunto do activo e do passivo que integra o seu património para uma sociedade que 
constituam, mediante a atribuição aos respectivos sócios de títulos representativos do capital social da 
sociedade nova, e, eventualmente, de uma quantia em dinheiro não superior a 10 % do valor nominal 
ou, na ausência de valor nominal, do valor contabilístico desses títulos,

 - uma sociedade transfere, na sequência e por ocasião da sua dissolução sem liquidação, o conjunto 
do activo e do passivo que integra o seu património para a sociedade detentora da totalidade dos títulos 
representativos do seu capital social;

b) «Cisão»: a operação pela qual uma sociedade transfere, na sequência e por ocasião da sua 
dissolução sem liquidação, o conjunto do activo e do passivo que integra o seu património para duas 
ou mais sociedades já existentes ou novas, mediante a atribuição aos seus sócios, de acordo com uma 
regra de proporcionalidade, de títulos representativos do capital social das sociedades beneficiárias da 
entrada, e, eventualmente, de uma quantia em dinheiro não superior a 10 % do valor nominal ou, na 
ausência de valor nominal, do valor contabilístico desses títulos;

c) «Entrada de activos»: a operação pela qual uma sociedade transfere, sem que seja dissolvida, 
o conjunto ou um ou mais ramos da sua actividade para outra sociedade, mediante entrega de títulos 
representativos do capital social da sociedade beneficiária da entrada;

(…)»
4.3. Também os nºs. 2 e 7 do art. 68º do CIRC (na redacção à data dos factos) dispunham o se-

guinte:
«2 – Considera -se cisão a operação pela qual:
a) Uma sociedade (sociedade cindida) destaca um ou mais ramos da sua actividade, mantendo 

pelo menos um dos ramos de actividade, para com eles constituir outras sociedades (sociedades be-
neficiárias) ou para os fundir com sociedades já existentes, mediante a atribuição aos seus sócios de 
partes representativas do capital social destas últimas sociedades e, eventualmente, de uma quantia em 
dinheiro que não exceda 10% do valor nominal ou, na falta de valor nominal, do valor contabilístico 
equivalente ao nominal das participações que lhes sejam atribuídas:

b) – (…)
7  - O regime especial estatuído na presente subsecção aplica -se às operações de fusão e cisão de 

sociedades e de entrada de activos, tal como são definidas nos nºs. 1 a 3, em que intervenham:
a) Sociedades com sede ou direcção efectiva em território português sujeitas e não isentas de IRC, 

cujo lucro tributável não seja determinado pelo regime simplificado;
(…)».
A esta disposição corresponde, actualmente, o art. 73º, n.º 2, alínea a) do mesmo CIRC, na redacção 

dada pelo DL n.º 159/2009, de 13/7 que alterou e republicou o Código).

4.4. Do regime emergente dos normativos transcritos resulta, pois que:
 - a fusão (reunião de sociedades numa só sociedade) pode operar -se, quer (i) por incorporação 

(fusão -absorção)  - [mediante a transferência global do património de uma ou mais sociedades (sociedades 
incorporadas) para outra (sociedade incorporante) e a atribuição aos sócios daquelas de partes, acções 
ou quotas desta] quer (ii) por constituição (fusão -criação) de nova sociedade (para a qual se transferem 
globalmente os patrimónios das sociedades fundidas, sendo aos sócios destas atribuídas partes, acções 
ou quotas da nova sociedade); ou seja, está em causa a reunião do património e dos sócios de duas ou 
mais sociedades numa única sociedade.
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 - a cisão reconduz -se a um processo de divisão de património social entre diversas sociedades, 
com atribuição de participações sociais na(s) sociedade(s) beneficiária(s) aos sócios da sociedade 
cindida. (2)

Mas, diferentemente do que sucede na fusão quanto à sociedade incorporada ou fundida, nem 
sempre a sociedade cindida perde a sua individualidade jurídica (pode haver casos de cisão parcial).

E os elementos essenciais da cisão são: (3)
a) Negócio jurídico de cisão;
b) Transmissão de bens determinados ou, no caso de cisão total, do património a título universal 

“pro quota”;
c) Manutenção da garantia patrimonial dos credores;
d) Contraprestação em acções ou noutros títulos de participação social.
E constituem modalidades da cisão as seguintes:
a) cisão simples  - em que se destaca parte do património de uma sociedade para com ela se cons-

tituir outra sociedade;
b) cisão -dissolução  - em que se dissolve e divide o património de uma sociedade, sendo cada uma 

das partes resultantes destinadas a constituir uma nova sociedade;
c) cisão -fusão  - em que se destacam ou dissolvem partes do património, dividindo o património 

em duas ou mais partes, para as fundir com sociedade já existentes ou com partes do património de 
outras sociedades separadas por idênticos processos e com igual finalidade.

4.5. No caso vertente, resulta do Probatório que a operação de reestruturação se consubstancia 
num projecto de cisão -fusão: (i) cisão parcial (a cisão não determinou a dissolução da sociedade cindida, 
que manteve a sua existência jurídica) da A………….., Engenharia e Construção, S.A. (A……….EC), 
mediante destaque de duas partes do seu património para incorporação, por fusão, na A………….., Con-
cessões de Transportes SGPS, SA. (A………CT, SGPS) e na A………… SGPS (A……….. SGPS); (ii) 
detenção pela sociedade incorporante (A………… SGPS) de 100% do capital social da sociedade cindida 
(A………..EC) (ou seja, da A…………, Engenharia e Construção, S.A. (A……….EC) foram destacadas 
unidades económicas que foram incorporadas na A…………, SGPS, S.A. (A………. SGPS)

E mais resulta provado que as alterações societárias operadas, porque realizadas exclusiva e in-
tegralmente no seio do Grupo A…………., não originaram qualquer modificação do valor deste, que 
a implementação da operação de cisão -fusão não deu origem a qualquer alteração no património que 
a impugnante já detinha directa ou indirectamente e que a reestruturação assim operada não implicou 
qualquer aumento do capital social da impugnante, não tendo dado lugar a qualquer emissão de acções 
ou troca de participações sociais.

E também não vem questionado que as partes de património objecto de transmissão foram con-
sideradas como um ramo próprio de actividade, enquanto conjunto de elementos que constituem, do 
ponto de vista organizacional, uma unidade económica autónoma, isto é, um conjunto de elementos 
capaz de funcionar pelos seus próprios meios.

A Administração Tributária considerou, em síntese, que, uma vez que nas als. a) e b) do n.º 2 do 
art. 67º do CIRC é sempre exigida a atribuição aos sócios das sociedades cindidas, de partes repre-
sentativas do capital social destas últimas sociedades (as beneficiárias)”, então, no caso presente, a 
operação de cisão da A……….EC para a A………CT reúne as condições previstas no normativo [dado 
que foram destacados partes do património da sociedade cindida e foi realizado um aumento de capital 
social da A……….CT, cujas acções novas foram atribuídas aos sócios da A……..…EC (a A………. 
SGPS)], mas, ao invés, a operação de cisão da A…………EC para a A………… SGPS já não reúne os 
requisitos indispensáveis para a aplicação do dito regime de neutralidade fiscal, pois esta (A………… 
SGPS) não cumpre o requisito de troca de participações sociais determinada naquela citada alínea a) 
do n.º 2 do art. 67º do CIRC, uma vez que as sociedades intervenientes na operação eram já detidas a 
100% pelo mesmo sócio.

E como o regime estabelecido nestes artigos constitui um “regime especial aplicável às fusões, 
cisões, entradas de activos e permutas de partes sociais”, estarão abrangidas apenas as situações taxa-
tivamente ali enumeradas (no art. 67º), sendo excluídas da aplicação de tal regime as operações que 
não cumpram qualquer dos requisitos previstos neste último artigo.

E assim o requisito da “troca de participações sociais” exigido quer nas als. a) e b) do n.º 1 (fusões), 
quer nas als. a) e b) do n.º 2 (cisões), do normativo em questão, não se revela de menor importância, 
sendo de entender que se “... em resultado da fusão, não se procedeu ao aumento do capital da incor-
porante nem se estabelecem relações de troca, fica excluída do regime de neutralidade fiscal».

É que embora se trate de operações distintas (fusão/cisão) ambas explicitamente, prevêem o mesmo 
requisito, isto é, o regime de neutralidade fiscal previsto nos arts. 68º e ss. do CIRC é apenas aplicável às 
operações taxativamente contempladas no seu art. 67º e, ao contrário do que sucedeu para as operações 
de fusão, designadamente na alínea c) do n.º 1 deste art. 67º do CIRC, o legislador não previu para as 
operações de cisão -fusão a situação de a sociedade beneficiária ser detentora da totalidade do capital 
social da sociedade cindida, caso em que não se verifica essa relação de troca de participações.
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E, portanto, na tese da AT, as operações que não verifiquem este requisito encontram -se, a contrario, 
afastadas do âmbito de aplicação do dito regime de neutralidade fiscal, pelo que, no caso, as operações 
de cisão -fusão da A…………..EC para a A………… SGPS, onde não existiu qualquer relação de troca 
de participações, não podem dele beneficiar.

5. A questão que importa apreciar é, portanto, a de saber se a atribuição formal, ao sócio da so-
ciedade cindida, de partes representativas do capital social das sociedades beneficiárias (resultantes 
da cisão), constitui requisito para aplicação do regime fiscal especial aplicável às cisões -fusões de 
sociedades (constante do art. 68º do CIRC – correspondente ao actual art. 73º).

Vejamos.
5.1. Ora, como salienta o MP, a questão foi apreciada e decidida no acórdão desta Secção do STA, 

proferido em 20/12/2011, no proc. n.º 865/11, no sentido de que, para aplicação do regime de neutrali-
dade fiscal constante dos arts. 67º e segs. do CIRC não é necessária a atribuição aos sócios da sociedade 
cindida de partes representativas do capital social da sociedade beneficiária, sendo esta detentora da 
totalidade do capital social daquela, tal como resulta dos nºs. 3 e 6 do art. 68º do CIRC.

E porque não vemos razões para divergir, sufragamos a fundamentação constante desse citado 
aresto, no sentido de que a atribuição aos sócios da sociedade cindida de partes representativas do 
capital social da sociedade beneficiária não constitui um requisito que vise assegurar a neutralidade 
fiscal da operação de fusão ou cisão de sociedades, constituindo, antes, um requisito que visa apenas 
assegurar a protecção dos sócios da sociedade cindida, conforme resulta das disposições citadas legais 
e da evolução normativa do próprio regime em causa.

5.2. Com efeito, o n.º 1 do art. 62º do CIRC (na redacção inicial do código, aprovado pelo DL 
n.º 442 -B/88, de 30/11), estabelecia o seguinte:

«1  - À fusão e cisão de sociedades com sede ou direcção efectiva em território português é aplicável 
o regime estabelecido neste artigo desde que se verifiquem as seguintes condições:

a) A sociedade para a qual é transmitido o património das sociedades fundidas ou cindidas tenha 
sede ou direcção efectiva naquele território;

b) Os elementos patrimoniais activos e passivo objecto de transmissão sejam inscritos na contabi-
lidade da sociedade mencionada na alínea anterior com os mesmos valores que tinham na contabilidade 
das sociedades fundidas ou cindidas;

c) Os valores referidos na alínea anterior sejam os que resultam da aplicação das disposições deste 
Código ou de reavaliações feitas ao abrigo de legislação de carácter fiscal.»

5.3. Posteriormente, o DL n.º 123/91, de 2/7, veio aditar a este art. 62º o n.º 7, dispondo o se-
guinte:

«7  - É equiparada à fusão a operação pela qual uma sociedade transfere o conjunto do activo e 
do passivo que integra o seu património para a sociedade detentora dos títulos representativos do seu 
capital social.»

5.4. Por sua vez, o DL n.º 198/2001, de 3/7, que procedeu à revisão do CIRC, manteve no n.º 1 
do art. 67º a mesma redacção do art. 62º transcrito e manteve, igualmente, a redacção do n.º 7.

5.5. E o DL n.º 221/2001, de 7/8, conferiu nova redacção aos nºs. 1 e 2 do art. 67º, que ficaram 
com a seguinte redacção:

«1  - Considera -se fusão a operação pela qual se realiza:
a) A transferência global do património de uma ou mais sociedades (sociedades fundidas) para 

outra sociedade já existente (sociedade beneficiária) e a atribuição aos sócios daquelas de partes repre-
sentativas do capital social da beneficiária e, eventualmente, de quantias em dinheiro que não excedam 
10% do valor nominal ou, na falta de valor nominal, do valor contabilístico equivalente ao nominal das 
participações que lhes forem atribuídas;

b) A constituição de uma nova sociedade (sociedade beneficiária), para a qual se transferem glo-
balmente os patrimónios de duas ou mais sociedades (sociedades fundidas), sendo aos sócios destas 
atribuídas partes representativas do capital social da nova sociedade e, eventualmente, de quantias em 
dinheiro que não excedam 10% do valor nominal ou, na falta de valor nominal, do valor contabilístico 
equivalente ao nominal das participações que lhes forem atribuídas;

c) A operação pela qual uma sociedade (sociedade fundida) transfere o conjunto do activo e do 
passivo que integra o seu património para a sociedade (sociedade beneficiária) detentora da totalidade 
das partes representativas do seu capital social.

2  - Considera -se cisão a operação pela qual:
a) Uma sociedade (sociedade cindida) destaca uma ou mais partes do seu património para com elas 

constituir outras sociedades (sociedades beneficiárias) ou para as fundir com sociedades já existentes, 
mediante a atribuição aos seus sócios de partes representativas do capital social destas últimas sociedades 
e, eventualmente, de uma quantia em dinheiro que não exceda 10% do valor nominal ou, na falta de valor 
nominal, do valor contabilístico equivalente ao nominal das participações que lhes forem atribuídas;

b) Uma sociedade (sociedade cindida) é dissolvida e dividido o seu património em duas ou mais 
partes, sendo cada uma delas destinada a constituir um nova sociedade (sociedade beneficiária) ou a 
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ser fundida com sociedades já existentes ou com partes do património de outras sociedades, separadas 
por idênticos processos e com igual finalidade, mediante a atribuição aos seus sócios de partes repre-
sentativas do capital social destas últimas sociedades e, eventualmente, de uma quantia em dinheiro 
que não exceda 10% do valor nominal ou, na falta de valor nominal, do valor contabilístico equivalente 
ao nominal das participações que lhes forem atribuídas”.

É esta também a redacção do actual art. 73º do CIRC (equivalente àquele art. 67º), após a revisão 
do Código pelo DL n.º 159/2009, de 13/7.

5.6. Apropriando -nos, com a devida vénia, da fundamentação do acórdão deste STA, de 20/12/2011, 
no proc. n.º 865/11, concluímos que «… até à alteração operada pelo Decreto -Lei n.º 132/92 no art. 67º, 
nem relativamente às sociedades fundidas, nem relativamente às sociedades cindidas, se relevava o 
facto de, eventualmente, as sociedades beneficiárias serem detentoras da totalidade do capital das 
sociedades fundidas ou cindidas.

Foi este diploma que, ao aditar o n.º 7, veio determinar que: “É equiparada à fusão a operação 
pela qual uma sociedade transfere o conjunto do activo e do passivo que integra o seu património para 
a sociedade detentora da totalidade dos títulos representativos do seu capital social”.

Todavia, quanto à cisão de sociedades, não existe norma expressa equivalente àquela, nem existe 
também nenhuma norma que mande aplicar à cisão o disposto no mesmo n.º 7.

Será então que o legislador quis, neste caso, afastar o regime de neutralidade quando, num caso 
como o dos autos, não houvesse atribuição de participações?

No n.º 11 do Decreto Preambular que aprovou o CIRC — Decreto -Lei n.º 442 -B/88  -, escreveu -se 
o seguinte:

“Outra área em que se faz sentir a necessidade de a fiscalidade adoptar uma postura de neutrali-
dade é a que se relaciona com as fusões e cisões de empresas. É que a reorganização e o fortalecimento 
do tecido empresarial não devem ser dificultados, mas antes incentivados, pelo que, reflectindo, em 
termos gerais, o consenso que ao nível da CEE, tem vindo a ganhar corpo neste domínio, criam -se 
condições para que aquelas operações não encontrem qualquer obstáculo fiscal à sua efectivação 
desde que, pela forma como se processam, esteja garantido que apenas visam um adequado redimen-
sionamento das unidades económicas.”

Por sua vez, o Decreto -Lei n.º 123/92, de 2 de Julho, que veio alterar o regime das fusões e cisões, 
na sequência da Directiva 90/434/CEE, de 23.07.1990, manteve este entendimento quando se escreveu 
no respectivo Preâmbulo: “Quanto à Directiva sobre fusões e cisões são preocupações de neutralidade 
fiscal que norteiam as disposições constantes da mesma e que já haviam sido acolhidas no CIR, quanto 
às fusões e cisões entre sociedades residentes em território português.

Assim, no essencial, estende -se às fusões e cisões entre sociedades de diferentes Estados -membros 
das Comunidades Europeias o regime que já estava estabelecido para as fusões e cisões internas.”

A Directiva 90/434/CEE, acima referida, vincou também nos seus considerandos iniciais que “as 
fusões, as cisões, as entradas de activos e as permutas de acções entre sociedades de Estados -membros 
diferentes podem ser necessárias para criar, na Comunidade, condições análogas às de um mercado 
interno e assegurar deste modo a realização e o bom funcionamento do mercado comum; que essas 
operações não devem ser entravadas por restrições, desvantagens ou distorções especiais resultantes 
das disposições fiscais dos Estados -membros; que importa, por conseguinte, instaurar, para essas 
operações, regras fiscais neutras relativamente à concorrência, a fim de permitir que as empresas se 
adaptem às exigências do mercado comum, aumentem a sua produtividade e reforcem a sua posição 
concorrencial no plano internacional”.

E refere -se ainda na mesma Directiva que o regime fiscal comum deve evitar a tributação das 
fusões, cisões, entradas de activos e permutas de acções, salvaguardando os interesses financeiros do 
Estado da sociedade contribuidora ou adquirida, já que o resultado das operações de fusão, cisão e 
entradas de activos será normalmente quer a transformação da sociedade contribuidora em estabeleci-
mento estável da sociedade beneficiária da entrada quer a afectação dos activos a um estabelecimento 
estável desta última sociedade.

E, assim, o regime de adiamento, até à sua realização efectiva, da tributação das mais -valias 
relativas aos bens transferidos, aplicado aos bens que estejam afectos a esse estabelecimento estável, 
permite evitar a tributação das mais -valias correspondentes, garantindo ao mesmo tempo a sua tribu-
tação posterior pelo Estado da sociedade contribuidora, no momento da sua realização.

Por outro lado, a atribuição, aos sócios da sociedade contribuidora, de títulos da sociedade 
beneficiária ou adquirente não deve, por si só, originar qualquer tributação desses sócios.

Significa isto então que essas operações não devem ser entravadas por restrições, desvantagens ou 
distorções especiais resultantes das disposições fiscais dos Estados -membros, a fim de não prejudicar 
a concorrência e permitir o regular funcionamento de um saudável mercado interno.»

5.7. No caso dos autos vem provado que a cisão operada na recorrida teve por objecto a reor-
ganização da estrutura societária da impugnante, sendo que, apesar da transferência de património 
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da sociedade cindida para a beneficiária, o património foi destacado pelo seu valor contabilístico, e 
registado com o mesmo valor na sociedade beneficiária.

Ora, continuando a seguir o texto do referido acórdão do STA, de acordo com o n.º 3 do art. 68º do 
CIRC, em vigor à data dos factos, «é condição da aplicação do regime especial de neutralidade fiscal que 
os elementos patrimoniais objecto de transferência mantenham os mesmos valores que tinham na sociedade 
fundida ou cindida antes da realização da respectiva operação, situação que ocorre nos autos.

Acresce ainda que, a entender -se a ocorrência de uma diminuição de capital na sociedade cin-
dida e a um aumento de capital na sociedade beneficiária, também esta situação estaria coberta pelo 
artigo citado, n.º 6, onde se estabelece que quando a sociedade beneficiária detém uma participação 
no capital da sociedade fundida ou cindida, não concorre para a formação do lucro tributável a mais-
-valia ou a menos -valia eventualmente resultante da anulação das partes de capital detidas naquelas 
sociedades em consequência da fusão ou da cisão.

Ora, se assim é quando há participação em parte do capital da cindida, por maioria de razão 
há -de tal ocorrer quando a beneficiária detém a totalidade do capital social da cindida.

Quer isto então dizer que, num caso como o dos autos, não constitui requisito da neutralidade 
fiscal na cisão -fusão, a atribuição aos sócios de participações sociais, até porque a sociedade bene-
ficiária não teve qualquer mais valia com a transferência de parte do património da cindida para si, 
uma vez que este ficou com o mesmo valor contabilístico que tinha naquela.

Assim, a sociedade beneficiária verá diferida para mais tarde a tributação por eventuais mais-
-valias ou outros ganhos sujeitos a imposto decorrentes da operação de cisão -fusão.

O entendimento que se deixou expresso, no sentido de que a atribuição de participações aos 
sócios da sociedade cindida ou beneficiária não constitui requisito da neutralidade fiscal, sendo antes 
estabelecida em beneficio dos sócios, tem apoio na Directiva n.º 75/855/CEE, de 9 de Outubro de 1978, 
cujo art. 10º, estabelece:

“1. Relativamente a cada uma das sociedades participantes na fusão, um ou mais peritos indepen-
dentes destas, designados ou reconhecidos por uma autoridade judicial ou administrativa, examinarão 
o projecto de fusão e redigirão um relatório escrito, destinado aos accionistas. Contudo, a legislação 
de um Estado -membro pode prever a nomeação de um ou de vários peritos independentes para todas 
as sociedades participantes na fusão, se esta nomeação for feita por uma autoridade judicial ou admi-
nistrativa, a pedido conjunto das sociedades. Estes peritos podem ser pessoas singulares ou colectivas 
ou sociedades, conforme dispuser a legislação de cada Estado -membro.

2. No relatório mencionado no n.º 1, os peritos devem sempre declarar se, em sua opinião, a 
relação de troca de acções é justa e razoável. Esta declaração deve, pelo menos:

a) Indicar o método ou os métodos seguidos para a determinação da relação de troca pro-
posta;

b) Indicar se tal ou tais métodos são adequados ao caso concreto e mencionar os valores a que 
cada um desses métodos conduz, emitindo parecer sobre a importância relativa concedida a esses 
métodos na determinação do valor fixado”.

Comentando esta disposição escreveu Carlos Baptista Lobo  - Fiscalidade, nºs 26/27, pág. 33:
“Este preceito visa a protecção dos accionistas face às decisões da sociedade que se decidiu 

fundir. Sendo essencialmente dirigido à defesa dos accionistas minoritários, este preceito é útil para a 
compreensão do processo de fusão. Efectivamente, as participações sociais das sociedades beneficiárias 
correspondem à quota -parte que caberia ao accionista em caso de liquidação.

... É, portanto, neste enquadramento que se deve entender a posição dos sócios da sociedade 
fundida. De facto, tal como os credores e terceiros, os sócios devem ver a sua posição protegida face 
às decisões da sociedade cindida. E por essa razão que a Terceira Directiva refere explicitamente o seu 
objectivo fundamental: “protecção dos interesses dos sócios e terceiros”, prevendo que os sócios devam 
ser adequadamente informados (tendo o projecto de fusão um papel fundamental nesta matéria).

… No entanto, ainda não satisfeito, o legislador comunitário impôs a elaboração de relatórios 
adicionais, elaborados por peritos independentes. A função destes relatórios é determinar de forma 
objectiva e precisa se os accionistas ficam salvaguardados de forma justa e equitativa relativamente 
às participações sociais da sociedade beneficiária, atendendo aos activos e passivos que lhe são 
transferidos pela sociedade absorvida.”

Ainda sobre esta questão, escreve Joana Vasconcelos — A cisão de sociedades, pág. 20:
“Em resultado da atribuição directa das participações que caracteriza a cisão, os sócios da 

sociedade cindida participam no capital de todas as sociedades beneficiárias, nos precisos termos em 
que o faziam naquela, sendo a conservação da sua participação social originária garantida pela ade-
quação da relação de troca (proporcionalidade quantitativa) e pela regra da repartição proporcional 
das referidas participações (proporcionalidade qualitativa), podendo esta, todavia, ser afastada de 
modo a permitir a distribuição dos próprios sócios ou de grupos de sócios pelas diversas sociedades 
beneficiárias, segundo combinações e equilíbrios diversos da composição originária da sociedade 
cindida”. Ora, quando alguma das sociedades intervenientes na fusão possua uma participação no 
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capital da outra, determina o artº 104º, n.º 3 do CSC que “Por efeito de fusão por incorporação, a 
sociedade incorporante não recebe partes, acções ou quotas de si própria em troca de partes, acções 
ou quotas na sociedade incorporada de que sejam titulares aquela ou esta sociedade ou ainda pessoas 
que actuem em nome próprio, mas por conta de uma ou de outra dessas sociedades”. Trata -se aqui de 
uma das três limitações do respectivo poder de voto consagradas neste preceito.

Deste modo sempre que, na cisão -fusão por incorporação, a sociedade beneficiária preexistente de-
tenha uma qualquer participação no capital da sociedade cindida, não receberá «partes, acções ou quotas 
de si própria» em troca de tal participação, quer se trate de cisão total, quer de cisão parcial. Trata -se, 
conforme sublinha RAUL VENTURA – Fusão, Cisão e Transformação de Sociedades, pág. 130, de um 
corolário «dos princípios gerais que regem as acções (ou quotas) próprias», justificando -se tal solução 
por um desígnio de «evitar uma duplicação fictícia de parte do património» da sociedade beneficiária.

Podemos então concluir que a atribuição aos sócios da sociedade contribuidora (cindida) de 
partes representativas de capital da sociedade beneficiária não constitui um requisito que vise asse-
gurar a neutralidade fiscal da operação de fusão ou cisão de sociedades, visando antes definir o que 
é uma operação de cisão e de fusão para efeitos fiscais.

Na verdade, os requisitos da cisão e da fusão para efeitos de neutralidade fiscal estavam fixados 
nos nºs 3 e 4 do art. 68º do CIRC, em vigor à data dos factos.

Temos então que, sendo o objectivo da lei, com a atribuição aos sócios da sociedade cindida de partes 
representativas do capital social da beneficiária, assegurar a protecção dos sócios da sociedade cindida 
e não o de assegurar a neutralidade fiscal da cisão ou fusão, essa protecção não se justifica nos casos em 
que, como sucede nos autos, a cindida é detida a 100% pela beneficiária da operação de cisão -fusão.» (4)

5.8. Porque os impostos não devem influenciar as escolhas da economia, importa que, como se 
diz no Preâmbulo do CIRC, a fiscalidade adopte uma posição de neutralidade relativamente àquela, 
sendo que a reorganização e o fortalecimento do tecido empresarial não devem ser dificultados, mas 
antes incentivados, criando -se condições para que as operações de fusão e cisão de empresas não 
encontrem obstáculo fiscal à sua efectivação, desde que esteja garantido que apenas visam um ade-
quado redimensionamento das unidades económicas [um dos requisitos de aplicabilidade do regime 
de neutralidade fiscal é a existência de motivações económicas válidas, assim se procurando evitar os 
casos de evasão fiscal, até porque o regime de neutralidade «nas fusões, cisões, entradas de activos e 
permutas de partes sociais, pode deixar de ser aplicado em função da motivação (de “evasão fiscal”) 
das operações». (5)

Neste regime não é, portanto, considerado qualquer resultado derivado da transferência dos elementos 
patrimoniais em consequência da fusão ou cisão, sendo os resultados apurados, posteriormente, na esfera 
das sociedades beneficiárias, em observância do princípio da continuidade da actividade empresarial.

Trata -se de um regime que, como aponta Casalta Nabais, (6) implica que, no respeitante às so-
ciedades fundidas ou cindidas «não haverá lugar, na determinação do seu lucro tributável, ao apura-
mento de qualquer resultado por virtude da transmissão dos elementos patrimoniais em consequência 
da fusão ou cisão nem à consideração como proveitos ou ganhos, nos termos do n.º 3 do at. 34º das 
provisões constituídas e aceites para efeitos fiscais que respeitem aos créditos, existências e obriga-
ções e encargos objecto de transmissão», no que respeita à sociedade para a qual são transmitidos os 
elementos patrimoniais das sociedades fundidas ou cindidas: «a) o apuramento dos resultados respei-
tantes aos elementos patrimoniais transmitidos é feito como se não tivesse havido fusão ou cisão; b) 
as reintegrações e amortizações sobre os elementos do activo imobilizado transmitidos são efectuadas 
de acordo com o regime que vinha sendo seguido nas sociedades fundidas ou cindidas; c) as provisões 
que foram transferidas das sociedades fundidas ou cindidas têm, para efeitos fiscais, o regime que lhes 
era aplicável nestas sociedades» e, no que se refere aos sócios das sociedades fundidas ou cindidas 
«não haverá lugar ao apuramento de ganhos ou perdas para efeitos fiscais em consequência da fusão 
desde que, na sua contabilidade, seja mantido para as novas participações sociais o valor pelo qual 
as antigas se encontravam registadas. O que não obsta, claro está, à tributação das importâncias que 
lhes sejam eventualmente atribuídas em consequência da fusão ou cisão.»

5.9. No caso dos autos, a operação de reestruturação do grupo A……………, visando a optimi-
zação da respectiva gestão mediante um projecto de cisão -fusão substancia -se, na parte em que a AT a 
questionou, em cisão parcial da A……………, Engenharia e Construção, S.A. (A…………EC), me-
diante destaque de parte do seu património para incorporação na A…………., SGPS, S.A. (A……….. 
SGPS), sendo que há detenção pela sociedade incorporante (A…………. SGPS) de 100% do capital 
social da sociedade cindida (A…………EC).

E concluindo -se que, para aplicação do regime de neutralidade fiscal constante dos arts. 67º e 
segs. do CIRC, não é necessária a atribuição aos sócios da sociedade cindida de partes representativas 
do capital social da sociedade beneficiária, sendo esta detentora da totalidade do capital social daquela, 
tal como resulta dos nºs. 3 e 6 do art. 68º do CIRC, a sentença recorrida, que assim também concluiu, 
decidindo pela ilegalidade da liquidação impugnada, deve ser confirmada.

Improcedem, portanto, as conclusões das alegações e, em consequência, o recurso.
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DECISÃO
Nestes termos acorda -se, em conferência em, negando provimento ao recurso, confirmar a sen-

tença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 23 de Abril de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda 
Maçãs.

(1) Relativa ao regime fiscal comum aplicável às fusões, cisões, entradas de activos e permutas de acções entre sociedades 
de Estados -Membros diferentes.

(2) Cfr. Castro Russo, Fusão e Cisão de Sociedades (Portugal), in Questões de Direito Societário em Portugal e no Brasil, 
Obra Colectiva, Fábio Ulhoa Coelho/Maria de Fátima Ribeiro, 1ª ed., Coimbra, Almedina, 2012, 589 a 614.

(3) Cfr. Menezes Leitão  - Fusão, cisão de sociedades e figuras afins, Revista Fisco n.º 57, Setembro de 1993, pp. 18 e 
ss., citado no ac. do STA, de 20/12/2011, no proc. n.º 865/11.

(4) Aliás, tal como nestes casos em que existem sócios comuns às sociedades intervenientes e não há aumento de ca-
pital, também nos casos de fusão inversa (downstream ou reverse merger – em que uma sociedade cujo capital é detido por 
outra acaba por a incorporar  - a sociedade filha incorpora a sociedade mãe) a AT enquadra no regime geral e não no regime 
da neutralidade. Posição que foi criticada por Saldanha Sanches, Fusão inversa e neutralidade (da Administração) fiscal, in 
Fiscalidade n.º 34, 2008, pp. 7 a 34.

(5) Cfr. Manuela Duro Teixeira, Reestruturação de Empresas e Limites do Planeamento Fiscal  - Algumas Notas, in J.L. 
Saldanha Sanches e Outros, Reestruturação de Empresas e Limites do Planeamento Fiscal, Coimbra, Coimbra Editora, 2009, 
p. 256.

(6) Direito Fiscal, 5ª Edição, Almedina, 2009, p. 601. 

 Acórdão de 23 de Abril de 2013.

Assunto:

Recurso jurisdicional de revista – artigo 150º do CPTA  -. Pressupostos de admissi-
bilidade.

Sumário:

 I — O recurso de revista consagrado no artigo 150º do CPTA tem natureza absoluta-
mente excepcional. Daí que apenas seja admissível nos precisos e estritos termos 
em que o legislador o consagrou.

 II — Destina -se a viabilizar a reapreciação pelo Supremo Tribunal Administrativo de 
questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para 
uma melhor aplicação do direito.

 III — Não assume aquela relevância fundamental nem se apresenta como clara a ne-
cessidade de admissão deste recurso, no quadro factual fixado pelas instâncias, a 
reapreciação da questão do critério de aferição da idoneidade concreta da fiança 
prestada para suspensão da execução fiscal à luz do disposto nos artigos 199º e 
200º do CPTT.

Processo n.º 233/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, SA.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Alfredo Madureira.

Recurso de revista – cfr. art.º 150º do CPTA  -.
Apreciação preliminar sumária de admissibilidade – cfr. art.º  150º n.º 5 do CPTA  -.
Em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo.

A Autoridade Tributária e Aduaneira inconformada agora com a decisão do Tribunal Central 
Administrativo Norte (Secção Tributária) que lhe negou provimento ao recurso jurisdicional que 
interpusera da sentença do TAF do Porto e, assim, manteve a decretada procedência da reclamação 
oportunamente deduzida por A…, SA, e, em consequência, manteve julgado anulatório do despacho 
do substituto legal do Director de Finanças do Porto que indeferira a requerida prestação de garantia 
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através de fiança no processo de execução fiscal n.º 1821201101200224, requereu revista excepcional 
nos termos do disposto no artigo 150º do CPTA.

Alega e conclui, em síntese e fundamentalmente, que se verificam ocorrer os requisitos legais 
de admissão deste recurso (cfr. art.º 150º do CPTA) uma vez que versa sobre o critério de aferição da 
idoneidade concreta da fiança prestada para suspensão da execução fiscal.

Questão que, em sua opinião, assume importância fundamental pela sua relevância jurídica e 
social.

Já que a presente controvérsia não se confinará aos estreitos limites dos presentes autos pois se 
reproduzirá em todos os casos em que se mostre necessário avaliar a idoneidade do fiador na sequência 
de decisões judiciais que concluíram pela admissibilidade abstrata da fiança.

Uma vez que, adita, “O acórdão em recurso decidiu que os requisitos da idoneidade concreta do 
fiador se encontram plasmados no art.º 633º, n.º 1 do CC e que consistem apenas na sua capacidade 
de se obrigar e na existência de activo de valor superior ao da dívida afiançada.”

E “A Fazenda Pública entende, ao invés, que aquela disposição legal não é diretamente aplicável 
às situações previstas nos arts. 169º e 212º do C.P.P.T. e no art. 52º da LGT.”

A Reclamante e ora Requerida respondeu sustentando, em síntese e fundamentalmente, a não veri-
ficação dos pressupostos/requisitos legais de admissão deste recurso jurisdicional, a litigância de má fé 
da Requerente que “sabe e não pode desconhecer que não existe qualquer controvérsia doutrinal e/ou 
jurisprudencial, susceptível de gerar incerteza e instabilidade na resolução da questão em apreço…“, 
e a extemporaneidade do requerido, “… uma vez que se trata de processo urgente, o recurso deveria 
ter sido interposto no prazo de 15 dias, ou seja até ao dia 11.01.2013 … “.

Alega e conclui ainda que, “Ao contrário do pretendido pela Fazenda Pública, o Tribunal a quo 
não decidiu que os requisitos de idoneidade da garantia se encontram plasmados no artigo 633º do 
Código Civil – limitando -se a remeter, outrossim, para o recente acórdão deste STA, de 19.09.2012, 
dado no processo n.º 0909/12, e, também, para o acórdão do TCAN, de 11.10.2012, dado no proc. 
00944/12.7BEPRT … “.

E, a final, pede se conclua pela extemporaneidade do presente recurso, pela sua inadmissibilidade 
ou improcedência.

O Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal Administrativo emitiu 
depois bem fundamentado e douto parecer – cfr. fls. 781 a 783 – pronunciando -se pela não verificação 
da invocada intempestividade do requerimento de admissão da revista, já que este deu entrada em juízo 
precisamente no último dia do respectivo prazo, a saber, 11.01.2013, tal como se alcança de fls. 667 
dos autos, e pela não verificação dos pressupostos/requisitos de admissão da revista, já de harmonia 
com jurisprudência deste Supremo Tribunal que convenientemente identifica e acolhe.

Sustenta, além do mais, que “De facto, estamos perante uma situação pontual, que não é par-
ticularmente complexa ou melindrosa do ponto de vista jurídico, nem revestindo uma importância 
fundamental do ponto de vista social. “.

Que “A recorrente nem sequer invoca que a doutrina e/ou jurisprudência se tenham vindo a 
pronunciar em sentido contrário sobre a questão, tornando, desse modo, necessária a sua clarificação 
para se obter uma melhor aplicação do direito.

Nem o poderia fazer, pois que, a jurisprudência reiterada e consolidada do STA vai exactamente 
no sentido do acórdão recorrido.”, “Na verdade o STA, em consonância com a decisão, ora, recor-
rida, vem entendendo que a idoneidade da fiança deve ser avaliada em função da susceptibilidade 
do património do fiador responder pela dívida exequenda e acrescido, sendo irrelevante o grau de 
liquidez da garantia.”

E, por último, que “… a decisão recorrida não está ferida por erro manifesto ou grosseiro, se-
guindo, pelo contrário, jurisprudência reiterada do STA. “.

Opina ainda, a final, não se verificarem in casu os pressupostos legais da alegada litigância de 
má fé da Fazenda Pública (cfr. art.º 456º, n.º 2 do CPC).

Colhidos os vistos legais, cumpre agora decidir.
Em primeiro lugar e prejudicialmente da questão prévia suscitada pela Requerida, a da extempo-

raneidade do requerimento inicial; questão que manifestamente se verifica não proceder.
Com efeito, tal como anotava já o Ilustre Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo 

Tribunal e inequivocamente decorre dos autos, aquele requerimento deu entrada em juízo precisamente 
no último dia do prazo respectivo, a saber, 11.01.2013, pelas 16.59 horas, por fax junto a fls. 667 e 
seguintes, a que se refere o relatório de fls. 692, adiante confirmado pela apresentação do respectivo 
original em 16.01.2013 – cfr. fls. 693 e seguintes  -.

Improcede assim a questão prévia da extemporaneidade.
Vejamos agora, por fim e como cumpre  - cfr. art.º 150º n.º 5 do CPTA  -, se, in casu, se verificam 

ou não os pressupostos de admissibilidade.
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A jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo (Contencioso Administrativo e Conten-
cioso Tributário) perante o disposto no n.º 1 daquele preceito da lei adjectiva vem acentuando repetida, 
uniforme e pacificamente o carácter estritamente excepcional deste recurso jurisdicional de revista,

Pois não se trata de recurso ordinário de revista, mas antes, como de resto o legislador cuidou 
de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, de uma “válvula de 
segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que definiu,

Quer dizer, quando esteja em causa a apreciação de uma questão que pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para a melhor aplicação do direito.

E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos, a saber: relevância jurídica ou social 
de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do recurso para uma 
melhor aplicação do direito, a jurisprudência deste Tribunal Superior vem doutrinando e sublinhando 
que apenas se verifica ocorrer aquela relevância jurídica ou social quando a questão a apreciar seja 
de complexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, de 
enquadramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar diferentes 
regimes potencialmente aplicáveis”.

E que só ocorre clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito 
quando se verifique capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da 
situação singular, designadamente quando o caso concreto revele seguramente a possibilidade de ser 
visto como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada, passível de se repetir em casos futuros 
e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável,

Ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes juris-
prudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios.

Mais se vem doutrinando, que é sobre o requerente que recai o ónus de alegar e intentar demons-
trar a verificação dos indispensáveis requisitos legais de admissibilidade deste extraordinário meio 
processual de sindicância jurisdicional, alegação e demonstração a levar necessariamente ao reque-
rimento inicial ou de interposição – cfr. arts. 676º n.º 2, 684º n.º 1 (in fine) e 2, e 685º -A n.º 1 e 2 do 
CPC, subsidiariamente aplicável  -.

Ora, neste domínio e no caso presente, não pode deixar de concluir -se, sem tibiezas ou necessidade 
de longas divagações, que a Requerente não só não alegou como não logrou demonstrar a verificação 
daqueles requisitos/pressupostos legais de admissão da requerida revista excepcional tal como a con-
sagra o invocado artigo 150º do CPTA e a jurisprudência convocada a vem clarificando no seu alcance 
e aplicação concreta.

Com efeito e como emerge do texto do respectivo requerimento de interposição, a Requerente 
AT, não sem deixar de reconhecer que “... o tema da idoneidade concreta de um específico fiador não 
justificaria a intervenção desse Venerando Tribunal por via do recurso de revista excepcional previsto 
no art. 150º do CPTA., uma vez que “... a matéria reduzir -se -ia aos estreitos limites do caso concreto 
e a sua solução corresponderia à definição do direito para aquela estrita circunstância, não sendo 
aplicável a qualquer outra.”,

Conclui antes, como aliás defende, “... que a idoneidade corresponde a solvabilidade, a capacidade 
de pagamento imediato ou rápido da dívida.” e que, “... a questão do critério de aferição da idoneidade 
concreta do fiador se irá colocar próxima e reiteradamente nos tribunais fiscais que concluíram pela 
admissibilidade abstrata da fiança como garantia no processo executivo fiscal. “

E que, assim, “... a possibilidade de expansão da controvérsia para outras e novas situações é 
indubitável; e indubitável é também a utilidade prática da decisão que resulte do presente recurso na 
conformação e orientação de decisões futuras. “.

E, partindo destas singelas e abstractas considerações, porventura susceptíveis de verificação 
efectiva, sem mais, conclui que a questão que identificou e emerge do sentido do decidido pelo ques-
tionado acórdão do TCANorte é susceptível de ser qualificada, para o efeito jurídico -processual que 
cumpre, como de importância jurídica e social fundamental.

Conclusão bem precipitada e juridicamente infundada.
Na verdade, para convenientemente se poder ajuizar da necessidade de admissão deste especial 

recurso de revista para uma melhor aplicação do direito, a invocada capacidade de expansão da con-
trovérsia e possibilidade de repetição em casos futuros, para proceder e ser aqui eficaz, há -de ser vista 
ou avaliada já perante as questionadas decisões das instâncias.

Estas, para o requerido efeito, haveriam de revelar -se ostensivamente erradas ou juridicamente 
insustentáveis ou, no mínimo, susceptíveis alimentar dúvidas fundadas e divisões de correntes juris-
prudenciais ou doutrinais.

Ora, nada disto se verifica ocorrer no ajuizado caso, nem a Requerente, sobre estes pontos, alegou 
o que quer que fosse.
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Acresce ainda que, não se tratando de recurso ordinário, mas antes de revista excepcional ou 
válvula de segurança do sistema, a relevância da questão a reapreciar nesta sede há -de emergir ainda 
e também de uma especial complexidade das operações exegéticas a efectuar,

Já perante um enquadramento normativo especialmente complexo e que porventura envolva a 
necessidade de compatibilizar diferentes regimes legais potencialmente aplicáveis.

Ora, nada disto se verifica ocorrer também no ajuizado caso dos autos.
Neste, é antes bem singelo o enquadramento normativo – os arts.º 199º e 200º do CPPT –, e a 

subsunção dos factos apurados e definitivamente assentes ao direito aplicável a que procederam as 
instâncias não demandou ou requereu operações exegéticas de complexidade ou dificuldade superior 
ao comum, não tendo sido igualmente necessário proceder a qualquer compatibilização de diferentes 
regimes legais potencialmente aplicáveis.

Acresce ainda, decisivamente, como, aliás atentamente, anota o Ex.mo Magistrado do Ministério 
Público junto deste Supremo Tribunal, que a tese perfilhada pelo questionado acórdão e pela sentença 
do TT de 1ª Instância, que, aquele, em sede de recurso jurisdicional ordinário, confirmou, constitui 
antes bem fundamentada, esclarecida e esclarecedora solução de direito que, aliás, acolhe e consagra 
jurisprudência anterior deste Supremo Tribunal e Secção (acórdãos de 19.09.2012, tirado no processo 
n.º 0909/12 e de 19.12.2012, processo n.º 01414/12) e do TCANorte (processo n.º 0944/12.7BEPRT, 
de 11.10.2012),

Não sendo, por isso mesmo, caso de lançar mão da válvula de segurança do sistema, consagrada 
pelo invocado art.º 150º do CPTA, já que é antes seguro que as controvertidas decisões judiciais inte-
gram, constituindo, soluções plausíveis de direito à luz dos preceitos legais aplicáveis e convocados em 
sede da sua fundamentação e que a apontada jurisprudência dos Tribunais Superiores vem consagrando 
sem reticências ou votos discordantes.

Dizer antes de concluir que a declarada e agora reiterada discordância da Requerente AT com o 
sentido do decidido, por si só, embora susceptível de legitimar/motivar recurso jurisdicional ordinário, 
se e quando admissível, se revela para o efeito jurídico processual que cumpre  - admissibilidade da 
revista excepcional  -, de todo, processualmente ineficaz.

Por último e quanto à alegada litigância de má fé imputada pela Requerida à Requerente Fazenda 
Pública nas respectivas contra alegações, dizer e concluir, com o Ex.mo Magistrado do Ministério Pú-
blico junto deste Supremo Tribunal, que tal se não verifica, na justa medida em que se não vislumbra 
que a AT ao requerer a admissão de revista excepcional ao abrigo do disposto no art.º 150º do CPTA, 
nos termos em que o fez, e que, como vem de dizer -se, não merecerá ser admitida, tenha, com dolo ou 
negligência grave, feito uso indevido ou grosseiro deste meio processual (cfr. art.º 456º n.º 2 do CPC, 
subsidiariamente aplicável).

Uma nota final apenas para consignar que, precisamente sobre todas as questões aqui afrontadas 
e decididas, com as mesmas partes e as mesmas alegações e conclusões, já se pronunciara e decidira 
este Supremo Tribunal, Secção e formação (art.º 150º n.º 5 do CPTA) em acórdão que subscrevemos, 
tirado no processo n.º 1/13, onde se deu guarida e acolhimento às soluções de direito aqui naturalmente 
reafirmadas.

Pelo exposto, acordam os Juízes desta formação da Secção de Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo em não admitir a requerida revista.

Custas pela Requerente.

Lisboa, 23 de Abril de 2013. — Alfredo Madureira (relator) — Dulce Neto — Valente Torrão. 

 Acórdão de 23 de Abril de 2013.

Assunto:

Contra -ordenação fiscal. Rejeição do recurso. Aplicação subsidiária do regime geral 
das contra -ordenações.

Sumário:

 I — Nos termos do disposto no art. 3º, alínea b), do RGIT, quanto às contra -ordenações 
e respectivo processamento é subsidiariamente aplicável o regime geral do ilícito 
de mera ordenação social.
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 II — Os motivos de rejeição previstos no art. 63º do regime geral das contra -ordenações 
(RGCO) são apenas a intempestividade e a falta de observância de requisitos de 
forma, pelo que em todos os outros casos, mesmo que existam excepções dilatórias 
ou peremptórias, o recurso não poderá ser rejeitado, tendo a questão de ser apre-
ciada em despacho a proferir nos termos do art. 64º do RGCO ou por sentença.

 III — Encontrando -se resposta para a questão por aplicação subsidiária do regime geral 
das contra -ordenações, nos termos do disposto no art. 3º, alínea b), do RGIT, não 
havia que chamar à colação o regime do CPP (rejeitando a acusação) porque este 
constitui direito subsidiário, apenas quanto aos crimes e o seu processamento, nos 
termos da alínea a), do mesmo preceito.

Processo n.º 271/13 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: A…, L.da

Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
I - RELATÓRIO
1. A…, Ldª., com os sinais dos autos, interpôs recurso da aplicação da coima pela Autoridade 

Tributária, no âmbito de processo de contra -ordenação tributária, no Tribunal Administrativo e Fiscal do 
Porto, que, por despacho de 5 de Novembro de 2012, decidiu “…rejeitar a acusação de contra -ordenação, 
devendo os autos ser devolvidos, após trânsito, à entidade administrativa.”

2. Não se conformando com tal decisão, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso para a secção 
de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, apresentou as suas Alegações, com 
as seguintes Conclusões:

“1ª. No processo de contra -ordenação tributária, por força do disposto
no artº 3º b) e 81º do RGIT, remetidos os autos ao tribunal competente e apresentados ao juiz 

pelo MºPº, nos termos do artº 62º do RGCO, o juiz ou não aceita o recurso nos termos do artº 63º do 
RGCO, ou o decide, em conformidade com o artº 64º do RGCO.

2.ª Nos termos das disposições conjugadas dos artº.s 63º e 64º do RGCO e 3º b) e 80º nº2 do 
RGIT, os motivos de rejeição são apenas a intempestividade e a falta de observância dos requisitos de 
forma: recurso apresentado sob a forma escrita, contendo alegações e conclusões.

3.ª Mesmo que existam excepções de que se deva conhecer o recurso não poderá ser objecto de 
rejeição, devendo o juiz proferir decisão nos termos do artº 64º do RGCO.

4.ª Estando expressa e completamente regulado, no RGIT e no RGCO, a tramitação posterior 
à apresentação dos autos ao juiz, não há que aplicar subsidiariamente o regime do C. P. Penal, não 
havendo lugar a um despacho equivalente ao previsto no artº 311º do C. P. Penal.

5.ª Não sendo revogada ou declarada nula a decisão que aplicou a coima e, ordenada a devolu-
ção dos autos à entidade administrativa que a aplicou, esta não pode proceder à renovação do acto 
sancionatório.

6.ª A decisão recorrida, ao rejeitar a acusação de contra -ordenação, enferma de erro de aplicação 
e de interpretação do direito, violando o disposto nos artº.s 63º e 64º do RGCO e 3ºb) e 81º do RGIT.

Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando -se a decisão recorrida 
e determinando que seja proferida decisão nos termos do artº 64º do RGCO, a fim de os autos prosse-
guirem seus regulares termos, como é de lei e

JUSTIÇA”
3. Não foram apresentadas contra -alegações.
4. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, emitiu douto Parecer onde se pode 

ler: “(…) Concluindo, parece que o recurso é de proceder, sendo de aplicar o previsto no art. 63. n.ºs 1 
alínea d), 3 e 4 do R.G.I.T. e, em consequência, anular ainda os termos do procedimento, incluindo a 
decisão que aplicou a coima, salvo o auto de notícia que vale como participação, bem como manter 
a ordenada devolução dos autos à autoridade administrativa que a aplicou, mas com a indicação de 
tal ocorrer para que se proceda aos ulteriores termos que se impuserem.”

5. Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.
II - FUNDAMENTOS
1. DE FACTO E DE DIREITO
1. A…, Lda., notificada da decisão de fixação de coima por ter cometido contra -ordenação fiscal 

por “falta de pagamento do imposto,” prevista nos arts. 27º, n.º 1, e 41º, nº1, alínea a), do CIVA, e 
114º, n.º 2, e 26º, nº4, do R.G.I.T., interpôs recurso judicial, invocando, para além do mais, que aquela 
decisão sofre de nulidade insuprível, nos termos das als. b) e d) do n.º 1 do art. 63.º do R.G.I.T., por a 
descrição sumária dos factos não revelar a aplicação da norma punitiva quanto à “prestação tributária 
deduzida nos termos da lei”, um dos elementos essenciais do tipo e pressuposto da punição.
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Por sentença proferida no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, em 5/11/12, foi decidido 
rejeitar a acusação de contra -ordenação.

Para tanto, pode ler -se na sentença recorrida, entre o mais:
“(…) Nos presentes autos, está a arguida acusada pela prática de uma contra -ordenação, prevista 

e punida pelos artigos 27º, n.º 1 e 41º, n.º 1, alínea b), do CIVA e 114º, n.º 2 e 26º, n.º 4, do RGIT.
Compulsada a decisão administrativa de aplicação de coima, a fls. 13, verificamos que a entidade 

administrativa, se bem que indicando quais as normas violadas, não indicou os factos que imputa à 
arguida.

Na verdade, na parte daquela decisão respeitante à descrição sumaria dos factos apenas consta 
um preenchimento tipo formulário, sem qualquer concretização, das quais resulta o montante de 
imposto exigível e o montante entregue e respectivos prazos de cumprimentos, sem qualquer nexo de 
causalidade ou descrição ainda que sumária, nomeadamente, porque razão estava obrigada a arguida 
a entregar aquele concreto montante de imposto.

Com efeito, de tal decisão consta o teor seguinte: 1. Montante do imposto exigível: 6.607,98; 
2. Valor da prestação tributária entregue: 0,00; 3. Valor da prestação tributária em falta: 6.807,98; 
4. Termo do prazo para cumprimento da obrigação: 2012.07.10; 5. Período a que respeita a infracção: 
2012/05, os quais se dão como provados.

Verificamos, assim, que ali não consta qual a conduta do arguido que é censurada.
O art. 58º, do D.L. n.º 433/82, de 27.10 é expresso e de fácil interpretação para o jurista. O cum-

primento de um dever de aplicação de sanção, porque contende com direitos fundamentais do arguido 
deve ser ponderado e ‘fundamentado.

Ora, da decisão em apreço não consta uma descrição ainda que sumária dos factos pelos quais 
a arguida vem acusada, em clara violação do disposto no art. 79.º, C), do RGIT.

Assim, compulsada a decisão recorrida, verifica -se que a mesma não contém factos que integrem 
a contra -ordenação imputada ao arguido, nem qualquer outra, pelo que, nos termos do artigo 311.º, 
n/s 1, 2/a) e 3/b), do CPP, aplicável por força do artigo 3.º/b), do RGIT e 41º, n.º 1, do D.L. n.º 433/82 
de 27.10, deve a acusação ser rejeitada.

Contra este entendimento se insurge o Ministério Público, argumentando, em síntese, que, “Nos 
termos das disposições conjugadas dos artºs 63º e 64º do RGCO e 3º b) e 80º n.º 2 do RGIT, os motivos 
de rejeição são apenas a intempestividade e a falta de observância dos requisitos de forma: recurso 
apresentado sob a forma escrita, contendo alegações e conclusões”.

Mas mesmo que “existam excepções de que se deva conhecer o recurso não poderá ser objecto 
de rejeição, devendo o juiz proferir decisão nos termos do artº 64º do RGCO”, não havendo lugar à 
aplicação subsidiária do regime do C. P. Penal e, por conseguinte, a um despacho equivalente ao pre-
visto no artº 311º do C. P. Penal.

E o Ministério Público conclui que “A decisão recorrida, ao rejeitar a acusação de contra -ordenação, 
enferma de erro de aplicação e de interpretação do direito, violando o disposto nos artºs 63º e 64º do 
RGCO e 3ºb) e 81º do RGIT”.

Em face do exposto, a questão central a decidir é a de saber se a Mmª Juíza “a quo” incorreu em 
erro de julgamento ao decidir pela rejeição da acusação de contra -ordenação.

2. Nos termos do disposto no art. 3º, alínea b), do RGIT, quanto às contra -ordenações e respectivo 
processamento é subsidiariamente aplicável o regime geral do ilícito de mera ordenação social.

Em anotação a este preceito, JORGE LOPES DE SOUSA/MANUEL SIMAS SANTOS pon-
deram que a aplicação subsidiária “só se justifica perante a existência de um caso omisso, pelo 
que só se deve recorrer a ela quando se possa concluir que, para além de se tratar de um ponto 
não regulado no RGIT nem em lei especial, se está perante um caso que, em coerência, deveria 
ser regulamentado”.

E, mais adiante, os mesmos autores acrescentam que “No que concerne ao que não estiver re-
gulamentado em matéria de contra -ordenações, deverá aplicar -se não só o RGCO, como se indica na 
al.b) deste art. 3º, mas também, devidamente adaptados, os preceitos reguladores do processo criminal 
(CPP, legislação complementar e subsidiária) (1).”

No caso em apreço, como ficou dito, a Mmª Juíza “a quo” decidiu rejeitar a acusação de contra-
-ordenação por coima argumentando, em síntese, “(…) Nos presentes autos, está a arguida acusada 
pela prática de uma contra -ordenação, prevista e punida pelos artigos 27º, n.º 1 e 41º, n.º 1, alínea b), 
do CIVA e 114º, n.º 2 e 26º, n.º 4, do RGIT”, pelo que “(…)” “da decisão em apreço não consta uma 
descrição ainda que sumária dos factos pelos quais a arguida vem acusada, em clara violação do dis-
posto no art. 79º, C) do RGIT”.

De seguida, por aplicação subsidiária do art. 311º, n.º 3, alínea b), do CPP, a Mmª Juíza “a quo” 
decidiu “rejeitar a acusação de contra -ordenação, devendo os autos ser devolvidos, após trânsito, à 
entidade administrativa”.

Alega o Ministério Público que, no caso em apreço, não há lugar à aplicação subsidiária do CPP, 
devendo aplicar -se o disposto no art. 63º, n.º 1, do RGCO, preceito este que, sob a epígrafe “Não acei-
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tação do recurso”, dispõe: “1 - O juiz rejeitará, por meio de despacho, o recurso feito fora do prazo ou 
sem respeito pelas exigências de forma.”

Em anotação ao art. 81º do RGIT, JORGE LOPES DE SOUSA/SIMAS SANTOS referem que 
“(…) As exigências de forma a que se refere este artigo são indicadas no n.º 2 do art. 80º do RGIT, 
complementado pelo n.º 3 do art. 59º: recurso apresentado sob forma escrita, contendo alegações e 
conclusões”.

E, mais adiante, os mesmos defendem que “Os motivos de rejeição previstos no art. 63º do RGCO 
são apenas a intempestividade e a falta de observância de requisitos de forma”.

E concluem que em “todos os outros casos, mesmo que existam excepções dilatórias ou peremp-
tórias, o recurso não poderá ser rejeitado, tendo a questão de ser apreciada em despacho a proferir nos 
termos do art. 64º ou por sentença”.

Por conseguinte, no caso em apreço, encontrando -se resposta para a questão por aplicação sub-
sidiária do regime geral das contra -ordenações, nos termos do disposto no art. 3º, alínea b), do RGIT, 
não havia lugar para chamar à colação o regime do CPP, o qual, nos termos da alínea a) do mesmo 
preceito, constitui direito subsidiário apenas quanto aos crimes e o seu processamento.

Assim sendo, temos de concluir que a Mmª Juíza “a quo” incorre em erro ao rejeitar a acusação, 
por aplicação subsidiária do CPP.

No mesmo sentido, MANUEL FERREIRA ANTUNES (2), em anotação ao art. 63º do RGCO, 
conclui do seguinte modo: “Não parece que o juiz possa rejeitar o recurso por outras razões que 
não estas”.

E, o mesmo autor, mais adiante esclarece que este despacho preliminar “não se confunde com o 
despacho de recebimento de uma acusação criminal e designação de data para julgamento, nos termos 
dos arts. 311/ ss. do CPP. Na verdade, (…) não se trata de receber uma pura acusação criminal mas 
antes de receber uma «decisão -acusação» limitada pelo objecto do «recurso» de impugnação da decisão 
condenatória recorrida.”

Constitui igualmente jurisprudência pacífica que “A apresentação pelo Mº Pº ao juiz dos autos 
de recurso interposto de uma decisão de autoridade administrativa, que aplicou uma coima, vale como 
acusação”, e que “o juiz só pode rejeitar tal recurso, se este for extemporâneo ou se tiver sido interposto 
com desrespeito das exigências de forma” (3).

Em face do exposto, assiste razão ao Ministério Público, dando -se provimento ao recurso.
A sentença recorrida deve, nesta sequência, ser revogada, devendo os autos prosseguirem se nada 

mais obstar.
III - DECISÃO
Termos em que os Juízes Conselheiros da Secção do Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar a 
decisão recorrida e ordenar -se a baixa dos autos à 1ª instância para prosseguimento do recurso, se 
tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 23 de Abril de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) (Cfr. Regime Geral das Infracções Tributárias, 4ª ed., Áreas Editora, 2010, pp. 58/59.)
(2) (Cfr. Contra -Ordenações e Coimas, Regime Geral, 2ª, Petrony, 2013, p. 402.)
(3) (Para ampla referência à jurisprudência nesta matéria, cfr. M. SIMAS SANTOS/JORGE LOPES DE SOUSA, Contra-

-Ordenações, 6ª ed., Áreas editora, 2011, pp.492 ss.) 

 Acórdão de 23 de Abril de 2013.

Assunto:

Competência. Incidente de verificação e reclamação de créditos.

Sumário:

As alterações legislativas decorrentes da Lei n.º 55 -A/2010 não são aplicáveis aos 
processos judiciais de verificação e graduação de créditos pendentes nos Tribunais 
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Administrativos e Fiscais em 1 de Janeiro de 2011, os quais continuam a seguir a 
forma processual vigente à data da sua instauração.

Processo n.º 273/13 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrida: A…, L.da e outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1.1. O Ministério Público junto do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto interpõe recurso ju-

risdicional do despacho emitido no processo de verificação e graduação de créditos n.º 779/10.1BEPRT 
que ordenou a remessa do processo ao órgão de execução fiscal para aí ser tramitado.

Para tal, apresenta alegações onde se conclui o seguinte:
1. Com a entrada em vigor, em 01.01.2011, das alterações introduzidas ao CPPT pela Lei 55 -A/2010, 

de 31 de Dezembro, sucedem -se, no tempo, duas formas de processo destinadas à verificação e gradu-
ação de créditos, no âmbito da execução fiscal.

2. Tal reforma, se entrega a tramitação do processo, bem como a decisão sobre a verificação e 
graduação dos créditos, aos órgãos de execução fiscal, é certo que deixa a decisão final para o juiz, 
quando chamado por via de Reclamação (art.97.º, alínea o), do CPPT).

3. A questão de saber se os processos pendentes nos tribunais tributários em 01.01.2011 devem, 
ou não, ser remetidos para os Serviços de Finanças, não pode, pois, resolver -se por apelo ao art. 64.º 
do CPCivil, mas antes no seio da problemática da sucessão de leis no tempo.

4. E aqui, estabelecendo o art. 12.º, n.º 2, do CCivil, a regra de aplicação imediata, ainda que não 
retroactiva, da lei nova, não podemos deixar de considerar o disposto no n.º 2 do art. 142.º do CPCivil, 
aplicável por força do teor do art. 2.º, alínea e), do CPPT, e que, como norma especial, se impõe àquele 
outro normativo.

5. Ora, esta norma do CPCivil determina que a forma de processo aplicável é o definido pela lei 
vigente à data em que a acção é proposta.

6. Donde se retira que os processos de verificação e graduação de créditos pendentes nos tribunais 
tributários em 01.01.2011 devem continuar a ser processados nestes, e segundo a forma processual 
anterior, até à decisão final.

7. Ao decidir em sentido contrário, a M.ma juíza fez errada interpretação da lei, violando, desig-
nadamente, os referidos art.s 64.º e l42.º, n.º 2, do CPCivil.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir
2. A única questão a decidir no recurso já foi apreciada pelo STA, de modo uniforme e reiterado, 

o que, nos termos do n.º 5 do artigo 713º do CPC, justifica a fundamentação sumária da decisão.
O que está em causa é saber se perante as alterações legislativas decorrentes da Lei n.º 55 -A/2010, 

com início de vigência em 1 de Janeiro de 2011, os Tribunais Administrativos e Fiscais devem continuar 
a tramitar e a proferir decisão nos processos judiciais de verificação e graduação de créditos pendentes 
nessa data, ou se, pelo contrário, esses processos devem ser remetidos ao órgão de execução fiscal para 
que seja este a proceder à sua posterior tramitação e decisão.

Face à ausência de norma transitória, surgiram divergências no entendimento relativo à aplica-
bilidade imediata do novo regime aos processos de verificação e graduação de créditos pendentes: a 
decisão recorrida, aplicando o artigo 64º do Código de Processo Civil, ex vi artigo 2º do Código de 
Procedimento e Processo Tributário, determinou, após trânsito, a baixa dos autos na distribuição e a 
remessa ao órgão de execução fiscal competente para a verificação e graduação de créditos; discorda do 
decidido o recorrente Ministério Público, alegando que sendo a reclamação de créditos de data anterior 
a 1.01.2011, a Lei n.º 55 -A/2010, de 31/11, não altera a competência para a verificação e graduação 
de créditos, que continua a ser do Tribunal Tributário, ex vi do artigo 5º do ETAF, pois que em causa 
norma de processo ou tramitação processual e não norma de competência, pois o órgão não foi extinto, 
donde inexiste alteração de competência da nova lei para os casos pendentes; o processo continua a ser 
judicial (de execução) e há -de ser tramitado até final em tal sede judicial.

A divergência foi solucionada em recentes Acórdãos deste Supremo Tribunal, proferidos nos 
recursos números 362/11 e 384/11, de 6 de Julho e números 0361/11, 0376/11, 0392/11 e 0393/11 de 
13 de Julho, para cuja fundamentação se remete e cuja decisão  - no sentido de que as alterações legis-
lativas decorrentes da Lei n.º 55 -A/2010 não são aplicáveis aos processos judiciais de verificação e 
graduação de créditos pendentes nos Tribunais Administrativos e Fiscais em 1 de Janeiro de 2011, os 
quais continuam a seguir a forma processual vigente à data da sua instauração  -, também concordamos, 
uma vez que os argumentos aí considerados, em especial a aplicabilidade do n.º 2 do artigo 142º do 
CPC e do n.º 3 do artigo 12º da LGT, afastam a aplicabilidade da nova lei aos processos de verificação 
e graduação de créditos pendentes, o que conduz, inevitavelmente, à procedência do presente recurso.
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Daí que, sem mais, haverá que conceder provimento ao recurso, revogar o despacho recorrido, 
baixando os autos ao tribunal “a quo” para aí prosseguirem, se a tal nada mais obstar.

3. Nestes termos, e com os expostos fundamentos, acordam os juízes da Secção de Contencioso 
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar o despacho 
recorrido e determinar a baixa dos autos ao tribunal recorrido para prosseguimento dos autos.

Sem custas.

Lisboa, 23 de Abril de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da Silva. 

 Acórdão de 23 de Abril de 2013.

Assunto:

Competência. Incidente de verificação e reclamação de créditos.

Sumário:

As alterações legislativas decorrentes da Lei n.º 55 -A/2010 não são aplicáveis aos 
processos judiciais de verificação e graduação de créditos pendentes nos Tribunais 
Administrativos e Fiscais em 1 de Janeiro de 2011, os quais continuam a seguir a 
forma processual vigente à data da sua instauração.

Processo n.º 297/13 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrida: A… e outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1.1. O Ministério Público junto do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto interpõe recurso juris-
dicional do despacho emitido no processo de verificação e graduação de créditos n.º 1610/08.3BEPRT 
que ordenou a remessa do processo ao órgão de execução fiscal para aí ser tramitado.

Para tal, apresenta alegações onde se conclui o seguinte:
1  - No âmbito da decisão proferida nos autos de verificação e graduação de créditos supra iden-

tificados, a Mma Juiz determinou que, por aplicação do artigo 64º do CPC, após trânsito em julgado, 
devem os autos ser remetidos ao órgão de execução fiscal para aí serem tramitados.

2  - Os autos foram instaurados em 7/2008, neles tendo sido ordenadas e realizadas diligências 
com vista à prolação da decisão final, de acordo com a competência material atribuída pelo artº 151.º, 
n.º 1, do CPPT.

3  - A competência material dos tribunais administrativos e fiscais, tal como dos tribunais comuns, 
fixa -se no momento da propositura da acção, sendo irrelevantes as alterações de facto e de direito 
ocorridas posteriormente, conforme o disposto no art.º 5.º do ETAF.

4  - O facto de a Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, que entrou em vigor a 1/1/2011, ter 
alterado os artigos 97º, 151º, n.º 1 e 245.º, n.º 2 do CPPT, de modo a atribuir competência aos órgãos 
de execução fiscal para decidir o incidente de verificação e graduação de créditos, não poderá produ-
zir qualquer efeito no desenrolar dos presentes, continuando aquela competência a caber ao tribunal 
administrativo e fiscal.

5  - A decisão sobre o incidente de verificação e graduação de créditos tem natureza jurisdicional, 
pelo que a norma do art. 126.º, da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, na parte em que atribuiu 
essa competência a um órgão da administração fiscal é de duvidosa constitucionalidade, uma vez que 
faz perigar o princípio da igualdade de meios processuais, consagrado no art. 98º da LGT e o princípio 
da equidade processual consagrado no artigo 20º, n.º 4 da CRP.

6  - Em termos de aplicação no tempo da lei processual civil e tributária, a regra é a de que a lei 
nova é de aplicação imediata aos processos pendentes, mas não possui eficácia retroactiva — art. 12º, 
n.º 2 do CC e art. 12º, n.º 3 da LGT — exceptuando -se o caso de a lei nova ser acompanhada de nor-
mas de direito transitário ou de para ela valer uma norma especial, como é o caso da norma contida 
no n.º 2 do art. 142º do CPC (subsidiariamente aplicável ao contencioso tributário por força do art. 2º, 
alínea e) do CPPT), que determina que a forma de processo aplicável se determina pela lei vigente à 
data em que a acção é proposta.
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7  - Não constando da citada Lei qualquer norma transitória sobre essa matéria e considerando 
o princípio basilar do nosso sistema jurídico de que a lei só rege para o futuro e que a competência 
material se fixa no momento da propositura da acção, nos termos dos artigos 12.º do CC e 5.º do 
ETAF, a competência do órgão de execução fiscal atribuída pelo n.º 2 do art.º 245.º, na redacção da Lei 
n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, apenas se aplica aos processos de reclamação de créditos entrados 
a partir de 1/1/2011.

8  - Reconduzindo -se, as alterações introduzidas pela Lei n.º 55º -A/2010, a mera alteração 
da forma processual adequada ao conhecimento da matéria de verificação e graduação de crédi-
tos, é por força daquela norma especial contida no n.º 2 do art. 142º do CPC, que a nova lei não 
pode ser aplicada aos processos de verificação e graduação de créditos pendentes nos Tribunais 
Administrativos e Fiscais em 1/1/2011, os quais continuam a seguir a forma processual vigente à 
data da sua instauração.

9  - Aliás, tem sido jurisprudência unânime e consolidada supra citada e com a qual concorda-
mos que, relativamente aos processos de verificação e graduação de créditos pendentes nos Tribunais 
Tributários até à entrada em vigor da Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12, aqueles Tribunais continuam a ser 
competentes para tramitar e conhecer das matérias relativas à verificação e graduação de créditos, 
pois que a forma processual adequada deixou de ser o processo judicial de verificação e graduação de 
créditos e passou a ser o processo judicial de reclamação da decisão proferida pelo órgão da execução 
sobre a matéria, ficando esta última (reclamação) a constituir a forma processual de exercer a tutela 
jurisdicional no que respeita à verificação e graduação de créditos.

10  - Bem como tem considerado que a aplicação imediata da lei nova aos processos pendentes é 
susceptível de afectar os direitos e interesses legítimos anteriormente constituídos das partes.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir
2. A única questão a decidir no recurso já foi apreciada pelo STA, de modo uniforme e reiterado, 

o que, nos temos do n.º 5 do artigo 713º do CPC, justifica a fundamentação sumária da decisão.
O que está em causa é saber se perante as alterações legislativas decorrentes da Lei n.º 55 -A/2010, 

com início de vigência em 1 de Janeiro de 2011, os Tribunais Administrativos e Fiscais devem continuar 
a tramitar e a proferir decisão nos processos judiciais de verificação e graduação de créditos pendentes 
nessa data, ou se, pelo contrário, esses processos devem ser remetidos ao órgão de execução fiscal para 
que seja este a proceder à sua posterior tramitação e decisão.

Face à ausência de norma transitória, surgiram divergências no entendimento relativo à 
aplicabilidade imediata do novo regime aos processos de verificação e graduação de créditos 
pendentes: a decisão recorrida, aplicando o artigo 64º do Código de Processo Civil, ex vi artigo 2º 
do Código de Procedimento e Processo Tributário, determinou, após trânsito, a baixa dos autos na 
distribuição e a remessa ao órgão de execução fiscal competente para a verificação e graduação de 
créditos; discorda do decidido o recorrente Ministério Público, alegando que sendo a reclamação 
de créditos de data anterior a 1.01.2011, a Lei n.º 55 -A/2010, de 31/11, não altera a competência 
para a verificação e graduação de créditos, que continua a ser do Tribunal Tributário, ex vi do 
artigo 5º do ETAF, pois que em causa norma de processo ou tramitação processual e não norma 
de competência, pois o órgão não foi extinto, donde inexiste alteração de competência da nova lei 
para os casos pendentes; o processo continua a ser judicial (de execução) e há -de ser tramitado 
até final em tal sede judicial.

A divergência foi solucionada em recentes Acórdãos deste Supremo Tribunal, proferidos nos 
recursos números 362/11 e 384/11, de 6 de Julho e números 0361/77, 0376/11, 0392/11 e 0393/11 
de 13 de Julho, para cuja fundamentação se remete e cuja decisão  - no sentido de que as altera-
ções legislativas decorrentes da Lei n.º 55 -A/2010 não são aplicáveis aos processos judiciais de 
verificação e graduação de créditos pendentes nos Tribunais Administrativos e Fiscais em 1 de 
Janeiro de 2011, os quais continuam a seguir a forma processual vigente à data da sua instauração 
 -, também concordamos, uma vez que os argumentos aí considerados, em especial a aplicabilidade 
do n.º 2 do artigo 142º do CPC e do n.º 3 do artigo 12º da LGT, afastam a aplicabilidade da nova 
lei aos processos de verificação e graduação de créditos pendentes, o que conduz, inevitavelmente, 
à procedência do presente recurso.

Daí que, sem mais, haverá que conceder provimento ao recurso, revogar o despacho recorrido, 
baixando os autos ao tribunal “a quo” para aí prosseguirem, se a tal nada mais obstar.

3. Nestes termos, e com os expostos fundamentos, acordam os juízes da Secção de Conten-
cioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar 
o despacho recorrido e determinar a baixa dos autos ao tribunal recorrido para prosseguimento 
dos autos.

Sem custas.

Lisboa, 23 de Abril de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da Silva. 
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 Acórdão de 23 de Abril de 2013.

Assunto:

Contra -ordenação. Admissibilidade do recurso. Melhor aplicação do direito.

Sumário:

Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 73º do RGCO, não se afigura «manifesta-
mente necessário à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da uniformidade 
da jurisprudência» o recurso de decisão de condenação da Fazenda Pública em 
custas em processo de contra -ordenação no qual foi proferida decisão declarando 
a nulidade da decisão administrativa por falta de requisitos essenciais.

Processo n.º 401/13 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Centro Hospitalar Nordeste, EPE.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. O Ministério Público interpõe recurso jurisdicional para o Supremo Tribunal Administrativo da 

sentença que, proferida em 16/9/2011 pelo TAF de Mirandela, no âmbito de recurso de contra -ordenação 
fiscal que o Hospital Distrital de Macedo de Cavaleiros (actualmente integrado no Centro Hospitalar 
Nordeste, EP.,) interpôs de decisão administrativa de aplicação de coima, anulou essa decisão e condenou 
a Fazenda Pública a pagar as custas do recurso, com taxa de justiça que fixou em 2 UC, restringindo o 
objecto do recurso a esta decisão de condenação da Fazenda Pública em custas.

1.2. O recorrente termina as alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
1  - No processo contra -ordenacional tributário a FP não é parte, configurando -se aí a dialéctica 

processual como uma dialéctica de oposição entre o Mº Pº e o arguido;
2  - A promoção do processo cabe tão só ao Mº Pº que, não sendo parte, tem de carrear tudo o que 

seja a favor ou contra o arguido;
3  - Inexiste norma que preveja condenação em custas da FP por ter sido declarada nula a deci-

são administrativa e ordenada a remessa do processo à mesma para, querendo, renovar sem vícios a 
decisão;

4  - Por tudo isso, realçando -se o princípio da legalidade fiscal de nullum tributum sine lege, não 
pode a mesma ser aqui condenada;

5  - Assim, o douto despacho recorrido enferma de erro de direito, violando, além do mais, o dis-
posto nos arts. 4º, n.º 1, alínea a), e 8º, n.º 4 e 5, do RCP, 66º do RGIT, 522º do CPP, e o princípio da 
legalidade fiscal, consagrado no art. 103º, nºs. 2 e 3 da CRP, pelo que deve ser substituído por outro 
que se limite a referir: “sem custas”.

6  - Para melhoria da aplicação do direito e uniformização da jurisprudência deve ser fixado pelo 
STA que: “Nos processos contra -ordenacionais tributários, tendo sido declarada nula a decisão adminis-
trativa por enfermar de vício, ao abrigo dos arts. 79º e 63º do RGIT, e ordenada a remessa do processo 
à entidade administrativa para, querendo, renovar a decisão sem vício, a FP está isenta de custas”.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O Meritíssimo Juiz “a quo” sustentou o decidido a fls. 147 a 151 dos autos e ordenou a subida 

dos autos ao STA.
1.5. Tendo o processo sido distribuído como recurso para uniformização de jurisprudência, foi 

proferido, a fls. 159 a 161, despacho que ordenou a devolução dos autos ao Tribunal recorrido para 
que aí fosse «proferido despacho sobre a admissibilidade do recurso, dando -se baixa na distribuição 
efectuada neste Supremo Tribunal».

No seguimento foi proferido o despacho de fls. 167, de admissão do recurso, nos próprios autos 
e no efeito meramente devolutivo.

1.6. Ordenada a vista ao MP, o Exmo. Sr. Procurador -Geral Adjunto emitiu Parecer nos termos 
seguintes:

«Emitindo parecer no recurso que em processo de contra -ordenação tributária se mostra interposto 
pelo Ministério Público destinado também à melhoria da aplicação do direito:

1  - É o mesmo restrito à condenação em custas de que foi objecto a F.P. no dito processo de contra-
-ordenação na decisão proferida pela qual se julgou verificada nulidade insuprível, se anulou todo o 
processado subsequente e ainda remeter ao Serviço de Finanças para os fins tidos por convenientes.



1715

Resulta que com a decisão proferida não se pôs termo à causa, pelo que parece que os autos 
deviam ter sido mandados subir em separado, de acordo com o previsto no art. 406º n.º 2 do C.P.P., 
subsidiariamente aplicável, nos termos dos arts. 3º alínea b) do R.G.I.T. e 74º n.º 4 do R.G.C.O.

Assim, é, antes de mais, de alterar o regime de subida para em separado, e mandando-se extrair 
certidão de fls. 129 e ss., e conhecer -se do recurso interposto nos presentes autos com base na mesma, 
após se mandar devolver os autos ao T.A.F. de Mirandela, para que tenha lugar a remessa ao Serviço de 
Finanças.

2  - No mais, entende -se apenas ser de acrescentar ser de apreciar o recurso com base no que se 
mostra já alegado, ficando a sua aceitação em sede de apreciação a efectuar em acórdão, obviamente 
sujeita ao critério do S.T.A., segundo o previsto no art. 73º n.º 2 do R.G.C.O., ao que não impedirá ainda 
acórdão que tenha já sido proferido em recurso interposto nos processos referidos na nota 1 de fls. 137.»

1.7. Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
FUNDAMENTOS
2. Dos autos resulta que:
a) Por decisão de 29/5/2009, o Hospital Distrital de Macedo de Cavaleiros foi condenado pelo 

Chefe do Serviço de Finanças de Macedo de Cavaleiros numa coima única de Euros 1.539,46 pelas 
contra -ordenações substanciadas na falta de entrega até em 30/4/2005, 31/7/2005 e 31/10/2005, respecti-
vamente, de imposto (IVA) exigível conjuntamente com a respectiva declaração periódica (M) referente 
aos períodos de tributação 200503, 200506 e 200509, comportamento que a autoridade administrativa 
considerou integrar infracções previstas nos arts. 27º, n.º 1 e 41º do CIVA e punidas pelos arts. 114º, 
n.º 2 e 26º, n.º 4 do RGIT (cfr. decisão de aplicação da coima a fls. 28/29);

b) Em 1 de Julho de 2009 a arguida remeteu ao Serviço de Finanças de Macedo de Cavaleiros 
petição inicial pela qual veio impugnar aquela decisão administrativa, pedindo ao Juiz do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Mirandela a anulação daquela decisão (cfr. petição inicial a fls. 33 a 41);

c) Por decisão de 16 de Setembro de 2011, o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela 
anulou a decisão administrativa de aplicação da coima, por ter julgado verificada nulidade insuprível, 
e condenou a Fazenda Pública nas custas do processo (cfr. decisão, de fls. 130 a 133).

3.1. No presente processo de impugnação judicial de decisão de aplicação da coima, o Mmo. Juiz 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela julgou verificada a nulidade insuprível prevista no 
art. 63º, n.º 1, alínea d), do RGIT e, em consequência, anulou a decisão administrativa e condenou a 
Fazenda Pública nas custas do processo.

É desta decisão que o Ministério Público recorre para o Supremo Tribunal Administrativo, res-
tringindo o recurso à condenação em custas.

Alega, em síntese, que a Fazenda Pública não é parte no processo contra -ordenacional e que inexiste 
disposição legal que permita a sua condenação nas custas desse processo, motivo por que a decisão 
deve ser revogada e substituída por decisão no sentido de não haver condenação em custas.

3.2. Em face de notificação ordenada (fls. 142) pelo sr. Juiz do processo, o recorrente veio indicar 
que recorria ao abrigo do disposto no art. 73º, n.º 2, do RGCO.

Os autos foram, então, remetidos ao STA, onde, se ordenou (cfr. despacho de fls. 159/161) a 
devolução ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, a fim de aí ser proferido despacho sobre 
a recorribilidade da decisão, a legitimidade do recorrente e a tempestividade do requerimento de in-
terposição do recurso.

Admitido o recurso pelo Juiz daquele Tribunal, os autos regressam ao Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, cumprindo, pois, apreciar se é admissível em processo contra -ordenacional tributário o 
recurso ao abrigo do disposto no citado art. 73º, n.º 2, do RGCO – uma vez que o tribunal ad quem não 
se encontra vinculado pela decisão a esse propósito proferida pelo tribunal a quo –, e, sendo -o, se estão 
reunidos os requisitos para a sua aceitação. Na afirmativa, haverá que indagar se, anulada judicialmente 
a decisão administrativa de aplicação da coima, por se ter julgado verificada nulidade insuprível, po-
derá a Fazenda Pública ser condenada nas custas do processo de impugnação judicial daquela decisão.

3.3. Diga -se desde já que, não obstante a alegação do Exmo. Sr. Procurador -Geral Adjunto neste STA, 
no sentido de que, por a decisão proferida não ter posto termo à causa, os autos deviam ter sido mandados 
subir em separado, de acordo com o previsto no n.º 2 do art. 406º do CPP, subsidiariamente aplicável, pelo 
que, alterando -se o regime de subida, deve ordenar -se extracção de certidão de fls. 129 e ss. e a devolução 
dos autos ao Tribunal recorrido, só então se conhecendo do recurso, não acompanhamos tal alegação.

Com efeito, neste âmbito e sendo certo que, de acordo com o disposto no referido normativo (1) 
os recursos sobem, em regra, nos próprios autos, sendo a subida em separado uma excepção cuja justi-
ficação reside na necessidade de conhecimento imediato da questão decidenda pelo tribunal de recurso 
e sendo certo que a decisão que ponha termo à causa é a decisão que ponha fim ao processo criminal, 
conheça ou não do mérito da causa, isto é, do objecto do processo, (2) no caso, afigura -se -nos ser inútil 
e manifestamente desnecessário proceder, nesta fase, à extracção da aventada certidão e à autuação em 
separado, devendo, antes, proceder -se ao aproveitamento do processado e mantendo -se, neste contexto, 
o regime da subida do recurso.



1716

4.1. A decisão recorrida foi proferida em 16/9/2011.
Ora, nos termos do art. 83º do RGIT podem recorrer da decisão proferida pelo tribunal tributário 

de 1ª instância, em sede de contra -ordenação, o arguido, o MP e, após a redacção dada ao preceito pela 
Lei n.º 66 -B/2012, de 31/12 (OE para 2013), também o representante da Fazenda Pública.

E se o fundamento exclusivo do recurso for matéria de direito, é directamente interposto para a 
Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.

No caso, apesar de atendendo ao valor da coima única aplicada (Euros 1.539,46, um valor supe-
rior a um quarto do valor da alçada fixada para os tribunais judiciais de 1ª instância) não se colocar a 
questão da inadmissibilidade do recurso à luz do n.º 1 do dito art. 83º do RGIT, o que é verdade é que 
o recurso vem restrito à condenação em custas, de que foi objecto a Fazenda Pública.

E nos termos do n.º 2 do art. 95º do Regime Geral das Contra -ordenações (RGCO) – subsidia-
riamente aplicável  - é admissível recurso quanto a custas desde que o montante destas exceda a alçada 
do tribunal.

O recurso não será, portanto, admissível à luz destes citados normativos.
4.2. Todavia, como acima se disse, o recorrente, em face de notificação ordenada (fls. 142) pelo 

sr. Juiz do processo, veio indicar que recorria ao abrigo do disposto no art. 73º, n.º 2, do RGCO.
E na verdade, como a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a afir-

mar (cfr., entre outros, os acs. desta Secção do STA, de 18/6/2003, proc. n.º 503/03, in Ap. ao DR, de 
7/4/2004, pp. 1228 a 1231; de 16/11/2005, proc. n.º 524/05, in Ap. ao DR, de 23/2/2006, pp. 2076 a 2082; 
de 17/1/2007, proc. n.º 1116/06, in Ap. ao DR, de 14/2/2008, pp. págs. 151 a 156; de 15/2/2007, proc. 
n.º 1228/06, in Ap. ao DR, de 14/2/2008, pp. 428 a 431) o recurso pode ser possível ao abrigo do disposto 
no art. 73º do RGCO, aplicável ex vi da alínea b) do art. 3º do RGIT, designadamente, nos termos do n.º 2 
daquele artigo, «quando tal se afigure manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito ou à 
promoção da uniformidade da jurisprudência», sendo que, embora o citado art. 73º, n.º 2, do RGCO se 
refira apenas a sentença, tem vindo a entender -se que não há razão para não estender a admissibilidade 
desse recurso aos despachos, pois, como ficou dito nos mencionados arestos, que se apoiam nos ensi-
namentos de Jorge Lopes de Sousa e Simas Santos (Regime Geral das Infracções Tributárias Anotado, 
2ª ed., pp. 505 e ss.), «não existe nenhuma diferença de natureza entre as duas decisões», sendo que «a 
alternativa da decisão por despacho ou sentença não radica na complexidade das questões a decidir pelo 
que aquele n.º 2 do dito art. 73º se deve aplicar indiferentemente a ambas as decisões».

Ora, de acordo com a alegação do recorrente MP, a decisão recorrida enferma de erro de direito 
por violação do disposto nos arts. 4º, n.º 1, alínea a), e 8º, nºs. 4 e 5, do RCP, 66º do RGIT, 522º do 
CPP, e o princípio da legalidade fiscal, consagrado no art. 103º, nºs. 2 e 3 da CRP. Isto porque, não há 
norma que preveja condenação em custas da FP por ter sido declarada nula a decisão administrativa e 
ordenada a remessa do processo à mesma para, querendo, renovar sem vícios a decisão.

Daí que, a decisão recorrida deva ser substituída por outra que se limite a referir: “sem custas”, 
sendo que, para melhoria da aplicação do direito e uniformização da jurisprudência deve ser fixado pelo 
STA que: “Nos processos contra -ordenacionais tributários, tendo sido declarada nula a decisão adminis-
trativa por enfermar de vício, ao abrigo dos arts. 79º e 63º do RGIT, e ordenada a remessa do processo 
à entidade administrativa para, querendo, renovar a decisão sem vício, a FP está isenta de custas”.

Importa, porém, e em primeiro lugar, apreciar se estão reunidos os requisitos para a aceitação do 
recurso pelo STA.

4.3. A questão foi já colocada a este Supremo Tribunal, que a tem vindo a decidir unânime e uni-
formemente (cfr. os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do STA, de 20/6/2012, 
proc. n.º 513/12, de 19/9/2012, proc. n.º 703/12, de 7/11/2012, proc. n.º 704/12, de 27/2/2013, proc. 
n.º 706/2013), pelo que, face ao disposto no art. 8º, n.º 3, do CCivil) nos limitaremos a remeter para a 
fundamentação expendida no citado acórdão de 20/6/2012, proc. n.º 513/12, cuja doutrina foi adoptada 
pelos arestos que se lhe seguiram:

«O Ministério Público invoca como fundamento da admissibilidade do recurso a melhoria da aplicação 
do direito, no que concerne a questão de saber se em caso de nulidade da decisão administrativa e da subse-
quente ordem judicial de remessa dos autos para a entidade administrativa para, querendo renovar a decisão 
sem vício, deve a Fazenda Pública ser condenada em custas, e também promoção da uniformidade da jurispru-
dência, no que concerne também a tal questão já que vem havendo decisões contraditórias nesse particular (…).

Constitui jurisprudência deste Supremo Tribunal (cfr. por todos, o acórdão de 25 de Março de 
2009, rec. n.º 106/06) que “A expressão «melhoria da aplicação do direito» usada naquele art. 73º, 
n.º 2, do RGCO deve interpretar -se como abrangendo todas as situações em que há «erros claros na 
decisão judicial» (Neste sentido, pode ver -se o citado acórdão do STA de 20 -6 -2007, recurso n.º 411/07), 
situações essas em que, à face de entendimento jurisprudencial amplamente adoptado, repugne manter 
na ordem jurídica a decisão recorrida, por ela constituir uma afronta ao direito”.

Ora, a decisão de condenação da Fazenda Pública em custas em recurso de contra -ordenação 
no qual foi proferida decisão declarando a nulidade da decisão administrativa por falta de requisitos 
essenciais não se nos afigura constituir um erro clamoroso que importe necessariamente corrigir sob 
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pena de “afronta ao direito”, pois que se é certo que o processo de contra -ordenação não é um processo 
de partes, antes um processo punitivo onde o Estado é representado pelo Ministério Público, não tendo 
a Administração fiscal legitimidade para interpor recurso da decisão favorável ao arguido, também é 
verdade que, a partir de 1 de Janeiro de 2004, nos processos tributários a Fazenda Pública perdeu a 
isenção de custas de que tradicionalmente gozava (cfr. sobre a questão o Acórdão do Pleno da Secção 
de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal de 16 de Junho de 2010, rec. n.º 58/09), para além de 
que, como sustenta o tribunal “a quo” é o incumprimento (aliás reiterado) por parte da Administração 
fiscal dos requisitos legalmente estabelecidos para as decisões administrativas de aplicação da coima 
que dá causa ao recurso da decisão e motiva a decisão de anulação (que lhe é desfavorável).

Não se afigura, pois, que o conhecimento do presente recurso seja manifestamente necessário 
para a melhoria da aplicação do direito ou para promoção da uniformidade da jurisprudência, pois 
que, quanto a este segundo motivo, o recorrente apenas refere, sem concretizar, haver decisões con-
traditórias nesse particular, não se conhecendo, até ao presente e com excepção do presente recurso, 
de qualquer controvérsia jurisprudencial sobre a questão.

Pelo exposto, é de concluir que não se verificam, in casu, os requisitos de que depende a acei-
tação do recurso».

Assim, sem necessidade de mais considerandos e em consonância com a citada jurisprudência 
desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, concluímos que o recurso 
não deve ser recebido, por não estarem verificados os requisitos que a lei impõe como indispensáveis 
para a sua aceitação.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em conferência em não receber o recurso.
Sem custas.

Lisboa, 23 de Abril de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda Maçãs.

(1) Sob a epígrafe «Subida nos autos e em separado», o artigo 406º do CPP dispõe o seguinte:. Sobem nos próprios autos 
os recursos interpostos de decisões que ponham termo à causa e os que com aqueles deverem subir.

2. Sobem em separado os recursos não referidos no número anterior que deverem subir imediatamente.»
(2) Cfr. Paulo Pinto de Albuquerque, Comentário do Código de Processo Penal à luz da Constituição da República e da 

Convenção Europeia dos Direitos do Homem, 2ª edição actualizada, Lisboa, Universidade Católica Editora, 2008, Notas ao 
art. 406º, pag. 1041. 

 Acórdão de 23 de Abril de 2013.

Assunto:

Execução fiscal. Prestação de garantia. Nulidade processual.

Sumário:

 I — Não compete à entidade competente para autorizar o pagamento em prestações, 
notificar o executado para apresentar em 15 dias garantias alternativas à inicial-
mente oferecida, nem notificá -lo de que, por falta de prestação da garantia, fica 
sem efeito a autorização para pagar a dívida em prestações:

 II — O ónus de apresentar a garantia no prazo de 15 dias após a notificação do acto 
que autoriza o pagamento em prestações pertence ao executado, sob pena de, 
findo esse prazo, ficar sem efeito a autorização.

 III — A penhora efectuada antes da notificação do despacho que autoriza o pagamento 
em prestações é nula.

Processo n.º 409/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrida: Administração Tributária.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A……, com os sinais dos autos, interpõe recurso da sentença proferida no Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal do Porto que julgou improcedente a reclamação judicial que deduziu contra a penhora 
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de 2 fracções autónomas efectuada na execução fiscal n.º 3387200701065785 que contra si corre no 
Serviço de Finanças do Porto -4.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
a) A questão sub judice subsumia -se, como bem entendeu a sentença ora em crise, à apreciação da 

invocada nulidade despacho do Director de Finanças do Porto que recaiu sobre o pedido de pagamento 
em prestações e a sua isenção de garantia e de todo o processado a ele subsequente, nomeadamente, 
por omissão de pronúncia, por a ausência de notificação da exequente relativamente ao montante da 
garantia a prestar e de concessão de prazo para o fazer;

b) A douta sentença recorrida reconhece tais invocadas omissões;
c) Entende, porém, que a respectiva consequência não é nulidade, no que lhe falece, salvo o devido 

respeito, que é muito, razão;
d) Discorda a reclamante, aqui recorrente, que tal omissão não tenha — como entende a sentença 

recorrida — prejudicado a sua defesa, porquanto, e sem prejuízo da hipótese de reclamação, a verdade 
é que tais omissões – bem como a falta de notificação do despacho que declarou incumprido o plano 
de pagamento em prestações e a consequente e imediata emissão de mandado de penhora – prejudica-
ram a possibilidade de eficazmente suspender o procedimento executivo e a possibilidade de evitar o 
ataque – súbito e sem aviso – que foi feito ao seu direito de propriedade;

e) Pelo que dúvidas não podem restar de que constituem nulidades insanáveis, de conhecimento 
oficioso e susceptíveis de ser arguidas em qualquer estado do processo  - cfr. os artigos 133.º, n.º 1, 
alíneas f) e i) e 134.º, n.ºs 1 e 2, do C.P.A.

e) Nulidade que deve, em primeira linha, ser arguida  - como o foi  - junto do órgão de execução fiscal;
g) A douta sentença recorrida padece, assim, do vício de violação de lei, por incumprimento do 

prescrito nos artigos 133.º, n.º 1, alíneas f) e i) e 134.º, n.ºs 1 e 2, do C.P.A.
1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Ministério Público junto do S.T.A. emitiu parecer no sentido da improcedência do recurso, 

com fundamento no facto de o vício invocado – vício de forma por insuficiência de fundamentação 
– apenas acarretar mera anulabilidade e, consequentemente, a reclamação judicial ter sido intempestiva.

2. A sentença deu como assentes os seguintes factos:
A) Contra o reclamante foram instaurados o processo de execução fiscal n.º 3387200701065785 

e o apenso n.º 3387200801006193, para cobrança de dívidas provenientes de IVA, do montante de 
143.826,49€ e de 130.805,40€, respeitantes a Agosto e Outubro de 2007, respectivamente, perfazendo 
o montante global de 274.631,89€. – cfr doc. de fls. 32 dos autos (pasta I).

B) Em 07/01/2008, o reclamante apresentou no Serviço de Finanças do Porto -4, no âmbito do 
processo de execução fiscal n.º 3387200701065785, um requerimento do qual consta, para além do 
mais, o seguinte:

“(…)
19.º
É, pois, com base em tais pressupostos legais e fundamentos económicos que a ora requerente 

se declara incapaz de prestar qualquer garantia, não só por manifesta falta de meios económicos, 
mas também pelo prejuízo irreparável que a prestação de uma qualquer garantia bancária ou seguro 
caução acarretariam.

Por tudo isto,
20.º
Desde já se requer a suspensão da presente execução com isenção da prestação de garantia — cfr 

artigos 169.º e 199.º n.º 3 do C.P.P. T.
Caso assim não se entenda se sem prescindir do supra alegado:
21.º
A ora executada, socorrendo -se de solução idêntica àquela que já apresentada por outras agre-

miações desportivas com o mesmo objecto social desta e tendo em conta o actual ratio da Lei art. 195º, 
n.º 1 do CPPT, para garantia do pontual e integral cumprimento do acordo ora requerido constituirá 
primeiro penhor sobre os títulos nominativos de que é legitima titular e representativos do capital so-
cial da A……, Futebol, SAD e que asseguram o pagamento da totalidade da dívida. A saber, 880.000 
(oitocentos e oitenta mil acções) acções ordinárias, nominativas de pagamento da divida exequenda em 
prestações e de dispensa de prestação de garantia, oferecendo -se, na eventualidade de ser indeferida 
a dispensa de garantia, para constituir penhor sobre 880.000 acções nominativas que detém sobre o 
A……, SAD”. — cfr. doc. de fls. 5/7 dos autos (pasta I).

C) Em 16/07/2008, o Senhor Director de Finanças Adjunto do Porto, proferiu despacho com o 
seguinte teor: “Concordo com o parecer infra, pelo que (...) defiro o pedido de pagamento em doze 
prestações de acordo com a legislação aplicável.

Quanto à dispensa de garantia, sendo públicas e notórias as dificuldades de natureza financeira, 
não foi provado que a penhora de parte do vasto património de que é titular, afecte o seu funcionamento, 
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pelo que não dispenso a garantia, podendo aceitar -se como tal, a penhora em bens do activo.” — cfr. 
doc. de fls. 14/17 dos autos (pasta I).

D) Do parecer a que se reporta o despacho referido em C) consta, designadamente, o se-
guinte:

“Pela Informação prestada pelo Serviço de Finanças e após consulta aos sistemas informáticos, 
nomeadamente o sistema das Execuções Fiscais (SEF) e Cadastro Electrónico de Activos Penhoráveis 
(CEAR) verifica -se que:

(…)
4. No Cadastro Electrónico de Activos penhoráveis (CEAR), constam os seguintes bens:
57 prédios;
4 viaturas;
Diversos valores de créditos;
Diversas contas bancárias;
5. O valor da garantia a prestar é de € 170.324, 74.
Atentos os factos, nomeadamente considerando que:
(…)
Determina o n.º 2 conjugado com o n.º 1 do artigo 196º do CPPT que as dívidas exigíveis em 

processo executivo poderão ser pagas em prestações mensais e iguais, não sendo aplicável às dividas 
resultantes da falta de entrega, dentro dos respectivos prazos legais, de imposto retido na fonte ou 
legalmente repercutido a terceiros;

Ora, no caso do imposto sobre o Valor Acrescentado, imposto repercutido a terceiro, não seria 
possível atender à pretensão do requerente;

Contudo determina o n.º 4 do art. 52 da Lei Geral Tributária (LGT) que a Administração Tribu-
tária poderá isentar a prestação ou constituição de garantia se verificar a manifesta falta de meios 
económicos ou se a prestação causar prejuízo irreparável ao contribuinte;

Assim sou de parecer que poderá ser autorizado o pagamento em 12 (doze) prestações mensais 
nos termos do n.º 4 do art. 196 do CPPT, tendo em consideração as dificuldades financeiras alegadas 
e verificadas e as previsíveis consequências económicas para o devedor podendo ainda ser deferido 
parcialmente o pedido de isenção da prestação de garantia na parte que possa exceder o valor dos bens 
que vierem a ser penhorados ou os apresentados pelo executado, por força do disposto no art. 169,º 
do CPPT(…)”.

E) Em 21/02/2008 a reclamante apresentou no Serviço de Finanças do Porto -4 um requerimento, 
no âmbito do processo de execução fiscal n.º 3387200801006193, do qual consta, para além do mais, 
o seguinte:

“(…)
19.º
É, pois, com base em tais pressupostos legais e fundamentos económicos que a ora requerente 

se declara incapaz de prestar qualquer garantia, não só por manifesta falta de meios económicos, 
mas também pelo prejuízo irreparável que a prestação de uma qualquer garantia bancária ou seguro 
caução acarretariam.

Por tudo isto,
20.º
Desde já se requer a suspensão da presente execução com isenção da prestação de garantia  - cfr. 

artigos 169º e 199º, n.º 3 do C.P.P.T.
Caso assim não se entenda se sem prescindir do supra alegado:
21.º
A ora executada, socorrendo -se de solução idêntica àquela que já apresentada por outras agre-

miações desportivas com o mesmo objecto social desta e tendo em conta o actual ratio da Lei art. 195. 
n.º 1 do CPPT, para garantia do pontual e integral cumprimento do acordo ora requerido constituirá 
primeiro penhor sobre os títulos nominativos de que é legitima titular e representativos dão capital 
social da A……, Futebol, SAD e que asseguram o pagamento da totalidade da dívida. A saber, 880.000 
(oitocentos e oitenta mil acções) acções ordinárias, nominativas de pagamento da divida exequenda em 
prestações e de dispensa de prestação de garantia, oferecendo -se, na eventualidade de ser indeferida 
a dispensa de garantia, para constituir penhor sobre 880.000 acções nominativas (...)”. — cfr. doc. 
de fls. 248/250 dos autos (pasta I).

F) Em 16/07/2008, o Senhor Director de Finanças Adjunto do Porto, proferiu despacho com o 
seguinte teor: “Concordo com o parecer infra, pelo que (...) defiro o pedido de pagamento em doze 
prestações de acordo com a legislação aplicável.

Quanto à dispensa de garantia, sendo públicas e notórias as dificuldades de natureza financeira, 
não foi provado que a penhora de parte do vasto património de que é titular, afecte o seu funcionamento, 
pelo que não dispenso a garantia, podendo aceitar -se como tal, a penhora em bens do activo.” — cfr. 
doc. de fls. 262/264 dos autos (pasta I).
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G) Do parecer a que se refere o despacho referido em I) consta, designadamente, o seguinte:
“Pela Informação prestada pelo Serviço de Finanças e após consulta aos sistemas informáticos, 

nomeadamente o sistema das Execuções Fiscais (SEF) e Cadastro Electrónico de Activos Penhoráveis 
(CEAP) verifica -se que:

(…)
4. No Cadastro Electrónico de Activos penhoráveis (CEAP), constam.os seguintes bens:
57 prédios;
4 viaturas;
Diversos valores de créditos;
Diversas contas bancárias;
5. O valor da garantia a prestar é de € 170.324,74.
Atentos os factos, nomeadamente considerando que:
(…)
Determina o n.º 2 conjugado com o n.º 1 do artigo 196 do CPPT que as dívidas exigíveis em 

processo executivo poderão ser pagas em prestações mensais e iguais, não sendo aplicável às dividas 
resultantes da falta de entrega, dentro dos respectivos prazos legais, de imposto retido na fonte ou 
legalmente repercutido a terceiros;

Ora, no caso do imposto sobre o Valor Acrescentado, imposto repercutido a terceiro, não seria 
possível atender à pretensão do requerente;

Contudo determina o n.º 4 do art. 52 da Lei Geral Tributária (LGT) que a Administração Tribu-
tária poderá isentar a prestação ou constituição de garantia se verificar a manifesta falta de meios 
económicos ou se a prestação causar prejuízo irreparável ao contribuinte;

Assim sou de parecer que poderá ser autorizado o pagamento em 12 (doze) prestações mensais 
nos termos do n.º 4 do art. 196 do CPPT, tendo em consideração as dificuldades financeiras alegadas 
e verificadas e as previsíveis consequências económicas para o devedor podendo ainda ser deferido 
parcialmente o pedido de isenção da prestação de garantia na parte que possa exceder o valor dos bens 
que vierem a ser penhorados ou os apresentados pelo executado, por força do disposto no art. 169.0 
do CPPT(..)”.

H) Em 21/11/2008 foram efectuadas a favor da Fazenda Pública as fracções autónomas designadas 
pelas letras “H” e “AJ” do prédio urbano em regime de propriedade horizontal inscrito no artigo 7767 
da matriz urbana respectiva — cfr. Informação de fls. 36/37 dos autos.

I) O ora reclamante foi notificado das penhoras a que se alude em H) em 27/08/2009 — cfr. 
Informação de fls 36/37 dos autos.

J) O reclamante foi notificado na pessoa do seu mandatário do despacho a que se alude em C) e 
F) em 26/11/2008.

K) Em 04/09/2009, foi apresentado pelo reclamante um requerimento, cujo teor ora se transcreve 
parcialmente:

“(...) O Sr. Director não se pronunciou, porém, sobre a garantia oferecida subsidiariamente pela 
executada, a saber, o penhor sobre 880.000 acções nominativas da A……, SAD.

Não foi fixado o montante da garantia a prestar nem, tão pouco, notificado o Clube para vir aos 
autos, no prazo legal de quinze dias, oferecer garantia alternativa.

Nem foram tidos em consideração, sequer a título de nomeação de bens à penhora, os títulos 
oferecidos pela executada.

Sendo certo que, mesmo antes de notificada a executada do despacho proferido pelo Sr. Director 
de Finanças do Porto, haviam já sido ordenadas as penhoras nos bens imóveis a cuja venda judicial 
se pretende, agora, proceder.

Em expressa violação do estatuído nos artigos 169. n.º 2, 199.º, n.º 2, 215.º, 1 e 3 e 219.º, todos 
do CPPT.

O que resulta na nulidade daquele despacho, por omissão de pronúncia, bem como das penhoras 
efectuadas, por preterição de formalismos processuais indispensáveis.

(…)
Nestes termos deverá:
1  - Ser reconhecida a nulidade do despacho do Sr. Director de Finanças do Porto, por omissão 

de pronúncia;
II – Ser reconhecida a nulidade das penhoras efectuadas, por preterição de formalidades 

essenciais;
E, em consequência,
III – Ser anulado o processado subsequente;
Ou sem conceder
IV — Ser reconhecida a invalidade das penhoras efectuadas, por manifesto excesso, em violação 

do disposto no artigo 217.º do C. P. P. T. (...) — cfr. doc. de fls. 875/883 do autos (pasta IV).



1721

L) Em 07/09/2009, o Senhor Chefe do Serviço de Finanças do Porto -4 proferiu despacho com o 
seguinte teor:

“Em concordância com a informação, indefiro o pedido, porquanto foram ultrapassados todos 
os prazos de reclamação dos actos proferidos no processo, acrescendo referir que o valor das acções 
do A……, Futebol SAD será nulo ou de reduzido valor, face ao passivo do mesmo” – cfr. doc. de 
fls. 887/890 dos autos (pasta IV).

M) Na Informação anexa ao despacho a que se alude na alínea que antecede, consta, entre o mais, 
o seguinte:

“Tendo em conta o alegado pelo aqui exponente resulta evidente que o mesmo começa por ale-
gar a nulidade do despacho proferido pelo Chefe deste Serviço de Finanças, que designa dia e hora 
para a venda judicial e termina peticionando pela nulidade do Despacho do Director de Finanças do 
Porto que recaiu sobre o pedido de pagamento de prestações e a sua isenção de garantia. Do arguido 
é manifesta a divergência entre o pedido e a causa de pedir, mas mesmo que assim não fosse, não era 
este o meio próprio para ver atendidas as pretensões do aqui requerente.

No caso da nulidade do despacho de venda proferido pelo Chefe deste órgão de execução fis-
cal, bem como do despacho do Sr. Director de Finanças o meio próprio seria sempre o estatuído no 
art. 276.º do CPPT, reclamações das decisões do órgão de execução fiscal, feitas para o Tribunal 
Tributário de 1.ª instância — actual Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto. Essa reclamação teria 
de ser apresentada no prazo de 10 dias após a notificação da decisão, a qual ocorreu em 03/07/2009 
(autos folhas 417 verso)(...)”— cfr. doc. de fls. 887/890 dos autos (pasta IV).

N) Em 07/09/2009, o reclamante foi notificado na pessoa do seu mandatário do despacho referido 
na alínea L). — cfr. doc. de fls. 893 dos autos (pasta IV).

O) A presente reclamação judicial foi apresentada no Serviço de Finanças do Porto -4 em 
09/09/2009, — cfr. doc. de fls. 3 e seguintes dos autos.

3. O recorrente, executado em duas execuções fiscais instauradas no serviço de finanças do Porto, 
formulou ao órgão de execução três pedidos: (i) autorização para pagamento em prestações das dívi-
das exequendas; (ii) isenção da prestação de garantia; (ii) ou, se tal não for concedido, a prestação de 
garantia através do penhor de 880.000 acções.

O órgão de execução fiscal, após parecer prévio dos respectivos serviços, por despacho de 
16/7/2008, deferiu o primeiro pedido, autorizando o pagamento em 12 prestações, indeferiu o segundo 
e, sem se pronunciar directamente sobre o terceiro, declarou que aceita como garantia a penhora em 
bens do activo.

Ainda antes de se notificar esse despacho ao executado, procedeu -se à penhora de dois imóveis 
(alínea h) do probatório).

Notificado dos actos de penhora, solicitou ao Director dos Serviços de Finanças: (i) a nulidade 
do despacho de 16/7/2008, por não se ter pronunciado sobre a garantia oferecida, e por não ter sido 
notificado para oferecer uma garantia alternativa; (ii) a nulidade das penhoras efectuadas pelo facto de 
terem sido efectuadas antes da notificação daquele despacho e antes de se decidir sobre a idoneidade 
da garantia oferecida.

Esse requerimento foi indeferido por despacho de 7/9/2009 com fundamento em que foi ultra-
passado o prazo para se reclamar do despacho de 16/7/2008, invocando -se também que «o valor das 
acções do A……, Futebol SAD será nulo ou de reduzido valor, face ao passivo do mesmo».

A sentença recorrida considerou que o órgão de execução fiscal tinha o dever de se pronunciar 
sobre a garantia oferecida pelo recorrente, mas a omissão dessa pronúncia no despacho de 16/7/2008 
não gera a nulidade do acto por “carência absoluta de forma legal, ou por falta de “conteúdo e sentido de 
decisão”, como entende a reclamante, mas sim a anulabilidade do acto. Como o despacho de 16/7/2008 
foi notificado ao mandatário do reclamante em 26/11/2008, foi ultrapassado o prazo de 10 dias previsto 
no 277º, n.º 1 do CPPT para dele se reclamar judicialmente. Conclui -se: «considerando que o reclamante 
funda a ilegalidade das penhoras exclusivamente na omissão de pronúncia do despacho do Senhor 
Director de Finanças do Porto quanto ao pedido subsidiário de constituição de garantia, nada há a 
censurar na decisão da Administração Tributária».

O recorrente, mantendo o enquadramento jurídico efectuado na primeira instância, impugna 
a decisão alegando que as omissões verificadas na execução fiscal “prejudicaram a possibilidade 
de eficazmente suspender o procedimento executivo e a possibilidade de evitar o ataque – súbito e 
sem aviso – que foi feito ao seu direito de propriedade”. Na sua tese, as ditas “omissões” constituem 
nulidades insanáveis, de conhecimento oficioso, susceptíveis de ser arguidas em qualquer estado, por 
incluídas nas alíneas f) e i) do n.º 1 artigo 133º e nºs 1 e 2 do artigo 134º do CPA.

Em parte, o recorrente tem razão, pois uma das nulidades invocadas é susceptível de determinar 
a invalidade dos actos de penhora reclamados.

Deve começar por se dizer, contrariamente ao que pode transparecer da sentença recorrida, que a 
reclamação dos actos de penhora foi apresentada tempestivamente: a notificação ocorreu em 27/8/2009 
e a reclamação deu entrada no serviço de finanças em 9/9/2009, último dia do prazo de 10 dia previsto 
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no artigo 277º do CPPT. O acto reclamado não é, porém, o despacho de 16/7/2008 que autorizou o 
pagamento em prestações e indeferiu o pedido de isenção de prestação da garantia, nem o despacho 
de 7/9/2009 que decidiu o incidente de nulidade do despacho de 16/7/2008 e dos actos subsequentes, 
mas sim os actos de penhora efectuados em 21/11/2008.

Relativamente às nulidades por omissão, o recorrente refere: (i) a falta de pronúncia sobre a ga-
rantia oferecida, (ii) a falta de notificação para no prazo de 15 dias oferecer garantia alternativa, (iii) e 
a falta de notificação do despacho que declarou incumprido o plano de pagamento em prestações e a 
consequente e imediata emissão de mandato de penhora.

Qualquer uma destas omissões, localizam -se em actos e momentos que antecederam as penho-
ras, circunstância que assume relevância na sua apreciação, pois pode estar precludida a possibilidade 
de as fazer repercutir na legalidade do acto reclamado. É que, se em alguns casos o processo inclui 
mecanismos de reversibilidade (como acontece nas nulidades principais), em regra a sequência pré-
-definida por lei significa que em cada etapa se atinge um nível gradualmente mais concretizado de 
decisão final que em si mesmo representa caso resolvido e que obriga a passar à fase seguinte. Assim, 
se foi ultrapassada definitivamente a fase de prestação de garantia, sem que tenha havido dispensa ou 
constituição de garantia idónea, na idiosincrasia dos actos processuais que formam o esquema típico 
formal da execução fiscal, seguir -se -á obrigatoriamente a fase da penhora.

A primeira omissão imputou -a directamente ao despacho do Director de Finanças do Porto, datado 
de 16/7/2008, que recaiu sobre os pedidos de autorização de pagamento em prestações, de isenção de 
garantia e/ou de prestação de garantia com penhor de acções. Qualifica esse despacho como um “acto 
administrativo” que, em virtude da omissão de pronúncia sobre a garantia oferecida, é nulo por “ca-
rência de forma legal” ou por falta de “conteúdo e sentido de decisão”, sanção prevista nas alíneas O 
e i) do artigo 133º do CPA.

Apreciada a questão por este ângulo, tem que se considerar como definitivamente assente que 
aquele despacho e os actos que lhe seguiram não enfermam da referida nulidade, pois assim foi julgado 
no acórdão deste Supremo Tribunal no recurso n.º 0903/12, de 12/9/2012, que versou sobre a legali-
dade daquele mesmo despacho, em apreciação dos mesmos argumentos expressis verbis vertidos nas 
conclusões do presente recurso. Aí se decidiu que o despacho de 16/7/2008 não enferma das nulidades 
que o recorrente lhe aponta e que, além disso, seguindo a doutrina de Jorge de Sousa, entendeu -se que 
não é possível reclamar directamente para o juiz da mera omissão de actos, sendo ainda duvidoso que 
o possa fazer das nulidades dos actos processuais praticados pelo órgão de execução fiscal. E como 
não se reclamou atempadamente daquele despacho, os efeitos por ele constituídos consolidaram -se na 
ordem jurídica.

E também a segunda e a terceira omissão não consubstanciam preterição de formalidades previstas 
na lei susceptíveis de afectarem a validade dos actos de penhora. Pelas normas processuais estabelecidas 
no artigo 199º do CPPT, não compete à entidade competente para autorizar o pagamento em prestações, 
notificar o executado para apresentar em 15 dias garantias alternativas à inicialmente oferecida, nem 
notificá -lo de que, por falta de prestação da garantia, fica sem efeito a autorização para pagar a dívida 
em prestações. O ónus de apresentar a garantia no prazo de 15 dias após a notificação do acto que auto-
riza o pagamento em prestações pertence ao executado, sob pena de, findo esse prazo, ficar sem efeito 
a autorização (cfr. n.º 7 do art. 199º). E também não está demonstrado que, na sequência do despacho 
que autorizou o pagamento em prestações, o recorrente tenha pago qualquer prestação e que a falta de 
pagamento das demais implicasse a notificação para pagar as incumpridas (art. 200º do CPC).

Portanto, contrariamente ao alegado pelo recorrente, não é por falta destas notificações, que as 
penhoras reclamadas são nulas.

Como já se referiu, o objecto da reclamação não é, porém, o despacho de 16/7/2008, julgado vá-
lido, mas os actos de penhora efectuados em 21/11/2008 e que apenas foram notificados ao recorrente 
em 27/8/2009 (cfr. alíneas H) e I) do probatório).

Ora, pelo momento em que foram praticados, não há dúvida que padecem de nulidade, pois 
nessa data a execução fiscal estava provisoriamente suspensa para efeito de constituição de garantia 
idónea. O despacho de 16/7/2008 que autorizou o pagamento em prestações, indeferiu o pedido de 
isenção da prestação da garantia e indicou como garantia idónea a penhora de bens do activo, apenas 
foi notificado ao executado em 26/11/2008, ou seja, após realizadas as penhoras reclamadas. Como a 
garantia deve ser prestada no prazo de 15 dias a contar da data em que o executado for notificado do 
despacho autorizando o pagamento em prestações (cfr. n.º 6 do artigo 199º do CPPT), está bom de ver 
que na data em que as penhoras foram realizadas ainda não havia decorrido o prazo de 10 dias para 
o executado reclamar do despacho que negou a isenção e indicou como garantia idónea a penhora de 
bens do activo ou o prazo de 15 dias para nomear bens à penhora que assegurem o pagamento da dívida 
exequenda e acrescido.

Questiona -se assim as consequências ligadas por lei à inobservância do momento oportuno para 
se efectuar as penhoras.
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À primeira vista poderia ser tentado a dizer -se que, em face dos factos provados, a nulidade das 
penhoras se reduziu a mera irregularidade. Na verdade, as penhoras foram efectuadas ilegalmente em 
21/11/2008, o executado foi notificado do acto que autorizou o pagamento em prestações em 26/11/2008 
e nos 15 dias seguintes, nem reclamou do despacho nem prestou qualquer garantia, seja a indicada no 
despacho, seja a por ele oferecida. A falta de reacção oportuna ao despacho de 16/7/2008, pelo menos 
na parte em que se indicou como garantia idónea a penhora de bens

do activo, sem se pronunciar sobre a idoneidade do penhor das 880.000 acções, assim como a 
falta de apresentação da garantia indicada no despacho (ou outra alternativa) no prazo de 15 dias após 
a notificação daquele despacho teve como consequência imediata a caducidade da autorização do 
pagamento em prestações.

Ora, nos temos do artigo 199º do CPP só é possível pagar a dívida exequenda em prestações se 
durante o período de pagamento em prestações, acrescido de três meses, a dívida estiver suficientemente 
garantida. Caducada a autorização, por falta de garantia idónea, a execução fiscal prossegue com a 
penhora dos bens do executado (cfr. art. 200º e 215º do CPPT). E a ser assim, então poderia defender -se 
que as penhoras inválidas em razão do tempo em que foram praticadas tornaram -se “actos processu-
ais devidos” 15 dias após a notificação do despacho que autorizou o pagamento em prestações, sem 
que tenha sido constituída garantia idónea. E sendo esse despacho válido e consolidado no processo, 
tal como foi julgado no acórdão acima referido, sempre se poderia argumentar -se que desapareceu o 
único defeito de que padeciam, o de terem sido praticadas antes de tempo, pois utile per inutile non 
vitiatur. Quer dizer:

apesar do defeito de terem sido efectuadas antes de consumar a falta de garantia idónea, pela inércia 
do executado, convalidavam -se em actos válidos, pois serviam igualmente os objectivos que prossegui-
riam as penhoras regulamente efectuadas. Por este princípio da equipolência dos actos processuais, em 
certa extensão admitido pelo n.º 1 artigo 201º do CPC, por exigências de economia processual, seria de 
conservar ou aproveitar as penhoras efectuadas, pois necessariamente seriam praticadas na sequência 
de decisão que as anulasse.

Simplesmente, se é certo que o processo até poderá prosseguir com a penhora dos mesmos bens, 
a verdade é que medio tempore a nulidade das penhoras poderá ter tido consequências negativas para o 
executado. É que, pela penhora de um imóvel o direito do executado é esvaziado dos poderes de gozo 
que o integram, incluindo a posse do bem, que passa a ser exercida através de um depositário (art. 231º 
do CPPT). Como os “direitos e interesses legítimos” dos executados afectados pelas decisões do órgão 
de execução fiscal, em que a assenta a reclamação prevista no artigo 276º do CPPT, se estendem também 
às posições jurídicas substantivas, não pode deixar de se reconhecer o interesse que o executado tem 
em ver reconhecida a nulidade das penhoras, ainda que no futuro tais actos se possam renovar.

É quanto basta para se dar provimento ao recurso.
4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e anular os actos 
reclamados.

Custas pela recorrida, em primeira instância.

Lisboa, 23 de Abril de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 

 Acórdão de 23 de Abril de 2013.

Assunto:

Imposto de sisa. Prescrição. Interrupção.

Sumário:

 I — A dívida de imposto de sisa proveniente de facto tributário ocorrido em 4 de Junho 
de 2001 está sujeita ao prazo prescricional de oito anos (artigo 180.º do CIMSISD 
na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 472/99, de 8 de novembro, e artigo 48.º da 
LGT) contado da data em que esse facto tributário ocorreu, pelo que tal dívida pres-
creveria, em princípio e salvo a ocorrência de factos interruptivos e/ou suspensivos 
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da prescrição, às 24 horas do dia 4 de Junho de 2009, em conformidade com as 
regras do cômputo do termo estabelecidas no artigo 279.º, alínea c), do Cód.Civil.

 II — Tendo sido deduzida impugnação judicial contra o acto de liquidação desse imposto 
em 28 de Setembro de 2005, ocorreu nessa data um acto interruptivo do prazo de 
prescrição à luz das normas contidas no artigo 49.º da LGT, na redacção então 
vigente, interrupção que, por definição e expressa consagração do artigo 326.º 
do Cód.Civil, significa que todo o tempo decorrido até ao acto interruptivo é 
inutilizado para efeitos de prescrição.

 III — Enquanto vigorou o n.º 2 do artigo 49.º da LGT (até 31 de Dezembro de 2006, 
dada a sua eliminação pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro), este acto 
interruptivo não espoletava o imediato início de contagem de um novo e integral 
prazo de prescrição (como aconteceria caso fosse aplicável a regra contida no n.º 1 
do artigo 326.º do Cód.Civil para as obrigações em geral), já que, segundo essa 
norma, o efeito interruptivo se prolongava no tempo, só cessando se sobreviesse 
uma paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputá-
vel ao devedor, havendo então que somar ao tempo que viesse a decorrer após o 
ano de paragem todo aquele que decorrera até à data da autuação do processo. 
Era a chamada degradação em suspensivo do efeito interruptivo da dedução de 
impugnação judicial.

 IV — A Lei n.º 53.º -A/2006 (LOE para 2007), que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 
2007, revogou o n.º 2 do artigo 49.º da LGT, deixando salvaguardado dos efeitos 
dessa revogação apenas os casos em que, na data da sua entrada em vigor, tivesse 
já decorrido período superior a um ano de paragem do processo por facto não 
imputável ao sujeito passivo (artigo 91.º).

 V — Se em 1 de Janeiro de 2007 não decorrera período superior a um ano de paragem 
do processo de impugnação, não pode ter cessado o efeito duradouro do respectivo 
acto interruptivo, o qual se manteve, assim, até ao trânsito em julgado da sentença 
em 2 de Junho de 2011.

Processo n.º 431/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. A……… recorre da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria que 
julgou improcedente a reclamação judicial que deduziu da decisão proferida pelo órgão de execução 
fiscal, em 12/11/2012, de indeferimento do pedido de declaração de prescrição de dívida proveniente 
de imposto de sisa em cobrança no processo de execução fiscal n.º 13842005011061763, contra si 
pendente no Serviço de Finanças de Leiria – 1.

1.1. Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A) Na douta sentença recorrida atribui -se à citação no processo de execução a relevância do pri-

meiro facto interruptivo, quando na verdade um outro facto anterior à citação tem esse mesmo efeito.
B) Em teoria, a citação também constitui um facto interruptivo do prazo prescricional, porém, no 

caso concreto, a citação não produziu efeitos interruptivos, uma vez que na data em que esta ocorreu 
não se podia interromper o prazo que já havia sido interrompido com a interposição de impugnação 
da liquidação.

C) Logo, contrariamente ao fundamentado na douta sentença recorrida, o prazo de prescrição 
interrompeu -se com a dedução de impugnação (primeiro facto interruptivo), o qual já não podia ser, 
novamente, interrompido com a citação do executado.

D) Por outro lado, a execução foi suspensa por prestação de garantia e não por dedução da im-
pugnação. Suspensão da execução que determinou igualmente a suspensão do prazo prescrição, pelo 
período em que esteve válida a garantia bancária prestada.

E) Com efeito, a execução esteve suspensa por três anos, em virtude da prestação de garantia 
bancária, e não por força da interposição e pendência da impugnação.

F) Há, assim, que atender, nos presentes autos, ao facto do efeito suspensivo ter cessado assim 
que deixou de haver uma garantia prestada na execução por efeito da caducidade da garantia.

G) E por esse motivo, poderia o órgão de execução fiscal ter procedido a actos de cobrança co-
erciva. No entanto, não o fez.
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H) Ora, o regime legal da prescrição, causas suspensivas e interruptivas, está concebido sob o 
princípio de penalizar o credor que podendo executar a sua dívida não o faz, tomando, assim, a dívida 
não exigível após o decurso de um determinado lapso de tempo.

I) Assim, deveria a douta sentença recorrida ter considerado no cálculo do prazo prescricional o 
efeito suspensivo ocorrido com a prestação de garantia, que caducou ao fim de três anos, e consequente 
suspensão da execução. Bem como deveria ter retomado a contagem do prazo de prescrição a partir de 
12/01/2009 (data em que caducou a garantia prestada).

J) Daí que, fazendo o cálculo do prazo de prescrição, se verifica que o prazo decorrido entre o 
facto tributário (4/06/2001) e a primeira interrupção (28/09/2005) acrescido do prazo decorrido entre 
a retoma da contagem do prazo (em 12/01/2009) até à presente data perfaz mais de oito anos.

L) Pelo que, a douta sentença recorrida violou o disposto no n.º 1 do art. 48º e nºs 1 e 4 do art. 49º 
ambos da LGT conjugados com o n.º 1 do art. 169ºdo CPPT.

1.2. A Recorrida não apresentou contra -alegações.
1.3.O Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu douto e fundamentado parecer no sentido 

de que o recurso não merecia provimento, por não se encontrar prescrita a dívida em questão.
1.4. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir.
2. A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:
1. Em 4 de Junho de 2001, no Cartório Notarial da Batalha, o impugnante e mulher celebraram 

escritura de compra e venda de um prédio misto, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de 
………, Leiria, sob o art. n.º 1003 com o valor patrimonial de € 15.070,30, e a parte urbana inscrita na 
respectiva matriz da mesma freguesia sob o art. n.º 1183, tendo este o valor patrimonial de € 35.044,34 
 - (Facto provado n.º 1 da sentença proferida na reclamação n.º 634/12 apensa e cujo conteúdo se dá 
por reproduzido).

2. O valor de compra declarado foi de 50.000.000$00 (€ 249.398,95)  - (Facto provado n.º 2 da 
sentença proferida na reclamação n.º 634/12 apensa e cujo conteúdo se dá por reproduzido).

3. Na qualidade de emigrante, o comprador transferiu do exterior, ao abrigo de Conta Emigrante, 
metade do respectivo preço, ficando o acto isento de SISA, nos termos do art. 7ºdo Decreto -Lei n.º 540/76 
de 9 de Julho  - (Facto provado n.º 3 da sentença proferida na reclamação n.º 634/12 apensa e cujo 
conteúdo se dá por reproduzido).

4. Posteriormente, no âmbito de procedimento Interno de Inspecção, ao abrigo da ordem de 
serviço n.º 01200500755 de 29/03/2005, os Serviços de Prevenção e Inspecção Tributária de Leiria, 
recolheram o contrato promessa de compra e venda referente à aquisição dos imóveis mencionados, 
tendo elaborado relatório das respectivas conclusões  - (Alínea B) dos Factos Provados no processo de 
impugnação n.º 917/05 a fls. 64 e segs. cujo conteúdo se dá por reproduzido).

5. De que resultou a liquidação adicional de Sisa, no montante de € 86.989,30 e € 19.106,67 a 
título de juros compensatórios, tudo perfazendo € 106.095,97  - (Alínea C) dos Factos provados na 
sentença proferida no processo n.º 917/05 cujo conteúdo se dá por reproduzido).

6. Instaurado processo de execução fiscal para cobrança coerciva da dívida exe-
quenda, o executado foi citado em 15/11/2005  - (fls. 30 cujo conteúdo se dá por reproduzido).

7. Em 28/9/2005 foi deduzida impugnação judicial contra a liquidação, à qual coube o processo 
n.º 917/05.

8. Este processo esteve parado por facto não imputável ao sujeito passivo desde 12/7/2006 até 
31/5/2010.

9. A sentença proferida nesta ação de impugnação transitou em julgado no dia 2/6/2011.
10. Em 12/1/2006 foi prestada a garantia bancária n.º 3000, tendo sido cancelada automaticamente 

em 12/1/2009 (fls. 20 cujo conteúdo se dá por reproduzido).
11. Por requerimento de 15/10/2012 dirigido ao processo de execução fiscal n.º 13842000501061763, 

o requerente peticionou a declaração de prescrição da dívida exequenda.
12. Por despacho de 12/11/2012 o pedido foi indeferido na totalidade (fls. 19 cujo conteúdo se 

dá por reproduzido)
3. A questão que o Recorrente coloca à apreciação deste Supremo Tribunal é a de saber se a sentença 

recorrida padece de erro de julgamento em matéria de direito ao ter concluído, ao abrigo do quadro factual 
vertido no probatório e que não é questionado no presente recurso, que não se verificava a prescrição 
da dívida tributária em cobrança no processo de execução fiscal n.º sob o n.º 13842005011061763.

Trata -se de dívida proveniente de imposto de sisa, que constitui um imposto de obrigação única, 
cujo prazo prescricional se inicia na data em que o facto tributário ocorreu, em 4 de Junho de 2001 (data 
da escritura de compra e venda que titulou a transmissão sujeita a este imposto), em conformidade com 
o disposto no art. 48º, n.º 1, da Lei Geral Tributária (LGT).

O prazo legalmente previsto para a prescrição desta obrigação tributária é o de oito anos, por-
quanto o art. 180º do CIMSISSD, após a redacção que lhe foi conferida pelo Dec.Lei n.º 472/99, de 
8.11, passou a estipular que «O imposto municipal de sisa e o imposto sobre as sucessões e doações 
prescrevem nos termos dos artigos 48.º e 49.º da lei geral tributária.».
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Neste enquadramento legal, e face ao prazo de oito anos previsto no art. 48º da LGT, contado a 
partir de 4 de Junho de 2001, a obrigação tributária extinguir -se -ia, em princípio e salvo a ocorrência 
de factos interruptivos e/ou suspensivos da prescrição, às 24 horas do dia 4 de Junho de 2009, em con-
formidade com as regras do cômputo do termo estabelecidas no art. 279º, alínea c), do Código Civil.

Contudo, em 28 de Setembro de 2005, ou seja, antes de completado o referido prazo de prescri-
ção, foi deduzida impugnação judicial contra o acto de liquidação do imposto, o que integra um acto 
interruptivo do prazo de prescrição à luz das normas contidas no art. 49.º da LGT, na redacção então 
vigente e que, como tal, são aplicáveis ao caso vertente (1). Interrupção que, por definição e expressa 
consagração do art.º 326º do Cód.Civil, significa que todo o tempo decorrido até ao acto interruptivo 
é inutilizado para efeitos de prescrição.

Neste conspecto, assiste razão ao Recorrente quando refere que a sentença recorrida ignorou este 
primeiro acto interruptivo, tendo atendido apenas ao acto interruptivo posterior, traduzido na citação 
para a execução fiscal ocorrida em 15/11/2005 e às causas suspensivas do prazo de prescrição resul-
tantes da paragem do processo executivo por força da dedução de impugnação judicial acompanhada 
da prestação de garantia.

Porém, relativamente às obrigações de natureza tributária, e enquanto vigorou o n.º 2 do art. 49º 
da LGT (até 31/12/2006, dada a sua eliminação pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29.12), os actos interrup-
tivos, designadamente o da dedução impugnação judicial, não espoletava a imediata contagem de um 
novo e integral prazo de prescrição (como aconteceria caso fosse aplicável a regra contida no n.º 1 do 
art. 326º do Cód.Civil para as obrigações em geral) (2), pois as leis tributárias (3) sempre reconheceram 
aos actos interruptivos que expressamente enunciam e tipificam uma eficácia ou efeito duradouro, no 
sentido de que ele só cessava «se o processo estivesse parado por facto não imputável ao contribuinte 
durante mais de um ano, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após este período ao que tiver 
decorrido até à data da autuação”.

O que significava que a eficácia interruptiva se prolongava no tempo, não produzindo, em princípio, 
o imediato início de contagem de um novo prazo prescricional. Só no caso de ocorrer uma paragem do 
processo por período superior a um ano, por facto não imputável ao devedor, é que cessava esse efeito 
interruptivo, havendo então que somar ao tempo que viesse a decorrer após o ano de paragem todo 
aquele que decorrera até à data da autuação desse processo. Era a chamada degradação em suspensivo 
do efeito interruptivo da dedução de impugnação judicial.

Todavia, a Lei n.º 53.º -A/2006, de 29 de Dezembro (Lei do OE para 2007), que entrou em vigor 
em 1 de Janeiro de 2007, revogou o n.º 2 do art.º 49.º da LGT, deixando salvaguardado dos efeitos 
dessa revogação apenas os casos em que, na data da sua entrada em vigor, tivesse já decorrido período 
superior a um ano de paragem do processo por facto não imputável ao sujeito passivo (art.º 91º).

Daí que, no caso vertente, a paragem do processo de impugnação por facto não imputável ao 
impugnante, entre 12/07/2006 e 31/05/2010, não possa ter provocado a cessação do efeito interruptivo, 
já que em 1 de Janeiro de 2007 ainda não havia decorrido período superior a um ano de paragem do 
processo por facto não imputável ao impugnante.

Eficácia interruptiva que se manteve, assim, até ao termo desse processo judicial.
Por conseguinte, tendo em conta que o efeito interruptivo decorrente da instauração da impugna-

ção em 28/09/2005 (que inutilizou todo o tempo anteriormente decorrido) só cessou com o trânsito em 
julgado da sentença proferida nesse processo em 2/06/2011, é patente que a prescrição dessa obrigação 
tributária ainda não decorreu. (4)

Por todo o exposto, não assiste razão ao recorrente ao invocar o recomeço do prazo de prescrição 
após um ano de paragem do processo de impugnação e a mera suspensão desse prazo durante o período 
de tempo em que fez acompanhar o processo impugnatório de garantia bancária (entre 12/01/2006 e 
12/01/2009), pois, como se viu, durante esse período o prazo prescricional não se encontrava, sequer, 
a correr.

Deste modo, e ainda que com distinta fundamentação, há que confirmar a decisão no sentido 
de que não ocorreu ainda a extinção, por prescrição, da dívida exequenda, não podendo, assim, obter 
provimento o recurso.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 23 de Abril de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Lino Ribeiro 
(com declaração de voto).

Declaração de voto

Entendo que não ocorre a prescrição, mas por fundamentos diferentes dos referidos no acórdão,
A impugnação judicial prevista no n.º 1 do artigo 49º da LGT é um facto que inutiliza o tempo 

prescricional anteriormente decorrido, natural consequência que está estabelecida no n.º 1 do artigo 326º 
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do Ccv. Mas esse efeito não dura até ao trânsito em julgado da sentença que põe termo ao processo, 
por não estar previsto no n.º 1 do artigo 327º do CCv, para onde remete aquela norma. A eficácia dessa 
causa interruptiva é instantânea, produz -se no momento da entrada em juízo da impugnação, mas 
também cessa, começando logo a correr um novo prazo prescricional. Não tem eficácia permanente 
porque, para além de não estar referida no n.º 1 do artigo 327º do CCV, o titular do crédito fiscal não 
fica impedido de cobrar a quantia impugnada, dada a ausência de garantia idónea que suspenda a exe-
cução (art. 169º do CPPT).

Se esta garantia for prestada, então o que ocorrer é uma causa suspensiva, tal como se preceitua 
o n.º 4 do art. 49º, e não a cessação da eficácia interruptiva. Se a eficácia da causa interruptiva durasse 
pelo período de tempo de pendência da impugnação, que utilidade teria dar relevo suspensivo à im-
pugnação acompanhada de garantia idónea?

Antes da revogação do n.º 2 do artigo 49º da LGT, a paragem do processo por um ano, trans-
formava o efeito interruptivo em causa suspensiva. Mas, não era a eficácia da causa interruptiva que 
cessava, antes, o que cessava era a inutilização do tempo prescricional anteriormente decorrido. Nos 
casos em que se aplicava o revogado n.º 2 do art. 49º, a inutilização do tempo decorrido ficava sujeita 
a uma condição: que o processo não parasse por mais de um ano por facto não imputável ao contri-
buinte. Se tal condição ocorresse, a eficácia da causa interruptiva, que foi produzida instantaneamente, 
transformava -se cm causa suspensiva durante um ano; se não se verificasse, mantinha -se a eficácia 
interruptiva, mas de efeito instantâneo, começando a decorrer novo período prescricional. Só assim faz 
sentido prever -se causas suspensivas, pois se a eficácia da causa interruptiva fosse permanente, não se 
poderia suspender um tempo interrompido.

No caso dos autos, a impugnação judicial interrompeu a prescrição em 28/9/2005, começando nessa data 
novo prazo prescricional de oito anos. Todavia, este novo prazo ficou suspenso entre 12/1/2006 e 12/1/2009, 
em virtude da prestação da garantia que, acompanhada da impugnação, suspende a execução e a prescrição 
(nº 4 do art. 49º da LGT). Por isso, só em 28/9/2016 terminará o prazo de prescrição de oito anos.

23.4.2013. — Lino Ribeiro

(1) Como é sabido, as causas de interrupção ou suspensão da prescrição atendíveis para o cômputo em concreto do 
prazo de prescrição são as previstas na lei vigente à data da respectiva ocorrência, em conformidade com o disposto no n.º 2 
do artigo 12.º do C.Civil.

(2) Tal é a regra para as obrigações em geral, do efeito instantâneo da interrupção, que só admite como excepção (efeito 
duradouro) a situação prevista no art. 327º do C.Civil.

(3) Cfr. art. 27º do CPCI, art. 34º CPT e art. 49º da LGT.
(4) A questão poderia, eventualmente, ter outro tratamento caso este acto interruptivo – impugnação – tivesse ocorrido 

após a eliminação do n.º 2 do art. 42º da LGT, já que a partir daí a Lei Geral Tributária deixou de regular, de forma específica, 
os efeitos (instantâneos ou duradouros) dos actos interruptivos que tipifica no seu n.º 1, sendo necessário analisar esses efeitos 
à luz das regras gerais das obrigações, contidas nos artigos 326º e 327º do Código Civil. 

 Acórdão de 23 de Abril de 2013.

Assunto:

IRS. Mais -valias. Valor dos bens transmitidos.

Sumário:

 I — Do confronto da disciplina contida nos artigos 79.º, n.º 6 e 87.º do CIMSISD, com 
o disposto no Decreto-Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro — designadamente 
no seu artigo 15.º — é de concluir que a única diferença que se detecta quanto à 
possibilidade de determinação do valor real dos bens transmitidos, por via de ava-
liação, para efeitos de liquidação do imposto sucessório ou do equivalente imposto 
de selo, reside no facto de, no âmbito do CIMSISD, essa avaliação depender de 
requerimento do contribuinte, e na vigência do citado Decreto-Lei n.º 287/2003, 
tal avaliação decorrer de imposição legal.

 II — Pelo que em 2001 o Recorrente podia optar por ser tributado em imposto suces-
sório com base no valor real dos prédios reportado à data da sua aquisição por 
sucessão mortis causa, e fixar, também por essa forma, o valor de aquisição desses 
prédios para efeitos de tributação mais -valias aquando da sua futura alienação, 
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facto que não devia ignorar, já que o critério legal nesta matéria, contido nos 
nos. 1 e 2 do artigo 45.º do CIRS, na versão introduzida pela Lei n.º 53 -A/2006, de 
29 de Dezembro, não diverge, substancialmente, daquele que foi originariamente 
consignado no artigo 43.º do CIRS.

 III — O critério ínsito no artigo 45.º do CIRS, de natureza geral e abstracta, aplicando-
-se, por conseguinte, de igual forma a todos os contribuintes que se encontrem em 
idêntica situação, não viola os princípios da igualdade e da tributação segundo 
a capacidade contributiva.

 IV — Ademais, atento o princípio da auto -revisibilidade das leis e a inerente legitimi-
dade do legislador para definir um novo regime legal em função de justificadas 
opções político -legislativas, as normas contidas no citado Decreto-Lei n.º 287/2003 
também não contendem com os referidos princípios constitucionais, já que aquele 
primeiro princípio só se coloca perante situações idênticas e sincrónicas, e o 
segundo princípio tem de ser ponderado face ao princípio da liberdade de con-
formação do legislador.

Processo n.º 442/12 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo:

1. A…………., com os demais sinais dos autos, recorre para o Supremo Tribunal Administrativo 
da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria que julgou improcedente a im-
pugnação judicial que deduziu contra o acto de liquidação de IRS referente ao ano de 2007, na parte 
respeitante à tributação de mais -valias, no montante de € 11.373,65.

1.1. Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A. O regime previsto no artigo 45º do CIRS, aplicado ao caso das mais -valias de alienação dos 

imóveis melhor identificados nos autos, viola o princípio da igualdade previsto no artigo 13º da CRP;
B. O regime previsto no artigo 45º do CIRS, aplicado ao caso das mais -valias de alienação dos 

imóveis melhor identificados nos autos, viola o pressuposto dos impostos que devem atender à capaci-
dade contributiva dos contribuintes, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 4º da LGT.

C. A tributação de mais -valias impugnada só será justa se respeitar o valor real dos prédios repor-
tado à data da aquisição por sucessão mortis causa.

Nestes termos e nos mais de direito aplicáveis, com o sempre douto suprimento de Vossas Exce-
lências, deverá ser dado provimento ao presente recurso e, consequentemente, ser a sentença recorrida 
anulada, com as demais consequências legais, pois, só assim, se fará a devida e costumada JUSTIÇA!

1.2. A Fazenda Pública não apresentou contra -alegações.
1.3. Remetidos os autos a este Supremo Tribunal, o Digno Magistrado do Ministério Público 

emitiu parecer, a fls. 90, no sentido de que o requerimento de interposição de recurso devia ser inde-
ferido, por intempestivo.

Todavia, após audição das partes, foi proferido despacho pela Juíza Conselheira Relatora, ao 
abrigo do disposto na alínea b) do artigo 700º do CPC, já transitado em julgado, onde se decidiu que 
era «(…) tempestivo o requerimento de interposição do recurso face ao pagamento da multa respectiva, 
devendo os autos prosseguir para conhecimento do objecto do recurso.».

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte factualidade:
1. No ano de 2001, na qualidade de herdeiro de parte dos bens deixados pelo seu pai, A……….., o 

impugnante adquiriu, a título gratuito, entre outros bens, um de quatro prédios urbanos com os números 
U -1732, U -1733, U -2343 e U -2427, Caldas da Rainha  - …………

2. Pela transmissão houve lugar a liquidação e pagamento de imposto sucessório.
3. No ano de 2007, vendeu a parte que detinha dos prédios supra à Câmara Municipal de Caldas 

da Rainha pelo valor de € 63.750,00 (fls. 11 cujo conteúdo se dá por reproduzido).
4. Em 22 de Maio de 2008 entregou declaração modelo 3 de IRS, referente ao ano de 2007 (fls. 7 

cujo conteúdo se dá por reproduzido).
a. Para efeitos do apuramento da mais -valia resultante da venda supra, foi declarado como valor 

de aquisição o que serviu de base à liquidação de imposto sucessório, aquando da aquisição a título 
gratuito, no ano de 2001.

b. A aquisição dos Us referidos foi pelo valor de € 1.423,83 (fls. 11 cujo conteúdo se dá por 
reproduzido).



1729

5. A AF procedeu à liquidação, apurando imposto a pagar de € 11.200,83 (fls. 6 cujo conteúdo 
se dá por reproduzido).

3. Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Leiria que julgou improcedente a impugnação judicial que o ora Recorrente deduziu contra o acto de 
liquidação de IRS referente ao ano de 2007 – na parte respeitante à tributação de mais -valias –, impug-
nação que teve por fundamento a violação dos princípios constitucionais da não retroactividade das leis 
fiscais, da igualdade e da capacidade contributiva, previstos, respectivamente, nos arts. 103º, n.º 3, 13º e 
104º, n.º 1, todos da CRP, no que concerne à aplicação do art. 45º do CIRS, quanto à determinação dos 
incrementos patrimoniais decorrentes da venda de bens que adquiriu por sucessão mortis causa antes 
de 1 de Janeiro de 2004, por não atender ao valor real dos bens à data da transmissão sucessória.

As questões que o Impugnante coloca à apreciação deste Tribunal são as de saber se a sentença 
recorrida padece de erro de julgamento em matéria de direito por não ter considerado que o regime 
previsto no art. 45º do CIRS, quando aplicado em caso de aquisição gratuita de bens em data anterior 
a 1 de Janeiro de 2004, é injusto, violando os princípios da igualdade e da capacidade contributiva, a 
que aludem, respectivamente, os artigos 13º da CRP, e 4º, n.º 1, da LGT, por não se reportar ao valor 
real dos prédios à data da aquisição por sucessão mortis causa.

Segundo o entendimento vertido na sentença recorrida, «Nos termos do art. 45/1 CIRS (na redac-
ção dada pelo art. 46º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12) para determinação dos ganhos sujeitos a IRS 
considera -se valor de aquisição, no caso de bens ou direitos adquiridos a título gratuito, aquele que 
haja sido considerado para efeitos do imposto de selo.

E qual o valor considerado para efeitos de imposto de selo?
É o valor patrimonial tributário constante da matriz nos termos do CIMI à data da transmissão, 

ou o determinado por avaliação nos casos de prédios omissos ou inscritos sem valor patrimonial 
(Art. 13/1 CIS), o que remete para o art. 15º do Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, que 
determina a avaliação nos termos do CIMI, aquando da primeira transmissão ocorrida após a sua 
entrada em vigor.

Avaliação que também se aplica às primeiras transmissões gratuitas ocorridas após 1 de Janeiro 
de 2004, inclusive (Art. 15/2 Decreto -Lei n.º 287/2003).

A transmissão gratuita ocorreu antes desta data, pelo que não pode o impugnante reclamar a 
aplicação desta norma.

Nem que apele ao princípio da igualdade dos contribuintes, pois este princípio apenas se aplica 
quando as circunstâncias são iguais. E nas mesmas circunstâncias que o impugnante – aquisição em 
2001 e alienação em 2007 – o outro contribuinte teria igual tratamento legal.».

Insiste, todavia, o Recorrente que a tributação das mais -valias nos termos do art. 45º do CIRS, no 
caso de venda de bens adquiridos por sucessão mortis causa antes de 1 de Janeiro de 2004, é injusta, 
porquanto, na sua liquidação, se considera como valor de aquisição aquele que consta da matriz à data 
da sucessão, e não o valor real dos bens nessa data, facto que, no seu entender, redunda em violação 
do princípio da igualdade, na vertente da tributação segundo a capacidade contributiva, relativamente 
aos contribuintes que adquiram bens em moldes similares depois de 1 de Janeiro de 2004, ou seja, na 
sequência da entrada em vigor do Dec.Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, que, impondo no seu 
art. 15º, a avaliação dos bens adquiridos, reportada ao momento aquisição, determina a actualização 
do valor patrimonial tributário, o que, por consequência, implica diferente tributação dos incrementos 
patrimoniais que resultem da sua posterior venda.

Vejamos.
Como se viu, o Impugnante, ora Recorrente, vendeu no ano de 2007 a parte dos prédios que her-

dara, por óbito de seu pai, no ano de 2001. Na sequência dessa venda, foi tributado, em sede de IRS, 
pela realização de mais -valias, consubstanciadas no valor que resultou da diferença entre o preço dessa 
venda e o valor de aquisição dos bens, valor este que foi determinado nos termos do art. 45º do CIRS 
(com a redacção introduzida pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29.12), ou seja, segundo os valores considerados 
para efeitos de liquidação do imposto sucessório.

Com efeito, como decorre do que dispõem os n.º 1, alínea a) e n.º 4, alínea a), do art. 10º do CIRS, 
os ganhos obtidos na alienação onerosa de bens imóveis (mais -valias) são tributados pela diferença 
entre o valor de realização e de aquisição dos respectivos bens.

Por seu turno, em 2007, o art. 45º do CIRC, dizia o seguinte:

Artigo 45º

Valor de aquisição a título gratuito

1. Para determinação dos ganhos sujeitos a IRS considera -se valor de aquisição, no caso de bens 
ou direitos adquiridos a título gratuito, aquele que haja sido considerado para efeitos do imposto de selo.
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2. Não havendo lugar à liquidação do imposto referido no número anterior, considerar -se -ão os 
valores que lhe serviriam de base, caso fosse devido, determinado de harmonia com as regras próprias 
daquele imposto.

3. No caso de direitos reais sobre bens imóveis adquiridos há menos de dois anos, por doação 
isenta nos termos da alínea e) do artigo 6º do Código do Imposto do Selo, considera -se valor de aqui-
sição o valor patrimonial tributário anterior à doação.

Em 2001 vigorava o Código do Imposto Municipal da Sisa e do Imposto sobre as Sucessões e 
Doações, que veio a ser revogado pelo art. 31º, n.º 3, do Dec.Lei n.º 287/2003, de 12 de Novembro, 
passando as transmissões gratuitas de bens a ser tributadas em Imposto de Selo, que substituiu, assim, 
o Imposto Sucessório que incidia sobre os mesmos factos tributários na legislação revogada.

O Recorrente advoga, porém, que a aplicação do critério contido no art. 45º, n.º 1, do CIRS viola 
o princípio constitucional da igualdade e o pressuposto da tributação de acordo com a capacidade con-
tributiva, estabelecendo discriminação injusta entre os contribuintes que adquiriram bens semelhantes 
por sucessão mortis causa, consoante esta tenha ocorrido antes ou depois da entrada em vigor do citado 
Dec.Lei n.º 287/200, já que o Imposto de Selo liquidado na vigência deste diploma legal incide sobre 
o valor real dos bens à data da aquisição, por via da avaliação prevista no seu art. 15º, enquanto no 
âmbito do anterior Imposto Sucessório, não há lugar a avaliação, sendo, por isso, o imposto liquidado 
com base nos valores constantes da matriz predial, substancialmente inferior ao valor real dos bens, o 
que vem a traduzir -se, consequentemente, em desigual tributação de mais -valias que venham a resultar 
de posterior venda desses bens, face ao critério fixado no art. 45º do CIRS

Entende, por isso, o Recorrente que na tributação das mais -valias em causa foi considerado erra-
damente como valor de aquisição aquele que fora determinado na liquidação do imposto sucessório, 
consubstanciado no valor matricial dos prédios adquiridos por sucessão hereditária, e não, como no seu 
entender seria lícito, o valor real dos prédios à data da aquisição, à semelhança do que ocorre no caso 
das transmissões gratuitas de bens operadas na vigência do Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12/11.

Vejamos se lhe assiste razão.
O Dec. Lei n.º 287/2003, de 12/11, com o expresso objectivo de proceder à reforma da tributação 

do património, procedeu à aprovação do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis (CIMI), bem como 
do Código do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (CIMT), introduzindo as 
necessárias alterações na legislação conexa, designadamente, nos Códigos que disciplinam a tributação 
do rendimento, bem como no Código do Imposto de Selo, normativos legais que, no essencial, entraram 
em vigor no dia 1 de Janeiro de 2004 (cfr. arts. 1º a 12º e 32º, do referido diploma legal).

Concomitantemente, o citado Dec.Lei inseriu, no seu capítulo III, um conjunto de normas provi-
sórias que, como se refere no seu preâmbulo, «(…) se prendem, nomeadamente, com a fixação de um 
prazo máximo para promover a avaliação geral dos prédios urbanos e, enquanto essa avaliação não 
for efectuada, com as regras de actualização transitória dos seus valores patrimoniais tributários, com 
soluções diferenciadas para os que estão arrendados e para os que o não estão, com a determinação 
da avaliação dos prédios que entretanto forem transmitidos (…)», e que entraram em vigor também 
em 1 de Janeiro de 2004.

Do conjunto dessas normas provisórias destaca -se, por revestir interesse no caso em apreço, o 
que vinha disposto no originário art. 15º, onde se exarava o seguinte:

Artigo 15.º

Avaliação de prédios já inscritos na matriz

1  - Enquanto não se proceder à avaliação geral, os prédios urbanos já inscritos na matriz serão 
avaliados, nos termos do CIMI, aquando da primeira transmissão ocorrida após a sua entrada em 
vigor, sem prejuízo, quanto a prédios arrendados, do disposto no artigo 17.º

2  - O disposto no n.º 1 aplica -se às primeiras transmissões gratuitas isentas de imposto do selo, 
bem como às previstas na alínea e) do n.º 5 do artigo 1.º do Código do Imposto do Selo, ocorridas 
após 1 de Janeiro de 2004, inclusive.

3  - O disposto no presente artigo aplica -se também às primeiras transmissões de partes sociais de 
sociedades sujeitas a IMT, ou de estabelecimentos comerciais, industriais ou agrícolas de cujo activo 
façam parte prédios urbanos, ocorridas após 1 de Janeiro de 2004, inclusive.

4  - Será promovida uma avaliação geral dos prédios urbanos, no prazo máximo de 10 anos após 
a entrada em vigor do CIMI.

5  - Quando se proceder à avaliação geral dos prédios urbanos ou rústicos, será afectada para 
despesas do serviço de avaliações uma percentagem até 5, a fixar e regulamentar por portaria do 
Ministro das Finanças, do IMI cobrado nos anos em que se realizar aquela avaliação.

É, assim, incontroverso que nas transmissões gratuitas de bens, maxime por sucessão hereditária, 
ocorridas após a entrada em vigor do Dec. Lei n.º 287/2003, ou seja, a partir de 1 de Janeiro de 2004, 
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inclusive, o Imposto de Selo incidia sobre o valor dos bens transmitidos, revelado à data da transmissão, 
por via da avaliação imposta pelo n.º 2 do seu art. 15º.

É também certo que, à luz do que dispunha o art. 20º, § 2º, do Código do Imposto Municipal da 
Sisa e do Imposto sobre Sucessões e Doações (CIMSISD), o imposto sucessório, relativamente aos 
imóveis inscritos na matriz predial, incidia sobre o valor que dessa matriz constasse, ou sobre o valor 
que, sendo superior, lhes fosse atribuído em inventário ou outro título de partilhas, sendo vedado, nestas 
circunstâncias, à Fazenda Pública proceder à sua avaliação para o efeito de liquidar este imposto, como 
resulta do disposto no art. 79º, 6º, 1ª parte, do referido diploma legal.

Porém, a limitação assim imposta à Fazenda Pública, era claramente arredada quanto ao sujeito 
passivo do imposto que, em face da notificação da liquidação do imposto, e discordando desta, podia 
requerer a avaliação dos bens transmitidos, nos termos do art. 87º do mesmo diploma legal, que dis-
punha o seguinte:

Artigo 87º

No prazo de oito dias a contar da notificação, os contribuintes que não se conformarem com os 
valores sobre que foi liquidado o imposto poderão contestá -los, por si, seus representantes legais ou 
mandatários, requerendo avaliação dos bens ainda não avaliados no processo, salvo tratando -se dos 
seguintes:

1º  - Bens móveis ou imobiliários cujo valor tenha sido o atribuído em inventário, título de partilhas 
ou liquidação de estabelecimento comercial ou industrial;

2º  - Quotas ou partes em sociedades que não sejam por acções e continuem com o contribuinte, 
quando o seu valor tenha sido o atribuído em partilha;

3º  - Bens mencionados no n.º 7º e última parte do n.º 4º do artigo 79º e no n.º 1º deste artigo, quando 
não tenha sido aplicada a fórmula constante da alínea a) da regra 5ª do parágrafo 3º do artigo 20º.

Parágrafo 1º  - Em relação aos bens que forem objecto de pedido de avaliação, suspender -se -ão 
todas as diligências ulteriores à liquidação, devendo reformar -se esta, de acordo com os valores que 
lhes vierem a ser atribuídos, e notificar -se de novo aos interessados nos termos do artigo anterior.

Parágrafo 2º  - Se os contribuintes não quiserem requerer avaliação, poderão eles próprios, ou 
as pessoas notificadas em sua vez, declarar por termo no processo, dentro do mesmo prazo de oito 
dias, que preferem pagar o imposto de pronto, pedir o seu pagamento em maior número de prestações 
do que as indicadas na parte inicial do parágrafo 1º do artigo 120º ou ainda requerer a dação em 
cumprimento nos termos do artigo 129º -A.

Ora, do confronto das citadas normas do CIMSISD – maxime do seu art. 87º  -, com o que vem 
disposto no Dec. Lei n.º 287/2003, designadamente no seu art. 15º, haverá que concluir que a única 
diferença que se detecta quanto à possibilidade de determinação do valor real dos bens transmitidos, 
por via de avaliação, para o efeito da liquidação do imposto sucessório ou do equivalente imposto de 
selo, reside no facto de, no âmbito do CIMSISD, a avaliação depender de requerimento do contribuinte, 
e na vigência do citado Decreto Lei essa mesma avaliação decorrer de imposição legal (1).

Significa isto, desde logo, que a determinação do valor real dos prédios com referência à data da 
aquisição gratuita, por avaliação, podia e devia, de igual forma, ocorrer tanto antes como depois de 
1 de Janeiro de 2004, já que, como se disse, o Dec.Lei n.º 287/2003, limitou -se a impor uma avalia-
ção que, antes da sua vigência, era meramente facultativa, dependendo de vontade manifestada pelo 
contribuinte.

Neste enquadramento, torna -se claro que em 2001 estava nas mãos do Recorrente fazer a justiça 
que propugna, de «respeitar o valor real dos prédios reportado à data da aquisição por sucessão mortis 
causa» para efeitos de tributação, desde logo no que se refere ao imposto sucessório, que seria, decerto, 
superior àquele que pagou, como também, consequentemente, quanto à Contribuição Autárquica e 
posterior IMI incidentes sobre esses prédios, que viriam a ser, necessariamente, calculados com base 
nesse valor real.

É também fora de dúvida que, nesse conspecto, e tal como todos os demais contribuintes que 
foram tributados em imposto de selo, ou mesmo em imposto sucessório, com base no valor real dos 
bens determinado em avaliação, o Recorrente pagaria as mais -valias resultantes da diferença entre 
esse valor real dos bens, determinado em avaliação à data da aquisição – então base de liquidação do 
imposto sucessório  - e o que derivasse do preço na venda, já que o carácter geral e abstracto do art. 45º 
do CIRS assim o determina.

Todavia, o Recorrente optou, deliberadamente, por ser tributado em imposto sucessório com 
base no valor matricial dos prédios  - não obstante afirmar, peremptoriamente, que esse valor estava 
profundamente subestimado relativamente ao valor real dos bens à data da aquisição  -, apesar de não 
dever ignorar que seria aquele o valor a considerar como de aquisição na eventualidade de tributação de 
mais -valias, já que o critério legal nessa matéria, contido nos nºs. 1 e 2 do art. 45º do CIRS, na versão 
introduzida pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29.12, aplicável in casu, não diverge, substancialmente, daquele 
que foi originariamente consignado no art. 43º daquele diploma legal (2).
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E, desta forma, o Recorrente foi tributado em mais -valias nos mesmos moldes em que o foram 
todos os contribuintes que, como ele, optaram pela tributação em imposto sucessório determinado com 
base no mero valor matricial dos bens transmitidos.

Ora, conforme se diz no acórdão n.º 306/10, proferido pelo Tribunal Constitucional em 14/7/2010, 
publicado no Diário da República, 2ª Série, n.º 186, de 23/9/2010, «(…) o princípio da igualdade tri-
butária pode ser concretizado através de vertentes diversas: uma primeira, está na generalidade da lei 
de imposto, na sua aplicação a todos sem excepção; uma segunda, na uniformidade da lei de imposto, 
no tratar de modo igual os contribuintes que se encontrem em situações iguais e de modo diferente 
aqueles que se encontrem em situações diferentes, na medida da diferença, a aferir pela capacidade 
contributiva; uma última, está na proibição do arbítrio, no vedar a introdução de discriminações entre 
contribuintes que sejam desprovidas de fundamento racional (cf. Rogério Fernandes Ferreira/Sérgio 
Vasques, ob. cit., p. 974).».

Impõe -se, assim, concluir que o critério ínsito no art. 45º do CIRS, de natureza geral e abstracta, 
aplicando -se, por conseguinte, de igual forma a todos os contribuintes que se encontrem em idêntica 
situação, jamais poderia violar os princípios elencados pelo Recorrente.

Ao contrário, é na tese defendida pelo Recorrente que se detecta, indubitavelmente, a violação 
dos princípios em que se fundamenta, desde logo, por redundar em discriminação entre os contribuintes 
totalmente destituída de fundamento racional, motivo pelo qual, fatalmente, a sua pretensão terá de 
improceder.

Ademais, a impugnação sempre estaria votada ao insucesso, já que, atento o princípio da auto-
-revisibilidade das leis e a inerente legitimidade do legislador para definir um novo regime legal em 
função de justificadas opções político -legislativas, as normas contidas no Dec.Lei n.º 287/2003 também 
nunca poderiam contender com os princípios invocados pelo recorrente, desde logo porque a questão 
do princípio da igualdade só se coloca perante situações idênticas e sincrónicas e, por outro lado, como 
se refere no citado acórdão n.º 306/10, do Tribunal Constitucional, «(…) o princípio da capacidade 
contributiva tem de ser compatibilizado com outros princípios com dignidade constitucional, como 
o princípio do Estado Social, a liberdade de conformação do legislador, e certas exigências de pra-
ticabilidade e cognoscibilidade do facto tributário, indispensáveis também para o cumprimento das 
finalidades do sistema fiscal (o citado Acórdão n.º 142/04).».

Improcedem, assim, todas as conclusões do recurso, mantendo -se, por conseguinte, a sentença 
recorrida, ainda que com fundamentação parcialmente diversa.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pelo Recorrente.

Lisboa, 23 de Abril de 2013. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Lino 
Ribeiro.

(1) (Refira -se que o art. 96º, da Lei n.º 64 -A/2008, de 31/12, alterou o art. 15º, com a introdução de um número onde se 
prescreve que essa imposição legal de avaliação «(…) não se aplica ao cônjuge, descendentes e ascendentes, nas transmissões 
por morte de que forem beneficiários, salvo vontade expressa pelos próprios.».)

(2) (Artigo 43.º  - Valor de aquisição a título gratuito
1  - Para a determinação dos ganhos sujeitos a IRS considera -se valor de aquisição, no caso de bens ou direitos adquiridos 

a título gratuito, aquele que haja sido considerado para efeito de liquidação do imposto sobre as sucessões e doações.
2  - Não havendo lugar à liquidação do imposto referido no número anterior, considerar -se -ão os valores que lhe serviriam 

de base, caso fosse devido, determinados de harmonia com as regras próprias daquele imposto.) 

 Acórdão de 23 de Abril de 2013.

Assunto:

Responsabilidade pelas custas. Prescrição da dívida exequenda. Ilegalidade conse-
quente das penhoras. Inutilidade superveniente parcial da lide.

Sumário:

Improcedendo o pedido expressa e explicitamente formulado pela reclamante de de-
claração da prescrição da dívida exequenda, de que o levantamento das penhoras 
por ilegalidade seria consequência, é sua a responsabilidade pelas custas da acção, 
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a que deu causa e na qual ficou vencida (cfr. o artigo 446.º n.º 1 e 2 do Código de 
Processo Civil), pois que o levantamento das penhoras a que procedeu a Adminis-
tração Tributária não se fundou em qualquer ilegalidade destas, que se não julgou, 
antes na constatação por parte da Administração tributária da necessidade de a 
executada manter a sua actividade comercial e depender da sua existência.

Processo n.º 476/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A………, Lda., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do 

Tribunal Tributário de Lisboa, de 30 de Janeiro de 2013, na parte em que a condenou no pagamento 
das custas, apresentando para tal as seguintes conclusões:

A) O Tribunal a quo declarou a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide uma 
vez que foi ordenado o levantamento das penhoras que constituem o objecto dos presentes autos, após 
a apresentação da petição de reclamação junto do Serviço de Finanças de Lisboa 1, no dia 16 de Julho 
de 2010;

B) Em caso de extinção da instância por inutilidade superveniente da lide por satisfação da pre-
tensão do demandante em momento posterior ao início da instância, o demandado é responsável pelas 
respectivas custas processuais na medida em que lhe seja imputável o facto que originou a inutilidade 
superveniente da lide, ao abrigo do artigo 450.º, n.ºs 3 e 4, do CPC, aplicável “ex vi” artigo 2.º, alínea e), 
do CPPT;

C) Os presentes autos têm como objecto imediato os actos de penhora das contas bancárias da 
Recorrente junto do BANCO ESPIRITO SANTO, S.A., e como causa de pedir a ilegalidade desses 
actos decorrente da prescrição da dívida exequenda, reconduzindo -se o pedido da ora Recorrente ao 
levantamento daquelas penhoras;

D) O órgão da execução fiscal ordenou o levantamento das referidas penhoras após a apresentação 
da petição de Reclamação na origem dos presentes autos, o que se traduziu na inutilidade superveniente 
da lide;

E) A extinção da presente instância por inutilidade superveniente da lide é imputável à Fazenda 
Pública, pelo que esta é responsável pelas custas processuais nos presentes autos, ao abrigo do ar-
tigo 450.º, n.ºs 3 e 4, do CPC, aplicável “ex vi” artigo 2.º, alínea e), do CPPT;

F) A sentença de 30 de Janeiro de 2013, proferida pelo Tribunal “a quo”, deve ser revogada na 
parte em que condenou a ora Recorrente em custas judiciais e substituída por acórdão que condene a 
Fazenda Pública em custas judiciais, ao abrigo do artigo 450.º, n.ºs 3 e 4, do CPC, aplicável “ex vi” 
artigo 2.º, alínea e), do CPPT.

Nestes termos e nos demais de Direito que V. Ex.ª doutamente suprirão, requer -se a esse Douto 
Tribunal que proceda à revogação da sentença proferida pelo Douto Tribunal “a quo”, na parte em 
condenou a ora Recorrente em custas judiciais, ao abrigo dos artigos 450.º, n.ºs 3 e 4, do CPC, apli-
cável “ex vi” artigo 2.º, alínea e), do CPPT e 26.º do Regulamento de Custas Processuais.

2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
(…)
A nosso ver o recurso não merece provimento.
De facto, como resulta da PI de reclamação, a recorrente pede a declaração de prescrição da 

dívida exequenda e, por via dessa prescrição, o levantamento das penhoras (fls. 28).
Portanto, no fundo, a pretensão da recorrente consiste na declaração de prescrição da dívida 

exequenda e consequente anulação dos actos de penhora.
Ora, a pretensão da recorrente de ver declarada a prescrição da dívida tributária e a ilegalidade 

das penhoras foi julgada improcedente, pelo que é parte vencida na causa e como tal, deve pagar 
as custas da acção, nos termos do estatuído no artigo 446.º do CPC, como bem decidiu a sentença 
recorrida.

Note -se que o levantamento das penhoras seria, uma consequência lógica e necessária da de-
claração de prescrição da dívida e consequente anulação dos actos de penhora, independentemente 
de ser formulado tal pedido.

É certo que o OEF procedeu ao levantamento das penhoras com fundamento na necessidade da 
executada manter a sua actividade comercial e depender da sua existência (…) sem prejuízo de se 
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considerar estas legais e resultantes da normal tramitação do processo», tendo a sentença recorrida 
declarado a impossibilidade superveniente da lide quanto ao pedido de levantamento das penhoras.

Todavia, daí, não se pode concluir, como faz a recorrente, que a Fazenda Pública é responsável 
pelo pagamento das custas, nos termos do estatuído no artigo 450.º/3/4 do CPC, pois que, como é 
evidente, não houve qualquer inutilidade da lide quanto à pretensão da recorrente de ser declarada a 
prescrição da dívida tributária exequenda e, consequentemente, anulados os actos de penhora, sendo 
certo que a declaração de prescrição/anulação das penhoras, implicaria, necessariamente o levanta-
mento da penhora.

A recorrente é, pois, parte vencida na causa, pois que foi indeferida a pretensão de declaração 
da prescrição da dívida tributária, sendo certo que a autoridade tributária considerou as penhoras 
legais e resultantes da normal tramitação do processo de execução fiscal.

Ora “A doutrina moderna abstrai completamente do conceito de culpa e dá à responsabilidade 
pelas custas uma base puramente objectiva. O princípio fundamental que orienta actualmente os es-
critores e os legisladores é este: paga as custas a parte vencida: O facto objectivo da sucumbência é 
o fundamento da responsabilidade pelas custas (Professor Alberto dos reis, CPC, anotado, volume II, 
3.º edição, reimpressão).

Em suma, como muito bem decidiu a sentença recorrida a recorrente ficou vencida na causa, pelo 
que deve arcar com as respectivas custas, nos termos do disposto no artigo 446.º/1 do CPC.

A sentença recorrida não merece, assim, censura.
Termos em que deve negar -se provimento ao recurso e manter -se a decisão recorrida na ordem 

jurídica.
Com dispensa de vistos, dada o carácter urgente do processo, vêm os autos á conferência.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se, como decidido, deve a ora recorrente ser responsabilizada pelas custas da recla-

mação judicial que deduziu, na qual foi declarada a inutilidade superveniente da lide no que respeita 
ao pedido de levantamento das penhoras e julgada improcedente a reclamação, por se ter julgado 
inverificada a prescrição da dívida exequenda.

5 – Na sentença do Tribunal Tributário de Lisboa objecto do presente recurso foram fixados os 
seguintes factos:

A) A Reclamante mandatada pela sociedade B………, SRL, operadora sem estabelecimento 
estável em território nacional, com sede em Itália, procedeu em 29/10/98, 16/11/98 e 7/12/98 ao desem-
baraço aduaneiro, na alfândega de Setúbal, de três remessas de bananas provenientes do Equador, que 
foram objecto de destino aduaneiro de introdução em livre prática e consumo pelos DU nºs 204552 -2, 
204884 -0 e 205246 -4, respectivamente, beneficiando da taxa de 75,00 Eur/Ton a título de Direitos 
Aduaneiros, e de 5% a título de IVA pela apresentação dos certificados AGRIM n.º A22331 e A22337 
– cfr. documento de fls. 36;

B) Na sequência de investigações levadas a cabo pelo OLAF junto do ODEADOM foi apurada a 
falsidade dos certificados AGRIM, referidos em A), e com tal fundamentação, a Alfândega de Setúbal 
na sequência da acção de natureza fiscalizadora n.º 87/01, procedeu ao apuramento da dívida tributária 
no valor de €1.1000.658,02  - cfr. documento de fls. 36;

C) Em 17/10/2001 foi instaurado o processo de cobrança a posteriori n.º 21/2001 com vista à 
cobrança de tal valor através da emissão das liquidações nºs 900042, 900043 e 900044 de 17/10/2001 
 - cfr. documento de fls. 36;

D) A Reclamante na qualidade de declarante e responsável solidária foi notificada para pagamento 
voluntário em 29/10/2001  - cfr. documento de fls. 35;

E) Em 8/11/2001 a Reclamante apresentou pedido de suspensão da execução da decisão com 
dispensa de prestação de garantia  - cfr. documento de fls. 50;

F) Em 5/2/2002 a reclamante impugnou as liquidações referidas em C) processo que foi distribuído 
com o n.º 30/02 – cf. fls. 56;

G) Pelo despacho n.º 14/2002 datado de 16/10/2002 foi deferido o pedido de suspensão da exe-
cução da decisão de liquidação sem exigência de garantia com fundamento no artigo 244.º do Código 
aduaneiro Comunitário  - cfr. documento de fls. 53;

H) Em 5/12/2006 foi proferida decisão no processo identificado em F), confirmada pelo TCA 
Sul por decisão de 12/7/2007, que após pedido de aclaração e de recurso de oposição de julgados e 
reclamação para a conferência decidida em 27/5/2008 e recurso para o Tribunal Constitucional veio a 
transitar em julgado em 19/9/2008  - cfr. documento de fls. 85 e consulta ao sitaf;

I) Através do ofício n.º 3748 de 14/11/2008 a Reclamante foi notificada para proceder ao pagamento 
voluntário da dívida exequenda sob pena de extracção de certidão de dívida com vista à sua cobrança 
coerciva  - cfr. documento de fls. 85;



1735

J) Em 13/1/2009 a reclamante foi citada no processo de execução fiscal instaurado no Serviço 
de Finanças de Lisboa – 1, com o n.º 3069200901002090 instaurado para cobrança das liquidações 
referidas em c) – documento de fls. 88;

K) Em 12/2/2009 a Reclamante deduziu oposição que correu termos no Tribunal Tributário de 
Lisboa com o n.º 457/10,e que por decisão de 13/3/2012 foi julgada improcedente – cf. fls. 91 e con-
sulta ao sitaf;

L) Em 18/1/2010 o reclamante requereu a declaração da prescrição da dívida indicada em C) – cf. 
documento de fls. 93 dos autos;

M) Em 8/7/2010 foi efectuada a penhora das contas bancárias n.º 016102273002, 561000080008 
e 016102270607 de que a Reclamante é titular junto do Banco Espírito Santo – cf. fls. 110;

N) Em 16/7/2010 foi deduzida a presente reclamação – cf. fls. 3 dos autos;
O) Por despacho de 13/11/2012 pelo órgão de execução fiscal foi proferida decisão indeferindo 

a pretensão da Reclamante de ver declarada a prescrição da dívida, ordenando o levantamento da pe-
nhora com fundamento na “necessidade da executada manter a sua actividade comercial e depender 
da sua existência (…) sem prejuízo de se considerar estas legais e resultantes da normal tramitação do 
processo” determinando a remessa dos autos a este tribunal – cf. fls. 121.

6. Apreciando
6.1 Da responsabilidade da reclamante pelas custas
A sentença recorrida, tendo declarado a extinção da instância por impossibilidade su-

perveniente parcial da lide relativamente ao pedido de levantamento das penhoras das contas 
bancárias objecto dos autos (porque estas haviam sido entretanto levantadas), apreciou o pedido 
de declaração da prescrição da dívida exequenda, em relação ao qual considerou que a utilidade 
da instância se mantinha pois da sua apreciação depende o destino do processo de execução e, 
julgando -o improcedente, condenou a reclamante nas custas (cfr. sentença recorrida, a fls. 183/184 
e 186/187 dos autos).

Discorda do decidido quanto à responsabilidade pelas custas que lhe é imputada a recorrente, 
pugnando pela atribuição de tal responsabilidade à Fazenda Pública, porquanto a extinção da (…) ins-
tância por inutilidade superveniente da lide é imputável à Fazenda Pública, pelo que esta é responsável 
pelas custas processuais nos presentes autos, ao abrigo do artigo 450.º, n.ºs 3 e 4, do CPC, aplicável 
“ex vi” artigo 2.º, alínea e), do CPPT.

Vejamos.
A ilegalidade das penhoras arguida pela ora recorrente na reclamação judicial que oportunamente 

deduziu e que as tinha como objecto fundamentava -se, como decorre do teor da petição inicial apre-
sentada (a fls. 11 a 20 dos autos) na alegada prescrição da dívida exequenda, pugnando a recorrente 
nessa petição por que o tribunal “a quo” ao abrigo do disposto no artigo 175.º do CPPT oficiosamente 
declare prescritas as dívidas tributárias objecto do processo de execução acima identificado, nos termos 
dos artigos 48.º e 49.º, n.ºs 2 e 3, da LGT, na redacção do Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro, 
aplicáveis ex vi artigo 297.º, n.º 2, do CC, e, por via disso, pugne pela ilegalidade do acto de penhora 
praticado e, consequentemente, pela anulação e extinção do aludido processo de execução fiscal, nos 
termos do artigo 176.º, n.º 1, alínea c) do CPPT (cfr. artigo 51.º da PI a fls. 20 dos autos e o pedido 
de fls. 28/29 desta PI).

Por isso que perante o levantamento das penhoras a que se refere a alínea O) do probatório fi-
xado, o tribunal “a quo” tenha julgado, e bem, haver apenas inutilidade superveniente parcial da lide, 
prosseguindo no conhecimento do pedido de declaração de prescrição da dívida, pois que, como bem 
consignou, da sua apreciação depende o destino do processo de execução.

Foi, aliás, a ora recorrente que, notificada da contestação da Fazenda Pública e da junção aos 
autos, por essa ocasião, da informação e despacho a que se refere a alínea O) do probatório, que veio 
apresentar PRONÚNCIA na qual, além do mais, afirma que mantém plena relevância apreciar a 
ilegalidade das mesmas (penhoras) em face da prescrição da dívida exequenda (fls. 170 dos autos) e 
conclui pedindo que os autos prossigam até à prolação de sentença de mérito sobre a pretensão da 
Reclamante (fls. 173 dos autos).

Ora, improcedendo o pedido expressa e explicitamente formulado pela então reclamante de 
declaração da prescrição da dívida exequenda, de que o levantamento das penhoras por ilegalidade 
subsequente seria consequência, é obviamente sua a responsabilidade pelas custas da acção, a que 
deu causa e na qual ficou vencida (cfr. o artigo 446.º n.º 1 e 2 do Código de Processo Civil), pois 
que o levantamento das penhoras a que procedeu a Administração Tributária não se fundou em 
qualquer ilegalidade destas, que se não julgou, antes na constatação por parte da Administração 
tributária da necessidade de a executada manter a sua actividade comercial e depender da sua 
existência.

Nada há, pois, nada que censurar à sentença recorrida no segmento impugnado, pois que condenou, 
e bem, em custas a parte que por elas responde, nos termos da regra geral em matéria de responsabili-
dade por custas (artigo 446.º do Código de Processo Civil).
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O recurso não merece provimento.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

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

Lisboa, 23 de Abril de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 23 de Abril de 2013.

Assunto:

(Renovação de) pedido de isenção de prestação de garantia. Audiência prévia. Ónus 
da prova.

Sumário:

 I — Impondo o n.º 5 do artigo 52.º da LGT (na redacção da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de 
Dezembro) a notificação da caducidade da isenção de garantia até 30 dias antes 
desta ter lugar, se o executado vier requerer a «renovação» da isenção em tempo 
de o pedido poder ser apreciado, ouvido o requerente, e decidido antes daquele 
prazo de caducidade se perfazer — o que não sucede no caso dos autos — não 
se vê razão de urgência para afastar o dever de audiência prévia do executado 
requerente antes do indeferimento da renovação da isenção.

 II — Cabe ao requerente de nova isenção o ónus de alegação e prova dos factos cons-
titutivos do seu direito, podendo cumpri -lo, caso não tenha havido alteração da 
sua situação patrimonial (que lhe incumbe alegar e demonstrar) e os pressupostos 
da isenção se mantenham, remetendo para elementos de prova já em poder da 
Administração tributária.

Processo n.º 507/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido. Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A…………, Lda., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença 

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, de 28 de Fevereiro de 2013, que julgou impro-
cedente a reclamação por si deduzida contra o despacho do Director de Finanças da Guarda, datado de 
20 de Dezembro de 2012, que lhe indeferiu o pedido de isenção parcial de dispensa de garantia para 
suspender a execução fiscal, apresentando para tal as seguintes conclusões:

B1. Estando em causa a renovação do período de isenção de prestação de garantia, fundado em 
factos já previamente demonstrados perante a AT, e por interposição do princípio do inquisitório, a 
decisão de indeferimento, escudada na aplicação das regras do ónus da prova, é ilegal e violadora 
daquele princípio.

B2. Assim, tendo sido invocados, na renovação do pedido de isenção de prestação (parcial) de 
garantia os mesmos factos que integraram o mesmo pedido – deferido  -, os quais foram aí demons-
trados com um juízo de concordância da AT que deu por assente a realidade deles inferível, não se 
verifica uma situação de ausência de prova, no procedimento, desses mesmos factos, que careça de ser 
resolvida contra a requerente por aplicação das regras de repartição do ónus da prova.

B3. Inexistindo, no período abrangido pela dispensa de prestação de garantia, qualquer acrés-
cimo patrimonial, traduzido na aquisição da propriedade dos bens referidos nas alíneas N) e O) dos 
factos provados, os quais já existiam à data em que fora concedida a dispensa de garantia, não se 
está perante uma alteração do “statu quo ante” que determinou o deferimento do pedido de isenção 
de prestação de garantia, sendo de considerar preenchidos, como assim se entendeu no passado, os 
pressupostos para a aplicação do regime previsto no artigo 52.º, n.º 4, da LGT.
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B4. O regime previsto no artigo 170.º do CPPT não se aplica nos casos em que se está perante 
a “solicitação de um novo período de isenção”, cujo procedimento se encontra regulado nos n.ºs 5 e 
6 do artigo 52.º, da LGT, e que prevalece sobre as normas do CPPT.

B5. Devendo a decisão do pedido de dispensa de prestação de garantia previsto no artigo 52.º n.º 4, 
da Lei Geral Tributária, qualificar -se como acto materialmente administrativo em matéria tributária e 
considerando -se que não lhe é aplicável o regime previsto no artigo 170.º, n.º 4, do CPPT, não ocorre 
qualquer circunstância que obste ao exercício do direito de audição (artigo 60.º da LGT) nos casos em 
que a AT intente indeferir a concessão de um novo período de isenção de prestação de garantia.

B6. Estando em causa não apenas uma decisão administrativa contrária à pretensão do particular, 
mas que vai também em sentido contrário a um acto anterior praticado pela AT, o exercício do direito 
de audição tem uma importância acrescida, permitindo que o interessado possa participar na tomada 
de decisão contraditória com a anterior (ao menos no seu resultado).

B7. A AT e o Tribunal recorrido, violaram, pois, por errada interpretação, o disposto nos arti-
gos 52.º, n.ºs 4, 5 e 6, 74.º n.º 1, da LGT e o artigo 170.º do CPPT.

Termos em que e nos mais de direito se requer a revogação da sentença recorrida e, consequente-
mente, a prolação de douto acórdão que julgue a reclamação procedente, com as legais consequências.

2 – Contra -alegou a Fazenda Pública, concluindo nos seguintes termos:
a) Na sequência da alteração legislativa introduzida pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de Dezembro 

ao n.º 5 do artigo 52.º da LGT, a isenção de prestação de garantia concedida no âmbito do processo de 
execução fiscal passou a estar sujeita a um prazo de caducidade de um ano;

b) Perante a caducidade do direito de isenção parcial de prestação de garantia, impõe -se ao exe-
cutado (ora recorrente) formular um novo pedido, devendo para tanto respeitar toda a tramitação que 
o quadro legal lhe impõe, designadamente, o disposto no artigo 52.º, n.º 4 da LGT e 170.º do CPPT.

c) O quadro legal em apreciação (nº 4 do artigo 52º da LGT e artigo 170º do CPPT) não permite 
ao recorrente que apenas se limite a invocar o interesse que tem em renovar o direito de isenção, 
exigindo -lhe, por efeito do instituto da caducidade prevista no n.º 4 do artigo 52º da LGT, que efectue 
um novo pedido, em ordem a que aquele direito lhe seja reconhecido e produza os respectivos efeitos 
jurídicos.

d) Na qualidade de interessado no reconhecimento do direito de isenção e da produção dos res-
pectivos efeitos na ordem jurídica, cabe ao executado (ora recorrente) o impulso de invocar perante a 
Administração Tributária tal pretensão, devendo satisfazer os requisitos a que alude o n.º 4 do artigo 52º 
da LGT, e instruir o pedido com os elementos de prova enunciados no artigo 170º do CPPT.

e) As normas vertidas no n.º 4 do artigo 52º da LGT e do artigo 170º do CPPT, não podem ser 
interpretadas de forma isolada, porquanto, o verdadeiro sentido e alcance das mesmas só será atingido 
pela interpretação e aplicação conjunta.

f) Afastar a aplicabilidade do artigo 170º  - conforme pretende o recorrente – no âmbito da tramitação 
do pedido de dispensa de prestação de garantia, traduzir -se -ia numa violação grosseira da lei, actuando 
contra a realização do interesse público, já que o executado beneficiaria de um direito de isenção de 
prestação de garantia, sem que para tanto estivesse onerado a provar a existência desses requisitos, 
com inevitáveis e graves prejuízos para a concretização da finalidade pública que se materializa na 
cobrança coerciva da dívida exequenda.

g) Se por um lado, o n.º 4 e 5 do artigo 52º da LGT visa a tutela do interesse do executado em 
ver suspenso o processo de execução fiscal, por outro lado, a norma vertida no artigo 170º do CPPT ao 
regulamentar a forma como aquela isenção é atribuída visa tutelar o interesse público na medida em 
que exigindo do executado a prova dos requisitos contidos no n.º 4 do artigo 52.º procura salvaguardar 
a cobrança do crédito a que o Estado legitimamente tem direito.

h) Ao ter apresentado um pedido de renovação de dispensa de prestação parcial de garantia sem 
que para tanto, juntasse os necessários elementos de prova a que alude o artigo 170º do CPPT, violou 
este preceito legal e também o ónus da prova previsto no artigo 342º do Código Civil, adoptado no 
procedimento tributário, por força do disposto no artigo 74º, n.º 1 da LGT, em que se estabelece que 
“o ónus da prova dos factos constitutivos recai sobre quem os invoque”.

i) Atento o entendimento dominante da jurisprudência emanada deste Digno Supremo Tribunal 
Administrativo, a cujos fundamentos e conclusões aderimos, conclui -se pela não aplicação do artigo 60.º 
da LGT no âmbito do processo de execução fiscal, mais concretamente e no que ao caso em apreço 
interessa, no pedido de dispensa de garantia.

j) A Administração Tributária na decisão de indeferimento do pedido de dispensa de prestação 
de garantia e bem assim a sentença recorrida, efectuaram uma correcta interpretação e aplicação das 
normas vertidas nos artigos 52º, nºs 4, 5 e 6, 74º, n.º 1 da LGT e do artigo 170º do CPPT, não existindo 
na decisão proferida pela Administração Tributária nem na decisão proferida pelo Tribunal recorrido, 
qualquer vício susceptível de invalidar as mesmas.

Pelo que, com o mais que Vossas Excelências se dignarão suprir, deve ser negado provimento ao 
presente recurso e em consequência deverá a decisão recorrida manter -se na ordem jurídica.
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3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 432 
e 433 dos autos, no qual conclui que não sendo de proceder à audição prévia que se defende, nem 
ser caso de pedir a colaboração da requerente para apresentar elemento que apenas estivesse na sua 
posse, parece que o recurso é de improceder.

Com dispensa de vistos, dado o carácter urgente do processo, vêm os autos à conferência.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se bem julgou a sentença recorrida ao decidir não haver lugar a prévia notificação 

do projecto de indeferimento do pedido de renovação da dispensa de prestação de garantia e ao decidir 
não ter o requerente cumprido o ónus que sobre si impendia de prova dos pressupostos de tal dispensa.

5 – Na sentença do objecto do presente recurso foram fixados os seguintes factos:
A) Em 09.06.2010, o Serviço de Finanças de Seia instaurou contra a ora Reclamante, A……….., 

Lda., o processo de execução fiscal n.º 1279201001005685, para cobrança coerciva de dívida referente 
a IRC do exercício de 2007 e correspondentes juros compensatórios, no montante de €120.860,20 (cfr. 
documentos de fls. 31 e 32 dos autos);

B) Ao processo de execução fiscal identificado na alínea que antecede foi apensado, em 28.06.2010, 
o processo de execução fiscal n.º 1279201001006410, instaurado em 17.06.2010, por dívida de IRC do 
exercício de 2008 e correspondentes juros compensatórios, no montante de €91.460,39 (cfr. documentos 
de fls. 33, 34 e 139 dos autos);

C) Tendo a Reclamante apresentado Impugnação judicial das liquidações das dívidas exequendas, 
por carta registada com aviso de recepção que se mostra assinado em 30.06.2010, foi comunicado à 
Reclamante para prestar garantia idónea tendo em vista a suspensão do processo de execução fiscal 
identificado supra, a qual foi fixada em €273.641,80, conforme cálculo constante de fls. 140 (cfr. do-
cumento de fls. 141 e 142 dos autos);

D) Em 07.07.2010, foi emitido mandado de penhora, no qual ordenou a penhora dos bens per-
tencentes ao executado, ora reclamante, suficientes para pagamento da dívida exequenda e acrescido 
(cfr. documento de fls. 151 dos autos);

E) Por requerimento datado de 15.07.2010, a Reclamante ofereceu à penhora o seu estabeleci-
mento comercial, bem como todos os bens que integram o seu imobilizado, com excepção dos veículos 
automóveis (cfr. documento de fls. 154 dos autos);

F) Tendo -lhe sido comunicado pelo Serviço de Finanças de Seia que o bem oferecido à penhora 
identificado na alínea que antecede, avaliado em € 173.039,00, era inferior ao valor da garantia a pres-
tar, a Reclamante solicitou, em 03.08.2010, a isenção parcial de prestação de garantia, pela diferença 
entre o montante da garantia a prestar e o valor do bem penhorado (cfr. documentos de fls. 162 a 167 
dos autos);

G) Em 31.08.2010, o serviço de Finanças de Seia procedeu à penhora da universalidade do esta-
belecimento comercial da ora Reclamante (cfr. auto de penhora de fls. 176 a 184);

H) Por despacho datado de 31.08.2010, o Chefe do Serviço de Finanças de Seia deferiu o pedido 
de dispensa parcial de garantia mencionado em F) supra, invocando estarem “reunidas as condições 
a que se refere o n.º 4 do art. 52.º da LGT e (…) os pressupostos do art. 170.º do CPPT (…)” (cfr. 
documento de fls. 185v.);

I) Em 28.09.2010, o Chefe do Serviço de Finanças de Seia determinou a suspensão do processo 
de execução fiscal identificado em A) supra (cfr. documento de fls. 93 v.);

J) Tendo a reclamante sido notificada que a isenção de prestação de garantia iria caducar nos termos 
do artigo 52.º, n.º 5, da LGT, em 10.12.2012, apresentou no Serviço de Finanças de Seia o requerimento 
de fls. 267 -268, no qual solicita a isenção parcial de garantia, pela diferença entre o montante da garantia 
devida e o valor do bem penhorado, identificado em E) supra, invocando que:

“é proprietária do património que já se encontra penhorado, não dispondo de mais bens para o 
efeito, nem tão pouco tendo meios económicos que lhe permitam apresentar uma garantia bancária.

Em suma, a insuficiência do património, para solver os débitos fiscais não deriva de qualquer 
acção ou omissão do requerente, pois nunca violou quaisquer regras legais ou contratuais que tenham 
por fim a protecção dos credores e a insuficiência do património não resulta de qualquer violação pela 
requerente dessas disposições.

Acresce a falta de meios económicos para prestação da garantia solicitada”.
K) Em 18.12.2012, foi elaborada nos autos de execução fiscal identificado em A) a informação 

constante de fls. 275 a 277, na qual, pronunciando -se sobre o referido pedido de dispensa parcial de 
prestação de garantia, com relevância para o caso em apreciação, consta o seguinte:

“(…) a manifesta falta de meios económicos é revelada quando a prestação de garantia gera a 
existência de uma situação de carência económica do executado, de tal modo que ele deixa de ter à 
sua disposição os meios financeiros necessários à satisfação das necessidades básicas.

A situação de insuficiência material de bens penhoráveis é o indício revelador mais forte de uma 
possível falta de meios económicos, razão pela qual a lei lhe faz expressa referência, tornando -se, 



1739

contudo, necessário que o executado não seja responsável pela situação de insuficiência ou inexis-
tência de bens. (…)

Consultado o sistema informático (…), verifica -se que o requerente possui um bem imóvel, o qual 
está no entanto onerado em montante superior ao valor patrimonial tributário, e bens móveis, desig-
nadamente a propriedade de veículos, estando a exercer normal e regularmente a sua actividade, pelo 
que somos de parecer que não deverá ser atendido o pedido de dispensa de apresentação de garantia.

Importa ainda salientar que, uma vez que o ónus da prova da verificação dos factos constitutivos 
dos direitos dos contribuintes recai sobre quem os invoca, conforme o n.º 1 do artigo 74.º da LGT e ar-
tigo 342.º do Código Civil (CC), o requerimento apresentado pelo executado deveria estar devidamente 
fundamentado e instruído com todos os elementos comprovativos da verificação dos pressupostos de 
que depende a concessão da dispensa de garantia (artigo 170.º, n.º 3, do CPPT), o que não se verifica.

Em face do exposto, somos de parecer que não estão reunidos os pressupostos de dispensa contidos 
nos artigos 52º da LGT e 170.º do CPPT, conjugados com o Ofício -Circulado n.º 60077 da DSGCT, 
pelo que se propõe o indeferimento do pedido de isenção parcial da prestação de garantia, devendo o 
processo seguir os trâmites normais para cobrança da respectiva dívida”.

L) Sobre a informação parcialmente reproduzida na alínea antecedente, foi proferido em 20.12.2012, 
pelo Chefe do Serviço de Finanças de Seia, o despacho de concordância constante de fls. 274, ora 
reclamado, cujo teor a seguir se reproduz:

“Concordo.
Indefiro o pedido de isenção parcial de garantia, nos termos propostos”.
M) A ora reclamante não foi notificada para audição prévia à emissão do despacho mencionado 

na alínea que antecede (matéria não controvertida);
N) A Reclamante consta da caderneta predial urbana junta a fls. 155 dos autos como proprietária 

do prédio urbano sito na …………. Lote ……….., ………… Comba – Seia, inscrito na matriz predial 
urbana da freguesia de …………. sob o artigo 882, com o valor patrimonial tributário de €176.730,00;

O) A reclamante é proprietária de veículos automóveis (matéria não controvertida);
P) Em 15.01.2013, deu entrada no Serviço de Finanças de Seia a presente reclamação (cfr. carimbo 

aposto a fls. 7 dos autos).
6. Apreciando
6.1 Do indeferimento do pedido de (renovação) de isenção de prestação de garantia para suspender 

a execução
A sentença recorrida, a fls. 318 a 335 dos autos, julgou improcedente a reclamação judicial dedu-

zida pela ora recorrente contra o despacho de indeferimento do pedido de isenção parcial de prestação 
de garantia proferido pelo Director de Finanças da Guarda, no entendimento de que, no que ausência 
de prévia notificação do projecto de indeferimento respeita, esta não era exigível porquanto não há 
lugar a audiência do interessado prévia ao indeferimento do pedido de dispensa de garantia, daí que 
tenha concluído pela não verificação da invocada ilegalidade por preterição de formalidade legal e 
ainda por não ter ficado demonstrado estarem reunidos os pressupostos da dispensa de prestação de 
garantia uma vez que não ficou demonstrada “a manifesta falta de meios económicos revelada pela 
insuficiência de bens penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda e acrescido” nem foi sequer 
alegado que a prestação de garantia lhe causa prejuízo irreparável.

Fundamentou -se o decidido na jurisprudência deste Supremo Tribunal, em especial o Acórdão 
proferido em julgamento ampliado nos termos do artigo 148.º do CPTA de 26 de Setembro de 2012 
(processo n.º 0798/12), parcialmente transcrito na sentença recorrida (a fls. 328 a 330) e bem assim na 
consideração, igualmente sustentada em jurisprudência dos Tribunais Superiores desta Jurisdição, de 
que o ónus da prova dos requisitos previstos no artigo 52.º n.º 4, da LGT para a dispensa de prestação 
de garantia recai sobre o executado, que, para o efeito, deve alegar e provar factos concretos, ónus 
da prova que se enquadra no princípio geral, contido nos artigos 342.º do Código Civil e 74.º, n.º 1, 
da LGT, de que àquele que invocar um direito cabe fazer prova dos factos constitutivos do direito que 
invoca, ónus que sentença recorrida julgou não ter a reclamante cumprido.

Alega, porém, a recorrente que estando em causa a renovação do período de isenção de presta-
ção de garantia, fundado em factos já previamente demonstrados perante a AT, e por interposição do 
princípio do inquisitório, a decisão de indeferimento, escudada na aplicação das regras do ónus da 
prova, é ilegal e violadora daquele princípio, porque inexistiu no período abrangido pela dispensa 
de prestação de garantia, qualquer acréscimo patrimonial (…) não se está perante uma alteração do 
“statu quo ante” que determinou o deferimento do pedido de isenção de prestação de garantia, sendo 
de considerar preenchidos, como assim se entendeu no passado, os pressupostos para a aplicação do 
regime previsto no artigo 52.º, n.º 4, da LGT. Alega ainda que o regime previsto no artigo 170.º do 
CPPT não se aplica nos casos em que se está perante a “solicitação de um novo período de isenção”, 
cujo procedimento se encontra regulado nos n.ºs 5 e 6 do artigo 52.º, da LGT, e que prevalece sobre 
as normas do CPPT e que devendo a decisão do pedido de dispensa de prestação de garantia previsto 
no artigo 52.º n.º 4, da Lei Geral Tributária, qualificar -se como acto materialmente administrativo 



1740

em matéria tributária e considerando -se que não lhe é aplicável o regime previsto no artigo 170.º, 
n.º 4, do CPPT, não ocorre qualquer circunstância que obste ao exercício do direito de audição (artigo 
60.º da LGT) nos casos em que a AT intente indeferir a concessão de um novo período de isenção de 
prestação de garantia, pois que está em causa não apenas uma decisão administrativa contrária à 
pretensão do particular, mas que vai também em sentido contrário a um acto anterior praticado pela 
AT, o exercício do direito de audição tem uma importância acrescida, permitindo que o interessado 
possa participar na tomada de decisão contraditória com a anterior (cfr. as conclusões das alegações 
de recurso supra transcritas).

Vejamos.
A questão objecto dos presentes autos traduz -se, no fundo, em saber se, no pedido de renovação 

da isenção de prestação de garantia para suspender a execução fiscal se impõe ao requerente a alegação 
e prova ex novo dos pressupostos de que tal dispensa legalmente depende e bem assim se, perante um 
projecto de decisão administrativa agora no sentido do indeferimento do pedido de dispensa a lei impõe 
a notificação ao requerente do projecto de decisão de indeferimento para efeitos de audiência prévia.

Trata -se de questões surgidas na sequência da alteração introduzida ao artigo 52.º da Lei Geral 
Tributária pela Lei n.º 64.º -B/2011, de 30 de Dezembro (Lei do Orçamento do estado para 2012), que 
introduziu naquele preceito legal dois novos números (que passaram a ser os seus números 5 e 6), por 
virtude dos quais a isenção de prestação de garantia concedida pela Administração Tributária passou 
a estar sujeita a um prazo de caducidade de um ano, impondo -se à Administração tributária o dever de 
notificar o contribuinte da data da caducidade da isenção até 30 dias antes desta e cabendo ao executado 
interessado na renovação da isenção solicitá -la, mantendo -se a suspensão do processo executivo para 
além do prazo de caducidade apenas se tal pedido, uma vez efectuado, não for indeferido.

Como se consignou no Acórdão deste Supremo Tribunal, proferido em julgamento ampliado, de 
26 de Setembro de 2012 (rec. n.º 0708/12), para quem aceite, como nós, que a isenção de prestação de 
garantia para suspender a execução tem a natureza de acto administrativo em matéria tributária, apenas 
a urgência da decisão – a tomar em 10 dias após a apresentação do pedido de dispensa, nos termos do 
n.º 4 do artigo 170.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT)  -, justifica a inexi-
gibilidade de audiência prévia ao indeferimento (com fundamento no disposto na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 103.º do Código de Procedimento Administrativo), pois que a regra no procedimento tributário 
é a da obrigatoriedade de audição antes do indeferimento total ou parcial dos pedidos, reclamações, 
recursos ou petições (cfr. a alínea b) do n.º 1 do artigo 60.º da LGT).

Ora, impondo a lei a notificação da caducidade da isenção de garantia até 30 dias antes desta ter 
lugar, se o executado vier requerer atempadamente a “renovação” da isenção – em tempo de o pedido 
poder ser apreciado e decidido antes daquele prazo de caducidade se perfazer  - não se vê razão para 
afastar o dever de audiência prévia do executado se a intenção da Administração tributária for a de não 
renovar a isenção anteriormente concedida, assegurando -lhe a participação na decisão administrativa 
que lhe diz respeito e a possibilidade de a influenciar.

No caso dos autos, de acordo com o probatório fixado (cfr. a suas alíneas J), K) e L)), a Recla-
mante, notificada de que a isenção de prestação de garantia iria caducar (em 31 de Dezembro de 2012, 
conforme resulta da informação de fls. 269 dos autos) requereu em 10 de Dezembro de 2012 (nova) 
dispensa de prestação de garantia, sobre a qual foi elaborada informação (desfavorável à pretensão da 
requerente) em 18 de Dezembro de 2012 e proferido despacho de indeferimento em 20 de Dezembro. 
Caducando a garantia no dia 31 de Dezembro de 2012 e sabido que o prazo para o exercício do direito 
de audição não pode ser inferior a 8 nem superior a 15 dias, dificilmente seria possível assegurar ao 
requerente o direito de audiência prévia ao indeferimento antes de esgotado o prazo de caducidade do 
direito à isenção de garantia, razão pela qual se entende, no caso dos autos, que a audiência prévia não 
tinha lugar.

No que respeita à legalidade do despacho de indeferimento do pedido de isenção da prestação de 
garantia, entende -se igualmente que o julgado recorrido não merece censura.

Embora a recorrente alegue que estando em causa a renovação do período de isenção de pres-
tação de garantia, fundado em factos já previamente demonstrados perante a AT, e por interposição 
do princípio do inquisitório, a decisão de indeferimento, escudada na aplicação das regras do ónus 
da prova, é ilegal e violadora daquele princípio, porque inexistiu no período abrangido pela dispensa 
de prestação de garantia, qualquer acréscimo patrimonial (…) certo é que no seu requerimento de 
(renovação do pedido de) isenção – a fls. 267 e 268 dos autos (parcialmente transcrito na alínea J) do 
probatório fixado) – não remete para a prova antes feita aquando do requerimento inicial de dispensa 
de prestação de garantia, nem alega que os elementos de prova dos factos que invoca em favor do seu 
direito estejam já em poder da Administração tributária e se mantenham actuais, pois que não houve 
alteração da sua situação patrimonial. Di -lo, é certo, agora, mas não o invocou no tempo oportuno, 
quando se limitou a invocar, sem junção de qualquer elemento demonstrativo de tais factos, que é 
proprietária do património que já se encontra penhorado, não dispondo de mais bens para o efeito, 
nem tão pouco tendo meios económicos que lhe permitam apresentar uma garantia bancária, (…) a 
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insuficiência do património, para solver os débitos fiscais não deriva de qualquer acção ou omissão do 
requerente, pois nunca violou quaisquer regras legais ou contratuais que tenham por fim a protecção 
dos credores e a insuficiência do património não resulta de qualquer violação pela requerente dessas 
disposições. Acresce a falta de meios económicos para prestação da garantia solicitada, não invocando 
sequer, como fizera no pedido inicial, que a penhora dos veículos automóveis de que é proprietária lhe 
causaria prejuízo irreparável.

Assim sendo, mostra -se acertado o juízo efectuado pelo Tribunal recorrido, que nenhuma censura 
merece.

O recurso não merece provimento.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

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

Lisboa, 23 de Abril de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro (com decla-
ração de voto) — Dulce Neto.

Voto de vencido.
Voto vencido quanto às duas questões apreciadas no recurso.
Quanto à questão da formalidade de audiência prévia, concordo que nesta forma de processo não 

há lugar ao direito de audiência, mas discordo que seja a “urgência” na prática do acto a justificar tal 
solução.

Tal como defendi no acórdão n.º 708/12, e noutros em que fui relator, não é pelo facto de estarmos 
perante um procedimento urgente que de deve dispensar a audição prévia, mas sim por outras razões.

Em nossa opinião, e seguindo de perto a argumentação exposta nos acórdãos de 7/3/2012, rec 
n.º 185/12, de 13/7/2012, rec n.º 665/12 e de 8/8/2012, rec. n.º 803/12, não é a caracterização do acto de 
indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia como “acto materialmente administrativo” 
que impõe a obrigatoriedade da audição prévia, nem é a inexistência de “instrução” ou a “urgência” 
da decisão que justificam a dispensa da audição. Isto porque a natureza da execução fiscal e dos actos 
que nela praticados, assim como os meios de reacção que os interessados nela dispõem, não permitem 
concluir que se está perante um procedimento administrativo, ainda que “enxertado” num “processo 
judicial”, pelo que não há qualquer necessidade de utilizar as normas do CPA que excepcionam o direito 
de audiência prévia.

De resto, há muita dificuldade em se aceitar que o órgão de execução fiscal se move no âmbito 
de um procedimento administrativo e depois não se extrair daí todas as consequências, especialmente 
a de não se ter em conta que ele é uma estrutura de ordenação flexível que, por objectivos garantísticos 
e de interesse público, implica o esbatimento da rigidez formal dos actos procedimentais.

É difícil aceitar que o dever de colaboração que orienta o procedimento dispense em todos os 
casos a instrução ou que o dever de celeridade predomine sempre sobre o princípio da participação dos 
interessados. Na verdade, se por falta de tempo ou por outro motivo atendível o requerente não pode 
apresentar todos os meios de prova dos pressupostos da isenção da garantia indicados no n.º 4 do art. 52º 
da LGT, seria contrário ao princípio da colaboração inscrito no artigo 59º da LGT que o pedido fosse 
decidido sem que o requerente tivesse oportunidade de instruir devidamente o pedido.

De igual modo, nenhuma consequência se deve extrair pelo facto do órgão de execução fiscal não 
decidir o pedido de dispensa da garantia no prazo de 10 dias. Se o decidir após esse prazo, naturalmente 
que continua a poder impugnar a decisão, se desfavorável, através da reclamação prevista no artigo 276º 
do CPPT. Mas se não houver decisão nesse prazo, o requerente não tem que presumir que o pedido 
foi indeferido para efeitos de reclamação, pois, enquanto não houver decisão expressa, mantêm -se a 
suspensão provisória da execução resultante da apresentação do pedido. A omissão de qualquer decisão 
dentro do prazo legalmente estabelecido, não corresponde a um efeito denegatório da pretensão, mesmo 
que seja apenas para efeito de assegurar o acesso ao tribunal. A inércia do órgão de execução não tem 
qualquer conteúdo substantivo, com a natureza de “acto materialmente administrativo”, nem serve de 
expediente técnico -jurídico para assegurar o acesso à justiça tributária, precisamente porque, enquanto 
não houver decisão expressa, o interesse do executado está satisfeito através da suspensão provisória 
da execução. O prazo de 10 dias para decidir o dito “procedimento” é assim meramente ordenador ou 
disciplinador, sem quaisquer consequências negativas para o requerente. Daí que não nos devemos 
impressionar com a alegação de que tal prazo determina a natureza urgente do procedimento, pois, 
pelo menos na perspectiva do executado, não há uma correlação necessária entre o prazo de decisão 
e a urgência na resolução da pretensão. Além disso, a aplicar -se as normas do CPA, seria sempre de 
exigir um “despacho” a justificar a urgência da decisão.

Repare -se que a “urgência” já não pode servir para justificar a inexistência de audiência relativamente 
ao acto que recusa a prestação da garantia oferecida pelo executado. Neste caso, a lei não se refere a qual-
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quer prazo específico para a prática do acto, a não ser a regra geral para a prática de actos processuais, que 
por acaso também é de dez dias (alínea a) do art. 21º do CPPT). Será que neste caso há audiência prévia?

A inexistência de audição prévia radica na circunstância de se tratar de um acto praticado num 
processo de execução fiscal e não de um acto praticado num procedimento tributário.

Ao atribuir -se à execução fiscal a natureza judicial numa Lei de Bases, como é a LGT – artigo 103º 
 - está -se a impor a obrigatoriedade de se moldar a tramitação da execução segundo as formas próprias 
dos processos judiciais, o que implica a aplicação supletiva das regras do processo civil. E nenhum 
obstáculo de ordem constitucional existe à feitura de um processo com esse figurino, desde que não 
se acometa ao órgão de execução fiscal a prática de actos jurisdicionais. E a estruturação da execução 
fiscal segundo o modelo dos processos judiciais, apesar de impulsionada e movida por um órgão admi-
nistrativo, afasta qualquer tentativa de o enquadra na categoria jurídica de procedimento administrativo.

Se bem repararmos, essa distinção é claramente assumido pelo legislador quando na alínea h) do 
n.º 1 do artigo 54º da LGT e na alínea g) do n.º 1 do artigo 44º do CPPT apenas inclui no âmbito do 
procedimento tributário a «cobrança das obrigações tributárias, na parte que não tiver natureza judicial». 
Como o «processo» de execução fiscal é todo ele de natureza judicial, independentemente da natureza 
materialmente administrativa ou jurisdicional dos actos que nele sejam praticados, a conclusão lógica 
é que as normas previstas para o procedimento não se aplicam à categoria processo de execução fiscal.

Quanto à segunda questão, entendo que se o órgão de execução tinha dúvidas ou suspeitas de que 
a situação económica do execução se alterou entre a data em que foi concedida a isenção e a data do 
novo pedido, deveria ter solicitados esclarecimentos ao executado e não indeferiu, desde logo, o pedido.

O n.º 3 do artigo 170º do CPPT estabelece que o pedido de dispensa da prestação de garantia 
deve ser fundamentado de facto e de direito e «instruído com a prova documental necessária». Mas 
não resulta da norma quais as consequências do incumprimento ou cumprimento defeituoso do ónus 
de instrução desse incidente.

Na minha opinião, a incorrecção do requerimento nesse aspecto não tem como efeito imediato o 
indeferimento do pedido, antes impondo -se ao órgão de execução diligências no sentido do suprimento 
da irregularidade, “convidando” o requerente a instruir o pedido ou, caso disponha dos elementos sobre 
a situação económica do executado, juntá -los ao incidente e decidir em função deles.

Na compatibilidade entre o princípio da auto -responsabilidade das partes, concretizado no ónus de 
instrução do requerimento, com o princípio da colaboração do órgão de execução fiscal, estabelecido 
no artigo 99º da LGT, considero que neste caso tem preponderância este último, dada a dificuldade 
que o executado pode ter em apresentar prova de factos negativos em tão pouco tempo. A prova docu-
mental sobre a sua situação económica ou está na Administração Pública, como as certidões dos bens 
imobiliários ou mobiliários existentes no seu património ou as declarações de IRS e IRC, etc, ou na 
disponibilidade de terceiros, como as contas bancárias. Ora, o tempo para a certificação da inexistência 
de bens ou da existência de dívidas pode não ser compatível com o prazo para se efectuar o pedido de 
dispensa de prestação de garantia.

Aplicando supletivamente as regras do processo civil designadamente o disposto no n.º 3 do 
artigo 265º e n.º 2 e 4º do artigo 266º, chega -se à conclusão que o órgão de execução fiscal não pode 
ficar indiferente à ausência de instrução do incidente e avançar logo para a aplicação das regras do 
ónus da prova. Impõe -se uma atitude pro actione que possibilite, na medida do possível, a prova dos 
factos alegados.

Lino José Baptista Rodrigues Ribeiro 

 Acórdão de 23 de Abril de 2013.

Assunto:

Execução fiscal. Direito de audiência. Dispensa de prestação de garantia.

Sumário:

 I — De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tri-
butário do Supremo Tribunal Administrativo de 22 de Outubro de 2012, em 
julgamento ampliado, nos termos do disposto no artigo 148.º do CPTA, no 
processo n.º 708/12, e que deu origem ao acórdão uniformizador de juris-
prudência n.º 5/2012, «Independentemente do entendimento que se subscreva 
relativamente à natureza jurídica do acto aqui em causa (indeferimento do 
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pedido de dispensa de prestação de garantia) — acto materialmente adminis-
trativo praticado no processo de execução fiscal ou acto predominantemente 
processual — é de concluir que não há, no caso, lugar ao exercício do direito 
de audiência previsto no artigo 60.º da LGT».

 II — Ainda que se admita que para a dispensa da prestação de prova possam ser apre-
sentados ou requeridos outros meios de prova, para além da prova documental 
expressamente prevista no n.º 3 do artigo 170.º do CPPT, quando tal se mostre 
imprescindível à demonstração da factualidade susceptível de integrar os requisitos 
daquele direito, em regra, essa prova terá de ser logo indicada no requerimento 
inicial, não podendo sê -lo em momento ulterior.

Processo n.º: 520/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
Recurso jurisdicional da sentença proferida no processo de reclamação de actos do órgão de 

execução fiscal com o n.º 275/11.0 BEVIS.
1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “A……., Lda.” (a seguir Executada ou Recorrente), invocando o 

disposto nos arts. 276.º e 278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), reclamou 
judicialmente da decisão do órgão da Administração tributária (AT) que lhe indeferiu o pedido de dis-
pensa da prestação de garantia por ela formulado ao abrigo do disposto no art. 52.º, n.º 4, da Lei Geral 
Tributária (LGT) e no art. 170.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

1.2 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu julgou a reclamação improcedente, man-
tendo o acto reclamado.

1.3 A Executada não se conformou com essa sentença e dela interpôs recurso para este Supremo 
Tribunal Administrativo, apresentando com o requerimento de interposição do recurso as respectivas 
alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:

«
A. O presente processo respeita a uma reclamação apresentada pela A…….. contra o indeferimento, 

por parte do Serviço de Finanças de Tondela, de um pedido de dispensa de prestação de garantia em 
que não foi realizada a audição do contribuinte prévia a esse indeferimento, em violação do disposto 
nos artigos 267.º, n.º 5, da CRP, 60.º da LGT e 45.º do CPPT.

B. A sentença recorrida (acolhendo e transcrevendo o teor do Acórdão deste STA de 26.09.2012) 
acompanha a corrente que qualifica o acto de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de 
garantia como um acto de natureza administrativa – cf., em particular, páginas 30 e 33 da sentença 
aqui posta em crise.

C. Consubstanciando a decisão de indeferimento de um pedido de dispensa de prestação de 
garantia um acto administrativo em matéria tributária e, como tal, sujeito ao regime previsto na LGT 
para os procedimentos tributários (e, em particular, ao princípio da participação contido no artigo 60.º 
do mesmo diploma), não se pode aventar, no modesto entendimento da A…….., a possibilidade da sua 
não observância ou simples dispensa, como acabou por concluir o Tribunal a quo.

D. Não parece ser legalmente admissível recorrer a uma possibilidade de dispensa de audição 
prévia prevista ou (i) num regime de aplicação supletiva (in casu, o regime previsto no CPA) ou (ii) 
num regime criado ad hoc (em concreto, um regime resultante da consideração de que o requerimento 
de dispensa de garantia, por dever ser fundamentado e instruído com prova, consubstancia, em si, a 
audição prévia do interessado), quando a própria Lei Geral Tributária não se mostra omissa quanto à 
matéria.

E. A aplicação do Código de Procedimento Administrativo às relações jurídico -tributárias, nos 
termos do disposto na alínea c) do artigo 2.º da LGT, mostra -se de carácter supletivo: é a Lei Geral 
Tributária que se aplica em primeira linha à solução das questões postas ao intérprete -aplicador, só 
sendo legítimo o recurso aos restantes diplomas enunciados no artigo 2.º da LGT em caso de lacuna 
da mesma Lei.

F. A Lei Geral Tributária não contém qualquer lacuna quanto ao exercício de audição prévia ao inde-
ferimento de um pedido de dispensa de garantia, que possibilite ou autorize o recurso a regimes especiais 
previstos em legislação subsidiária ou interpretativamente criados para a situação concreta. Bem pelo 
contrário: a LGT claramente ordena que previamente ao indeferimento de um pedido apresentado pelo 
contribuinte à Administração Fiscal – como vem a ser um pedido de dispensa de prestação de garantia 
– seja aquele ouvido e convidado a participar na formação da decisão final – cf. artigo 60.º, n.º 1, alínea b), 
da LGT –, sendo que os n.ºs 2 e 3 do mesmo artigo 60.º da LGT vêm indicar, peremptoriamente, as si-
tuações em que poderá ocorrer a dispensa de audição prévia no âmbito das relações jurídico -tributárias, 
nos quais não se inclui o indeferimento de um pedido de dispensa de prestação de garantia.
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G. Ao fazer -se apelo a um regime previsto no Código de Procedimento Administrativo (ou mesmo 
a um regime que decorre da interpretação de que a própria petição fundamentada afastará a audição 
prévia) para justificar a possibilidade de dispensa de audição prévia no caso, está -se, em bom rigor, a 
revogar semelhante disposição da Lei Geral Tributária, aditando -lhe outras possibilidades de dispensa 
de audição prévia, que o legislador fiscal manifestamente não consagrou.

H. Ainda que se aceitasse a aplicação subsidiária da possibilidade de dispensa de audiência prévia, 
prevista no CPA para os casos em que a decisão se mostra urgente, às situações de indeferimento de 
pedido de dispensa de garantia – no que não se concede –, sempre importará notar que a urgência da 
decisão invocável para justificar esta dispensa de audiência prévia em procedimentos administrativos 
«não são razões ligadas com a necessidade de cumprimento do prazo legal de conclusão do processo ou 
com a necessidade de prevenir o aparecimento de actos tácitos que podem ser invocadas para justificar 
o preenchimento do pressuposto da urgência da decisão»  - cf. Mário Esteves de Oliveira, Pedro Costa 
Gonçalves e J. Pacheco de Amorim, op. cit.

I. Ao contrário do que se verifica na situação dos autos, a urgência da decisão deverá ser justifi-
cada e fundamentada por referência à situação material existente, devendo resultar objectivamente do 
acto e das suas circunstâncias (cf., neste sentido, Ac. STA de 28 -05 -2002, proc. 048378, disponível em 
www.dgsi.pt), não já por referência à situação procedimental de cumprimento de determinado prazo 
estipulado para a conclusão do procedimento 5 [5 Nas expressivas palavras do Exmo. Senhor Conse-
lheiro Lino Ribeiro em voto vencido ao entendimento que fez maioria no mencionado Ac. deste STA 
de 26.09.2012: «O prazo de 10 dias para decidir o dito “procedimento” é assim meramente ordenador 
ou disciplinador, sem quaisquer consequências negativas para o requerente. Daí que não nos devemos 
impressionar com a alegação de que tal prazo determina a natureza urgente do procedimento, pois, pelo 
menos na perspectiva do executado, não há uma correlação necessária entre o prazo de decisão e a ur-
gência na resolução da pretensão. Além disso, a aplicar -se as normas do CPA, seria sempre de exigir um 
“despacho” a justificar a urgência da decisão»,], que vem a ser, afinal, a justificação em que se escuda 
o Tribunal a quo (acolhendo o teor do mencionado Acórdão deste Venerando STA) para considerar que 
este regime da dispensa de audiência prévia nas decisões urgentes dos procedimentos administrativos 
deverá ser aplicado ao pedido de dispensa de prestação de garantia em causa nos autos.

J. Por outro lado, não poderá igualmente colher o entendimento de que o próprio requerimento em 
que o interessado expõe a sua pretensão, indicando as razões que a justificam e juntando os respectivos 
elementos de prova documental, acabe por desempenhar a função de audição prévia do contribuinte ou 
por precludir a necessidade de realização da mesma, no sentido de atenuar «a hipótese de ser surpreen-
dido ou confrontado pela AT com elementos que desconheça» – cf. Ac. STA de 26.9.2012, reproduzido 
na página 32 da sentença recorrida.

K. Se assim fosse, em todas as situações de apresentação de um pedido ou petição devidamente 
fundamentados e instruídos com prova documental à Administração Tributária, teria de se aplicar esta 
interpretação de que semelhante petição inicial daquele procedimento jurídico -tributário precludia a 
necessidade de realização de audição prévia, pelo que os contribuintes, sempre que apresentassem tais 
petições devidamente fundamentadas e instruídas com prova documental, não teriam a possibilidade de, 
previamente ao respectivo indeferimento pela Administração Tributária, virem participar na formação 
da decisão e, assim, virem obviar a eventuais erros por parte da Administração e contribuir para o cabal 
esclarecimento dos factos.

L. Por outro lado, apesar de o pedido de dispensa de prestação de garantia dever ser instruído, 
nos termos legais, com a prova documental necessária (cfr. artigo 170.º, n.º 3, do CPPT), é certo que 
com esta referência a «prova documental necessária», o legislador não está a excluir outros meios de 
prova admitidos em Direito, o que redundaria numa restrição materialmente inconstitucional, nas situ-
ações em que esses outros meios de prova se mostram imprescindíveis para a demonstração do direito 
invocado pelo contribuinte no seu pedido de dispensa 6 [6 «No CPPT, quando se estabelecem restrições 
probatórias (que têm carácter excepcional, como se infere dos arts. 72.º da LGT e 50.º e 115.º, n.º 1, 
do CPPT), é utilizada uma referência explícita nesse sentido, como se constata nos arts. 146.º -B, n.º 3, 
204.º, n.º 1, alínea i), e 246.º do CPPT»  - cf. Jorge Lopes de Sousa, op. cit,  -, o que não sucede no caso 
do pedido de dispensa de prestação de garantia].

M. São cogitáveis situações em que os factos alegados pelo contribuinte para demonstrar, por 
exemplo, a falta de culpa na insuficiência de bens para prestar garantia ou o prejuízo irreparável que 
lhe advirá da prestação de uma garantia, não se alcançam unicamente através de meios documentais, 
carecendo -se, por exemplo, de prova testemunhal.

N. A prova dos requisitos de que depende a dispensa de prestação de garantia poderá – e muitas 
vezes, apenas poderá – ser feita por recurso a outros meios de prova que não a documental – em espe-
cial tratando -se de prova de um facto negativo –, pelo que não deverá vingar o entendimento de que 
a petição inicial de dispensa de garantia desempenhe já a função de audição prévia do contribuinte ou 
precluda automaticamente a necessidade de realização dessa audição prévia, pois terão lugar diligên-
cias instrutórias e poderão surgir novos elementos sobre os quais o contribuinte nunca se pronunciou, 
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em violação, inclusivamente, do princípio do contraditório em matéria de procedimento e processo 
tributário consagrado no artigo 45.º do CPPT.

O. O contribuinte tem a possibilidade legal (e constitucional) de, conhecendo a apreciação da Ad-
ministração Tributária feita sobre as provas apresentadas e/ou produzidas no procedimento de dispensa 
de prestação de garantia, vir juntar novos elementos e sobre as mesmas se pronunciar.

P. Esta é a solução que se impõe no apuramento da verdade material e cabal esclarecimento dos 
factos alegados que incumbe à Administração Tributária e, bem assim, a solução que mais se coaduna 
com o preceituado no n.º 5 do artigo 267.º da CRP e no artigo 45.º do CPPT.

Q. No caso concreto dos autos, a necessidade, razoabilidade e utilidade da realização da audição 
prévia é manifesta, porquanto o fundamento apontado, no despacho do OEF que dá causa aos autos, para 
indeferir o pedido de dispensa de prestação de garantia em causa foi a «falta de produção de prova». 
Ora, em sede de audição prévia, poderia a A……. ter obviado, mediante a junção dos elementos de 
prova que a Administração reputava por necessários 7 [7 Elementos de prova esses que a Administração, 
aparentemente, reputava por necessários para a Justa decisão da questão, mas que, curiosamente, nem 
por isso notifica o contribuinte para efectuar a junção desses elementos que tinha por necessários para 
a instrução do processo, como lhe competiria ao abrigo do disposto no artigo 89.º, n.º 1, do CPA, por 
forma ao apuramento da verdade material], a essa decisão tomada com fundamentos meramente for-
mais, que em nada contribui para a realização, administrativa, da justiça e que se revela não adequada 
e não proporcional.

R. Nos presentes autos, impunha -se determinar a anulação da decisão de indeferimento do pedido 
de dispensa de prestação de garantia por preterição ilegal da audição prévia da A……., ao invés do 
que o Tribunal a quo decidiu, violando o disposto nos artigos 267.º, n.º 5, da CRP, 60.º da LGT e 45.º 
do CPPT.

Termos em que, deve o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida» (1).
1.4 O recurso foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito devolutivo.
1.5 Não foram apresentadas contra alegações.
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Pú-

blico e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que o recurso não merece provimento.
Depois de identificar a questão como sendo a da «obrigatoriedade de prévia audição do interes-

sado, antes do proferimento de despacho de indeferimento de pedido de dispensa de garantia a prestar 
em processo de execução fiscal», remeteu para a doutrina do acórdão desta Secção do Contencioso 
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Fevereiro de 2012, proferido no processo 
n.º 59/12 e concluiu nos seguintes termos:

«A doutrina do acórdão foi acolhida em posteriores arestos do STA -SCT, contribuindo para a 
formação de corrente jurisprudencial consolidada cuja doutrina deve ser observada, perante a ausência 
de argumentos ponderosos em sentido contrário, no sentido da aplicação e interpretação uniformes 
do direito (art. 8.º n.º 3 C. Civil; acórdãos, 27 de março 2012, processo n.º 185/12; 9 de maio 2012, 
processo n.º 446/12; 23 de maio 2012, processo n.º 489/12; 20 de junho 2012, processo n.º 625/12; 
1 de julho 2012, processo n.º 665/12; 8 de agosto 2012, processo n.º 803/12; 12 de setembro 2012, 
processo n.º 864/12; 24 de outubro 2012, processo n.º 548/12; 22 de outubro 2012 processo n.º 708/12 
Pleno da Secção julgamento ampliado do recurso  - art. l48.º CPTA)».

1.7 Dispensaram -se os vistos dos Juízes adjuntos, atento o carácter urgente do processo.
1.8 A questão suscitada pela Recorrente, como procuraremos demonstrar, é a de saber se a sen-

tença recorrida fez correcto julgamento quando considerou que não se impunha a audição da Executada 
previamente ao indeferimento do seu pedido de dispensa da prestação de garantia.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida efectuou o julgamento da matéria de facto nos termos constantes de fls. 974 

a 994, que aqui damos por reproduzidos, como o permite o disposto no art. 712.º, n.º 6, do Código de 
Processo Civil.

2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
A Executada, que viu indeferido o pedido de dispensa de prestação de garantia que efectuou ao 

órgão de execução fiscal em ordem à suspensão do processo na sequência da oposição que deduziu, 
reclamou dessa decisão para o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu. Invocou, entre ou-
tros fundamentos, que foi omitida a formalidade essencial de audição prévia antes do indeferimento 
do pedido.

O Juiz do Tribunal Tributário de Viseu julgou a reclamação improcedente, considerando, no que 
ora nos interessa, que não havia que conceder à Executada a possibilidade de, em sede de audiência 
prévia, se pronunciar sobre o projecto de decisão do pedido de dispensa de garantia.
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A Executada discorda da sentença nessa parte, sustentando, em síntese, que nada permite dispen-
sar o exercício do direito de audiência, sendo até que, na sequência da notificação a efectuar para esse 
efeito, poderia apresentar outros meios de prova.

Assim, nos termos que deixámos expostos em 1.8, a questão a apreciar e decidir é a de saber se a 
sentença recorrida fez correcto julgamento quando considerou que não havia que facultar à Executada 
o exercício do direito de audiência previamente à decisão de indeferimento do pedido de dispensa da 
prestação de garantia e se, não lhe tendo sido facultado o exercício desse direito, tal decisão enferma 
de vício por preterição de formalidade essencial, a determinar a sua anulação.

2.2.2 DO DIREITO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA À DECISÃO DO PEDIDO DE DISPENSA DE 
GARANTIA

A questão a apreciar e decidir, após controvérsia jurisprudencial, foi objecto do acórdão desta 
Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 26 de Setembro de 2012, 
proferido no processo n.º 708/12, em julgamento ampliado nos termos do art. 148.º do Código de Pro-
cesso dos Tribunais Administrativos (CPTA), publicado no Diário da República n.º 204, I Série, de 22 
de Outubro de 2012 (2), que consagrou a seguinte doutrina constante do respectivo Sumário:

«Independentemente do entendimento que se subscreva relativamente à natureza jurídica do acto 
aqui em causa (indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia) – acto materialmente 
administrativo praticado no processo de execução fiscal ou acto predominantemente processual – é 
de concluir que não há, no caso, lugar ao exercício do direito de audiência previsto no art. 60.º da 
LGT».

Como resulta do texto do acórdão e das declarações de voto nele lavradas, bem como da anterior 
jurisprudência deste Supremo Tribunal, a divergência entre os Conselheiros actualmente em exercício 
de funções nesta Secção do Contencioso Tributário tem por base diferentes concepções quanto à na-
tureza do acto de dispensa de prestação de garantia e respeita somente aos fundamentos por que não 
se impõe conceder ao executado a possibilidade de exercer o direito de audiência prévia à decisão de 
indeferimento do pedido de dispensa. Existe unanimidade de que a norma do art. 60.º da LGT não tem 
aplicação nesse caso, qualquer que seja a natureza daquele acto.

De tal modo que o Pleno da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administra-
tivo, nas suas mais recentes decisões, tem vindo a recusar o conhecimento dos recursos por oposição 
de acórdãos que tenham decidido nesse sentido, com o fundamento de que constitui jurisprudência 
consolidada na Secção que não se verifica, relativamente ao pedido de dispensa de prestação de garantia, 
a obrigatoriedade legal de cumprir o disposto no artigo 60.º da LGT (3).

Na verdade, na ausência de alteração legislativa que imponha reponderar a questão e tendo em 
conta a suprema importância da uniformidade da jurisprudência no âmbito interno dos tribunais, so-
bretudo em face da segurança e da estabilidade das relações jurídicas a que o direito deve ambicionar 
e aceder, e que encontra consagração no art. 8.º, n.º 3 do Código Civil (4), cumpre -nos aderir a essa 
orientação jurisprudencial.

Assim, como tem vindo a decidir esta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em recentes acórdãos proferidos em processos da mesma Recorrente e em que a questão 
suscitada é a mesma (5), o recurso não merece provimento.

Alega ainda a Recorrente que «conhecendo a apreciação da Administração Tributária feita sobre 
as provas apresentadas e/ou produzidas no procedimento de dispensa de prestação de garantia», po-
deria depois «vir juntar novos elementos e sobre as mesmas se pronunciar» e, tanto mais seria assim, 
quanto «o fundamento apontado, no despacho do OEF que dá causa aos autos, para indeferir o pedido 
de dispensa de prestação de garantia em causa foi a «falta de produção de prova»», motivo por que 
«em sede de audição prévia, poderia a A……. ter obviado, mediante a junção dos elementos de prova 
que a Administração reputava por necessários» [cfr. conclusões O) a Q)].

A redacção dada ao n.º 3 do art. 170.º do CPPT – que estipula que o pedido a dirigir ao órgão 
de execução fiscal «deve ser fundamentado de facto e de direito e instruído com a prova documental 
necessária» – não é inequívoca, ficando a dúvida se o legislador pretendeu restringir os meios de prova 
admissíveis à prova documental ou pretendeu apenas fixar o momento em que deverá ser apresentada 
a prova documental.

A esse propósito, esclarece JORGE LOPES DE SOUSA:
«Esta exigência de instrução do pedido com prova documental parece ter o alcance de restringir 

os meios de prova à documental, o que se justificaria por o prazo para decisão ser apenas de 10 dias 
e, por isso, pouco adequado à realização de diligências entre o momento da apresentação do pedido 
e a decisão.

No entanto, essa conclusão sobre a restrição dos meios probatórios não se pode retirar com se-
gurança, pois no CPPT, quando se estabelecem restrições probatórias (que têm carácter excepcional, 
como se infere dos arts. 72.º da LGT e 50.º e 115.º, n.º 1, do CPPT), é utilizada uma referência explícita 
nesse sentido, como se constata nos arts. 146.º -B, n.º 3, 204.º, n.º 1, alínea i), e 246.º do CPPT.
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Assim, poderá aventar -se que aquela referência à instrução do pedido com prova documental 
deverá ser entendida como proibindo a apresentação de prova documental em momento posterior, 
designadamente que no requerimento se peça prazo para junção de documentos posteriormente, mas 
não a apresentação de outros meios de prova, nomeadamente testemunhal.

De qualquer forma, a entender -se que se pretendeu restringir aquela referência à exigência de 
prova documental como obstando à apresentação de outros meios de prova, essa restrição será mate-
rialmente inconstitucional, nos casos em que outros meios sejam imprescindíveis para a demonstração 
do direito invocado pelo requerente da dispensa.

A entender -se que há esta possibilidade de apresentação de prova não documental, o prazo de 
10 dias para decisão deverá contar -se da data em que a prova requerida for produzida, pois esse prazo 
foi fixado no pressuposto de que com a apresentação do pedido de dispensa de prestação de garantia 
ficaram reunidos todos os elementos necessários para a decisão» (6).

Admitimos, pois, que o executado que requereu a dispensa da prestação de garantia possa apresentar 
ou requerer outros meios de prova, para além da prova documental expressamente prevista no n.º 3 do 
art. 170.º do CPPT, quando tal se mostre imprescindível à demonstração da factualidade susceptível 
de integrar os requisitos daquele direito.

No entanto, em regra, essa prova teria também de ser logo indicada no pedido, não podendo sê -lo 
em momento ulterior.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo de 22 de Outubro de 2012, em julgamento ampliado, nos termos do disposto 
no art. 148.º do CPTA, no processo n.º 708/12, e que deu origem ao acórdão uniformizador de juris-
prudência n.º 5/2012, «Independentemente do entendimento que se subscreva relativamente à natureza 
jurídica do acto aqui em causa (indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia) – acto 
materialmente administrativo praticado no processo de execução fiscal ou acto predominantemente 
processual – é de concluir que não há, no caso, lugar ao exercício do direito de audiência previsto no 
art. 60.º da LGT».

II  - Ainda que se admita que para a dispensa da prestação de prova possam ser apresentados ou 
requeridos outros meios de prova, para além da prova documental expressamente prevista no n.º 3 do 
art. 170.º do CPPT, quando tal se mostre imprescindível à demonstração da factualidade susceptível de 
integrar os requisitos daquele direito, em regra, essa prova terá de ser logo indicada no requerimento 
inicial, não podendo sê -lo em momento ulterior.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 23 de Abril de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Aqui, e nas transcrições que se seguirão,
• as partes que no original estavam em itálico surgem em estilo normal, a fim de se respeitar o destaque que lhes foi 

concedido pelo autor;
• as notas de rodapé do original serão transcritas no próprio texto, entre parêntesis rectos, sob o mesmo tipo de letra, 

mas com um tamanho menor.
(2) http://dre.pt/pdf1sdip/2012/10/20400/0595505971.pdf, págs. 5955 a 5971, também disponível em http://www.dgsi.

pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a51755483c84678680257a92002df79d?OpenDocument.
(3) Vide, os seguintes acórdãos do Pleno da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– 12 de Dezembro de 20120, proferido no processo 944/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/cd9bd15465d81ad880257ae9005829f8?OpenDocument;
– 23 de Janeiro de 2013, proferido no processo n.º 945/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/21aeb054737ce95b80257b160049ae05?OpenDocument;
– 20 de Fevereiro de 2013, proferido no processo n.º 974/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f7905e815193eed380257b2c0036224e?OpenDocument.
(4) «Nas decisões que proferir, o julgador terá em consideração todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim 

de obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito».
(5) Referimo -nos aos seguintes recentes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-

trativo:
– de 13 de Março de 2013, proferido no processo n.º 288/13, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/ffa9a7699f68d7ea80257b42004ab787?OpenDocument;
– de 10 de Abril de 2013, proferido no processo n.º 346/13, ainda não publicado no jornal oficial e ainda não disponível 

na base de dados da Direcção Geral dos Serviços Informáticos do Ministério da Justiça (http://www.dgsi.pt).
(6) JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 

6.ª edição, volume III, nota 4 b) ao artigo 170.º, pág. 232. 
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 Acórdão de 23 de Abril de 2013.

Assunto:

Dispensa de prestação de garantia. Direito de audição.

Sumário:

 I - Independentemente do entendimento que se subscreva relativamente à natureza 
jurídica do acto de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia) 
— acto materialmente administrativo praticado no processo de execução fiscal ou 
acto predominantemente processual — é de concluir que não há, no caso, lugar 
ao exercício do direito de audiência previsto no artigo 60.º da LGT.

 II — Ainda que se admita que para a dispensa da prestação de prova possam ser apre-
sentados ou requeridos outros meios de prova, para além da prova documental 
expressamente prevista no n.º 3 do artigo 170.º do CPPT, quando tal se mostre 
imprescindível à demonstração da factualidade susceptível de integrar os requisitos 
daquele direito, em regra, essa prova terá de ser indicada logo no pedido.

Processo n.º 522/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – Vem A………, com os sinais dos autos, interpor recurso da sentença proferida pelo Tribunal 
Tributário de Viseu que julgou improcedente a reclamação judicial por si interposta da decisão de in-
deferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia bancária formulado no âmbito do processo 
de execução fiscal n.º 2704201101010220.

Terminou as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
«A. O presente processo respeita a uma reclamação apresentada pela A……… contra o inde-

ferimento, por parte do Serviço de Finanças de Tondela, de um pedido de dispensa de prestação de 
garantia em que não foi realizada a audição do contribuinte prévia a esse indeferimento, em violação 
do disposto nos artigos 267.º, n.º 5, da CRP, 60.º da LGT e 450 do CPPT.

B. A sentença recorrida (acolhendo e transcrevendo o teor do Acórdão deste STA de 26.09.2012) 
acompanha a corrente que qualifica o acto de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de 
garantia como um acto de natureza administrativa — cf., em particular, páginas 30 e 32 da sentença 
aqui posta em crise.

C. Consubstanciando a decisão de indeferimento de um pedido de dispensa de prestação de 
garantia um acto administrativo em matéria tributária e, como tal, sujeito ao regime previsto na LGT 
para os procedimentos tributários (e, em particular, ao princípio da participação contido no artigo 60.º 
do mesmo diploma), não se pode aventar, no modesto entendimento da A………, a possibilidade da sua 
não observância ou simples dispensa, como acabou por concluir o Tribunal a quo.

D. Não parece ser legalmente admissível recorrer a uma possibilidade de dispensa de audição 
prévia prevista ou (i) num regime de aplicação supletiva (in casu, o regime previsto no CPA) ou (ii) 
num regime criado ad hoc (em concreto, um regime resultante da consideração de que o requerimento 
de dispensa de garantia, por dever ser fundamentado e instruído com prova, consubstancia, em si, a 
audição prévia do interessado), quando a própria Lei Geral Tributária não se mostra omissa quanto 
à matéria.

E. A aplicação do Código de Procedimento Administrativo às relações jurídico tributárias, nos 
termos do disposto na alínea c) do artigo 2.0 da LGT, mostra -se de carácter supletivo: é a Lei Geral 
Tributária que se aplica em primeira linha à solução das questões postas ao intérprete -aplicador, só 
sendo legítimo o recurso aos restantes diplomas enunciados no artigo 2.0 da LGT em caso de lacuna 
da mesma Lei.

F. A Lei Geral Tributária não contém qualquer lacuna quanto ao exercício de audição prévia ao 
indeferimento de um pedido de dispensa de garantia, que possibilite ou autorize o recurso a regimes 
especiais previstos em legislação subsidiária ou interpretativamente criados para a situação con-
creta. Bem pelo contrário: a LGT claramente ordena que previamente ao indeferimento de um pedido 
apresentado pelo contribuinte à Administração Fiscal — como vem a ser um pedido de dispensa de 
prestação de garantia — seja aquele ouvido e convidado a participar na formação da decisão final 
 - cf. artigo 60º, n.º 1, alínea b), da LGT  -, sendo que os n.os 2 e 3 do mesmo artigo 60.0 da LGT vêm 
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indicar, peremptoriamente, as situações em que poderá ocorrer a dispensa de audição prévia no âmbito 
das relações jurídico -tributárias, nos quais não se inclui o indeferimento de um pedido de dispensa 
de prestação de garantia.

G. Ao fazer -se apelo a um regime previsto no Código de Procedimento Administrativo (ou mesmo 
a um regime que decorre da interpretação de que a própria petição fundamentada afastará a audição 
prévia) para justificar a possibilidade de dispensa de audição prévia no caso, está -se, em bom rigor, a 
revogar semelhante disposição da Lei Geral Tributária, aditando -lhe outras possibilidades de dispensa 
de audição prévia, que o legislador fiscal manifestamente não consagrou.

H. Ainda que se aceitasse a aplicação subsidiária da possibilidade de dispensa de audiência prévia, 
prevista no CPA para os casos em que a decisão se mostra urgente, às situações de indeferimento de 
pedido de dispensa de garantia — no que não se concede  -, sempre importará notar que a urgência da 
decisão invocável para justificar esta dispensa de audiência prévia em procedimentos administrativos 
«não são razões ligadas com a necessidade de cumprimento do prazo legal de conclusão do processo 
ou com a necessidade de prevenir o aparecimento de actos tácitos que podem ser invocadas para 
justificar o preenchimento do pressuposto da urgência da decisão.»  - cf. Mário Esteves de Oliveira, 
Pedro Costa Gonçalves ei. Pacheco de Amorim, op cit.

I - Ao contrário do que se verifica na situação dos autos, a urgência da decisão deverá ser justi-
ficada e fundamentada por referência à situação material existente, devendo resultar objectivamente 
do acto e das suas circunstâncias (cf., neste sentido, Ac. STA de 28 -05 -2002, proc. 048378, disponível 
em www.dgsi.t), não já por referência à situação procedimental de cumprimento de determinado prazo 
estipulado para a conclusão do procedimento, que vem a ser, afinal, a justificação em que se escuda o 
Tribunal a quo (acolhendo o teor do mencionado Acórdão deste Venerando STA) para considerar que 
este regime da dispensa de audiência prévia nas decisões urgentes dos procedimentos administrativos 
deverá ser aplicado ao pedido de dispensa de prestação de garantia em causa nos autos.

J. Por outro lado, não poderá igualmente colher o entendimento de que o próprio requerimento 
em que o interessado expõe a sua pretensão, indicando as razões que a justificam e juntando os res-
pectivos elementos de prova documental, acabe por desempenhar a função de audição prévia do con-
tribuinte ou por precludir a necessidade de realização da mesma, no sentido de atenuar «a hipótese de 
ser surpreendido ou confrontado pela AT com elementos que desconheça»  - cf. Ac. STA de 26.9.2012, 
reproduzido na página 31 da sentença recorrida.

K. Se assim fosse, em todas as situações de apresentação de um pedido ou petição devidamente 
fundamentados e instruídos com prova documental à Administração Tributária, teria de se aplicar esta 
interpretação de que semelhante petição inicial daquele procedimento jurídico -tributário precludia 
a necessidade de realização de audição prévia, pelo que os contribuintes, sempre que apresentassem 
tais petições devidamente fundamentadas e instruídas com prova documental, não teriam a possibili-
dade de, previamente ao respectivo indeferimento pela Administração Tributária, virem participar na 
formação da decisão e, assim, virem obviar a eventuais erros por parte da Administração e contribuir 
para o cabal esclarecimento dos factos.

L. Por outro lado, apesar de o pedido de dispensa de prestação de garantia dever ser instruído, 
nos termos legais, com a prova documental necessária (cf. artigo 170º,.º 3, do CPPT), é certo que 
com esta referência a «prova documental necessária», o legislador não está a excluir outros meios 
de prova admitidos em Direito, o que redundaria numa restrição materialmente inconstitucional, nas 
situações em que esses outros meios de prova se mostram imprescindíveis para a demonstração do 
direito invocado pelo contribuinte no seu pedido de dispensa.

M. São cogitáveis situações em que os factos alegados pelo contribuinte para demonstrar, por 
exemplo, a falta de culpa na insuficiência de bens para prestar garantia ou o prejuízo irreparável que 
lhe advirá da prestação de uma garantia, não se alcançam unicamente através de meios documentais, 
carecendo -se, por exemplo, de prova testemunhal.

N. A prova dos requisitos de que depende a dispensa de prestação de garantia poderá — e muitas 
vezes, apenas poderá  - ser feita por recurso a outros meios de prova que não a documental — em espe-
cial tratando -se de prova de um facto negativo  -, pelo que não deverá vingar o entendimento de que a 
petição inicial de dispensa de garantia desempenhe já a função de audição prévia do contribuinte ou 
precluda automaticamente a necessidade de realização dessa audição prévia, pois terão lugar diligên-
cias instrutórias e poderão surgir novos elementos sobre os quais o contribuinte nunca se pronunciou, 
em violação, inclusivamente, do princípio do contraditório em matéria de procedimento e processo 
tributário consagrado no artigo 45O do CPPT.

O. O contribuinte tem a possibilidade legal (e constitucional) de, conhecendo a apreciação da 
Administração Tributária feita sobre as provas apresentadas e/ou produzidas no procedimento de 
dispensa de prestação de garantia, vir juntar novos elementos e sobre as mesmas se pronunciar.

P. Esta é a solução que se impõe no apuramento da verdade material e cabal esclarecimento dos 
factos alegados que incumbe à Administração Tributária e, bem assim, a solução que mais se coaduna 
com o preceituado no n.º 5 do artigo 267.º da CRP e no artigo 45.º do CPPT.
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Q. No caso concreto dos autos, a necessidade, razoabilidade e utilidade da realização da audição 
prévia é manifesta:

Por um lado, o fundamento apontado, no despacho do OEF que dá causa aos autos, para indeferir 
o pedido de dispensa de prestação de garantia em causa foi a «falta de produção de prova». Ora, em 
sede de audição prévia, poderia a A……… ter obviado, mediante a junção dos elementos de prova 
que a Administração reputava por necessários, a essa decisão tomada com fundamentos meramente 
formais, que em nada contribui para a realização, administrativa, da justiça e que se revela não ade-
quada e não proporcional.

Por outro lado, ainda no caso concreto, o argumento que se funda no curto prazo de 10 dias do 
procedimento para afastar a necessidade ou possibilidade legal de audição prévia a esse indeferimento, 
é particularmente inexpressivo, pois que o pedido de dispensa de prestação de garantia foi apresen-
tado pela A……… em 7 de Setembro de 2011 (cf. ponto n.º 4 da matéria de facto dada como provada) 
e veio a ser decidido, apenas, por ofício de 4 de Outubro de 2011, volvido quase 1 mês da respectiva 
apresentação (cf. ponto n.º 7 dos factos provados).

R. Se a lei prevê um prazo que, na prática, é meramente ordenador ou disciplinador, e que, no 
caso dos autos (que é o que aqui nos interessa) foi largamente incumprido, não se aceita que se retire 
a conclusão de que, in casu, a atribuição do carácter urgente que possibilita, na teoria acolhida na 
sentença recorrida, a dispensa da audição prévia com uma aplicação subsidiária do CPA encontre, 
sequer, justificação material.

S. Não se aceitando embora (conforme supra se fez notar) que o prazo estipulado na lei para 
a apreciação do pedido de dispensa justifique o afastamento do direito de audição prévia do contri-
buinte, não poderia, de qualquer modo, em face dos elementos de facto dos autos, ter sido decidido 
que não haveria lugar à audição prévia da A……… devido à urgência do procedimento, uma vez que 
o procedimento em causa demorou quase 3 meses a ser decidido!

T. Nos presentes autos, impunha -se determinar a anulação da decisão de indeferimento do pedido 
de dispensa de prestação de garantia por preterição ilegal da audição prévia da A………, ao invés do 
que o Tribunal a quo decidiu, violando o disposto nos artigos 267º n.º 5, da CRP, 60.º da LGT e 45.º 
do CPPT.

Termos em que, deve o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida».
2. Em contra -alegações veio a entidade recorrida concluir:
«A. A Recorrente insiste que foi ilegalmente preterido o direito de audição prévia ao indeferimento 

do pedido de dispensa de prestação previsto no artigo 60.º da LGT.
B. O acto de indeferimento do pedido de isenção da prestação de garantia, não obstante praticado 

por um órgão administrativo, consubstancia um verdadeiro acto processual ou judicial e não um acto 
meramente procedimental ou administrativo —cfr. Acórdão do STA de 7 de Março de 2012, proferido 
no processo n.º 0185/12, em que foi relator o Juiz Conselheiro Lino Ribeiro.

C. Tendo natureza judicial, aos actos praticados no âmbito dos processos de execução fiscal não 
são de aplicar as regras do procedimento tributário, designadamente a prevista no artigo 60.º da LGT, 
cuja violação é alegada nos presentes Autos pela Recorrente.

D. Ainda que se defenda uma posição segundo a qual a decisão sobre o pedido de dispensa de 
prestação de garantia deve qualificar -se como um verdadeiro acto administrativo em matéria a tese 
da Recorrente não pode proceder.

E. O princípio da participação dos interessados no procedimento administrativo, de que é mani-
festação o artigo 60.º da LGT, comporta necessariamente excepções que se encontram previstas na Lei.

F. O processo de execução fiscal, se não processualmente urgente, deve pelo menos ser conside-
rado como materialmente urgente na medida em que o artigo 177.º, do CPPT estipula que este deve 
extinguir -se no prazo de um ano contado da sua instauração «salvo causas insuperáveis, devidamente 
justificadas» (cit.).

G. A urgência do processo de execução fiscal, está ainda patente nos curtos prazos definidos no 
artigo 170.º, do CPPT e especificamente no n.º 4 daquele preceito onde é imposto um prazo de 10 dias 
para que seja proferida decisão relativamente ao pedido de dispensa de prestação de garantia.

H. O artigo 103.º, n.º 1, alínea a) do Código do Procedimento Administrativo, aplicável ex vi do 
artigo 2.º, alínea c) da LGT, prevê que, estando em causa a tomada de uma decisão urgente, a audição 
prévia do administrado seja afastada, pelo que a preterição da audição prévia no caso concreto, não 
consubstancia qualquer ilegalidade susceptível de conduzir à anulação da decisão recorrida — fr. 
Acórdão deste venerando Tribunal de 23 de Fevereiro de 2012, proferido no processo n.º 059/12, no 
qual foi relatora a Juiz Conselheira Dulce Neto.

I. «Ainda que não se aceite a aplicabilidade da referida norma do CPA, o próprio requerimento 
em que o interessado expõe a sua pretensão, indicando todas as razões que, no seu entender, a jus-
tificam, e ao qual é obrigado a juntar logo todos os elementos de prova, desempenha já a função de 
audiência prévia, não havendo que chamá -lo novamente a participar na formação da decisão dada a 
regra geral contida no n.º 3, do artigo 60.º da LGT, quando aplicada a todos os procedimentos tribu-
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tários que culminem com um acto final lesivo, seja ele ou não um acto de liquidação» — cfr. Acórdão 
de 23 de Fevereiro de 2012, proferido no processo n.º 059 / 12, no qual foi relatora a Juiz Conselheira 
Dulce Neto (cit.).

J. No mesmo sentido do Acórdão citado, vejam -se os Acórdãos do Supremo Tribunal Adminis-
trativo de 20 de Junho de 2012, proferido no processo n.º 625/12, 9 de Maio de 2012, proferido no 
processo n.º 446/12, de 23 de Maio de 2012, proferido no processo n.º 489/12 e de 26 de Setembro de 
2012, proferido no processo n.º 708/12.

K. Perante os parcos factos colocados à consideração do órgão de execução fiscal — que inclu-
íram somente uma série de considerações genéricas sobre a situação financeira da Recorrente, sem 
qualquer suporte probatório associado, este limitou -se a aplicar o Direito em vigor...

L. Mesmo que pudesse considerar -se ter havido preterição indevida da audição do contri-
buinte — o que apenas por dever de patrocínio de concebe, e sem conceder — o acto de indeferi-
mento do pedido de prestação de garantia sempre poderia ser aproveitado.

M. «Um acto tributário inválido por preterição de audição prévia pode ser aproveitado pelo 
juiz se houve a convicção de que, anulado o acto, virá a ser praticado outro com conteúdo idên-
tico» — Acórdão do STA de 12 de Abril de 2012, proferido no processo n.º 0896/11, em que foi 
relator o Juiz Conselheiro Lino Ribeiro (cit.).

N. Como resulta provado nos Autos, a Recorrente é executada em inúmeros processos, todos pen-
dentes no serviço de finanças de Tondela, tendo a Recorrente apresentado, massiva e recorrentemente 
pedidos de dispensa de prestação de garantia.

O. Em todos esses casos — mesmo naqueles em que o chefe de finanças entendeu ouvir a Recor-
rente de tomar a decisão final, note -se — os pedidos de dispensa foram instruídos com a mesma prova 
e indeferidos com base na não demonstração dos pressupostos de que depende essa mesma dispensa, 
tendo a validade material dos actos de indeferimento sido confirmada pelo TAF de Viseu em primeira 
instância e pelo TCA Norte em segunda instância.

P. A título de exemplo entre muitos outros possíveis — a Recorrente é executada em dezenas de 
processos com o mesmo objecto, apresentando pedidos, vejam -se os processos de reclamação judicial n.os 
534/10.9BEVIS, 157/11.5BEVIS, 405/10.9BEVIS e 502/10.OBEVIS, no âmbito dos quais o TAF de Viseu 
e o TCA Norte, confirmaram a validade material dos actos de indeferimento dos pedidos de dispensa de 
prestação de garantia apresentados pela ora Recorrente junto do Serviço de Finanças de Tondela.

Q. Atendendo ao volume de processos de natureza semelhante e instruídos de igual forma pela 
Recorrente que conheceram desfecho idêntico junto do órgão de execução fiscal, do TAF de Viseu e 
do TCA Norte, com toda a probabilidade, o chefe de finanças de Tondela, confrontado com a anulação 
do despacho que indeferiu o pedido de dispensa de prestação de garantia por preterição de audição 
prévia à decisão subjacente aos presentes Autos, proferiria despacho com idêntico conteúdo após essa 
mesma audição.

R. À luz dos factos, o acto de indeferimento reclamado deve ser aproveitado ainda que venha a 
considerar -se ter havido preterição indevida do direito de audição prévia previsto no artigo 60.º da LGT.

Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo ser mantida no que 
respeita ao indeferimento da pretensão da Recorrente em ver dispensada a prestação de garantia para 
suspensão do processo de execução fiscal em que é executada, com as devidas consequências legais.

Só nestes termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!»
3. O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer nos termos que constam de fls. 873/875, 

no qual defende a improcedência do recurso.
4. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os factos constantes 

de fls. 776/796 que aqui se dão por integralmente reproduzidos.
5 – Com dispensa de vistos dada a natureza urgente do recurso, vêm os autos à conferência.
6 – Objecto do recurso
Face às conclusões das alegações verifica -se que o recurso tem por fundamento exclusivo matéria 

de direito, sendo que a questão a decidir consiste em saber se padece de erro de julgamento a sentença 
recorrida ao considerar que não se verificou uma preterição ilegal da audição da requerente A……… 
previamente à decisão definitiva de indeferimento do pedido de dispensa de garantia.

A questão suscitada é, até nos pressupostos de facto, em tudo idêntica à questão foi apreciada e 
decidida neste Supremo Tribunal Administrativo em data recente por acórdão de 13/03/2013, no processo 
n.º 288/13, em que o presente relator interveio como adjunto, pelo que se acompanhará a argumentação 
jurídica aí aduzida por economia de meios e tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes 
do direito (cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC).

Como se escreveu naquele aresto “Independentemente do entendimento que se subscreva relati-
vamente à natureza jurídica do ato aqui em causa (indeferimento do pedido de dispensa de prestação de 
garantia) – ato materialmente administrativo praticado no processo de execução fiscal ou ato predomi-
nantemente processual – é de concluir que não há, no caso, lugar ao exercício do direito de audiência 
previsto no art. 60º da LGT”.
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Tal é, aliás, o entendimento acolhido pela jurisprudência desta Secção em julgamento ampliado 
nos termos do art. 148.º do Código de Processo dos Tribunais Administrativos (CPTA), e expresso 
no Acórdão de 26 de Setembro de 2012, proferido no processo n.º 708/12, publicado no Diário da 
República n.º 204, I Série, de 22 de Outubro de 2012, podendo concluir -se hoje que constitui jurispru-
dência consolidada na Secção que não se verifica, relativamente ao pedido de dispensa de prestação 
de garantia, a obrigatoriedade legal de cumprir o disposto no artigo 60.º da LGT  - cf. neste sentido os 
Acórdãos do Pleno da Secção de Contencioso Tributário de 12.12.2012, recurso 944/12, de 23.01.2013, 
recurso, 945/12 e de 20.01.2013, recurso 974/12, todos in www.dgsi.pt.

Trata -se jurisprudência que também aqui se acolhe e se reitera tendo em vista a aplicação e inter-
pretação uniformes do direito (art. 8.º n.º 3 C. Civil).

Daí que, não existindo razões, até porque nenhuma mudança legislativa ocorreu que a tal conduza, 
para alterar o entendimento fixado naquele acórdão 708/12, que responde às questões suscitadas pela 
recorrente nas conclusões das suas alegações, se conclua que o recurso não merece provimento

Apenas acrescentaremos, relativamente ao afirmado pela recorrente no sentido de que, conhecendo 
a posição da administração tributária, poderia depois apresentar a prova (testemunhal) em sede de au-
diência prévia (conclusão da alínea O), que, de harmonia com o disposto no artº 170º, n.º 3 do CPPT o 
pedido de dispensa de garantia deve ser resolvido no prazo de 10 dias após a sua apresentação, sendo 
por isso que o n.º 2 determina que o pedido deve ser instruído com a prova documental necessária.

Quer isto dizer que ao pedido se segue a decisão, até porque, em geral, e no caso das sociedades, 
a insuficiência económica se demonstra por documentos.

De todo o modo, ainda que se entenda que também é admissível prova de outra natureza (tes-
temunhal, por exemplo) e é também esse o nosso entendimento, essa prova terá também de ser logo 
indicada no pedido.

Assim, ao contrário do afirmado pela recorrente, esta não poderia indicar prova testemunhal na 
sequência da audição prévia, se a ela houvesse lugar.

Sendo assim, e sem necessidade de mais considerações, o recurso tem de improceder.
7. Decisão:
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 23 de Abril de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Francisco Rothes. 

 Acórdão de 23 de Abril de 2013.

Assunto:

Execução fiscal. Dívidas à Segurança Social. Título executivo.

Sumário:

 I — No processo executivo especial para cobrança de dívidas à segurança social, 
previsto no Decreto -Lei n.º 42/2001, de 9 de Fevereiro, são títulos executivos as 
certidões de dívida emitidas, nos termos legais, pelas instituições de solidariedade 
e segurança social (artigo 7.º, n.º 1, deste diploma).

 II — Por regra as contribuições para a Segurança Social resultam da apresentação das 
declarações de remunerações pelo contribuinte, a quem compete também proceder 
à liquidação dos montantes a entregar (mediante aplicação das percentagens 
fixadas na lei sobre as remunerações).

 III — Nessa situação, a lei permite a extracção de certidões de dívida perante a mera 
constatação de omissão de um pagamento, sem que haja um acto administrativo 
ou tributário prévio definidor da obrigação, motivo por que não é imposta por lei 
a notificação de qualquer acto antes da citação em processo de execução fiscal.

Processo n.º 744/12 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto de Gestão Financeira Segurança Social, Secção Processos de Leiria.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – A……………, Ldª, melhor identificada nos autos, vem recorrer para este Supremo Tribunal 
da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, que julgou improcedente a oposição à exe-
cução fiscal deduzida contra as liquidações das contribuições para a segurança social, no montante 
global de € 77.094,02.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
A) – O envio da declaração de remunerações e apuramento das contribuições/cotizações sem 

meio de pagamento não preenche nenhuma das espécies de título executivo prevista no artigo 162º do 
CPPT.

B) – Não preenchendo as declarações de remunerações e apuramento das contribuições/cotiza-
ções nenhum dos títulos executivos legalmente previstos, a instauração da execução com base no valor 
apurado nas referidas declarações carece de prévia notificação do sujeito passivo para o seu prévio 
pagamento voluntário.

C) — A douta decisão recorrida fez incorrecta interpretação e aplicação do artigo 162º do 
CPPT.

2 – O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P. não apresentou contra alegações.
3 – O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu o douto parecer, com a seguinte fundamentação:
«1. Matéria contravertida.
 - se o envio da declaração de remunerações e apuramento das contribuições/cotizações à Segu-

rança Social sem meio de pagamento não preenche nenhuma das espécies de título executivo prevista 
no art. 162º do C.P.P.T.;

 - se a instauração da execução com base nos valores apurados carecia de prévia notificação do 
sujeito passivo para pagamento voluntário.

2. Posição que se defende.
Invoca o recorrente com eventual relevância ter enviado as respectivas declarações sem os res-

pectivos meios de pagamento.
Assim, e pese embora não ter impugnado especificamente a apreciação efectuada quanto à matéria 

de facto, afigura -se que, mesmo face aos termos em que se mostra interposto o recurso, é de julgar antes 
de mais no sentido da incompetência deste Tribunal.

Com efeito, o art. 38.º, alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais (E.T.A.F.), na 
redacção dada pela Lei n.º 13/02, de 19/2, atribui competência à Secção do Contencioso Tributário de 
cada Tribunal Central Administrativo para conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários, 
com excepção dos referidos na citada alínea b) do art. 26º.

Também o art. 280º., n.º 1, do C.P.P.T. prescreve que das decisões dos tribunais tributários de 
1ª instância cabe recurso para o Tributário do Tribunal Central Administrativo, salvo se a matéria do 
mesmo for exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso para a Secção do Contencioso Tribu-
tário do Supremo Tribunal Administrativo (S.T.A.).

A entender -se assim, este Supremo Tribunal é incompetente em razão da hierarquia para conhecer 
do recurso, nos termos que resultam dos ditos arts. 38º alínea a) do E.T.A.F. e 280.º n.º 1 do C.P.P.T., 
conforme, aliás, vem sendo entendido na mais recente jurisprudência do S.T.A. - cfr., por todos, ac. 
de 22 -9 -2010, proferido no proc. n.º 466/10, e Jorge Lopes de Sousa no C.P.P.T. An. e Com., 6. ed., 
p. 226.

No entanto, e caso se entenda ser o S.T.A. competente e caso, mais se defende que o recurso é de 
improceder, pois o art. 162.º do C.P.P.T. comporta o entendimento que os títulos executivos relativos 
a dívidas de contribuições/cotizações à Segurança Social se enquadram na sua alínea d), conforme 
defende Jorge Lopes de Sousa em CPPT An. e Com., 6. ed., Vol. III, p. 123, com base no que resulta 
do art. 7º do Dec. -Lei n.º 42/01, de 9/2.

Concluindo, parece ser de declarar a incompetência do S.T.A. para conhecer do presente recurso, 
sem prejuízo de poder ser requerida a remessa do processo ao Tribunal Central Administrativo do Sul, 
o qual é o competente para conhecer do mesmo, nos termos do art. 18º n.º 2 do C.P.P.T., e caso tal 
venha a ocorrer; no entanto, caso se entenda no sentido deste tribunal ser competente, parece que é de 
julgar o recurso improcedente.»

4 – Por despacho do relator a fls. 97 dos autos, foram as partes notificadas para se pronunciarem, 
querendo, sobre a questão da incompetência em razão da hierarquia deste Tribunal, suscitada no parecer 
do Ministério Publico, ao qual nada vieram dizer.

5  - Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
6 - Em sede factual apurou -se em primeira instância a seguinte matéria de facto:
1. A oponente foi citada para a execução por carta registada com aviso de recepção, mediante 

ofício de 19/6/2009 (fls. 20 cujo conteúdo se dá por reproduzido).
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2. Os processos de execução fiscal são os seguintes e referem -se aos períodos a seguir discriminados:
a. Processo de execução fiscal n.º 1001200801022598:
1. — Contribuições de Dezembro de 2005 e Outubro a Dezembro de 2007  -quantia exequenda: 

€ 8.193,49;
b. Processo de execução fiscal n.º 1001200801022601:
i. — Contribuições de Dezembro de 2005 e Outubro a Dezembro de 2007  - quantia exequenda: 

€ 17.554,50;
c. Processo de execução fiscal n.º 1001200900034738:
i. — Contribuições de Julho 2005, Janeiro e Fevereiro de 2008  - quantia exequenda: € 5.8.10,80;
d. Processo de execução fiscal nº1001200900034746:
i. — Contribuições de Julho 2005, Janeiro e Fevereiro de 2008  - quantia exequenda: € 12.546,00;
e. Processo de execução fiscal n.º 1001200900062723:
i. — Contribuições de Março, Abril, Junho a Dezembro de 2008  - quantia exequenda: € 10.442,64;
f. Processo de execução fiscal nº0 1001200900062731  -
i.  - Contribuições de Março, Abril, Junho a Dezembro de 2008  - quantia exequenda: € 22.546,59.
3. Tudo como consta de fls. 26 e segs. cujo conteúdo se dá por reproduzido.
4. No processo de execução fiscal n.º 1001200801022598 e apenso n.º 1001200801022601 a 

oponente foi citada em 3/3/2008 (fls. 7 e 13 cujo conteúdo se dá por reproduzido).
5. No processo de execução fiscal n.º 1001200900062715 e apensos 1001200900062713 e 

100120000062731 a oponente foi citada em 29/6/2009 (fls. 20 e 22 cujo conteúdo se dá por reprodu-
zido).

6. A oposição foi apresentada em 25/10/2010 (fls. 2 cujo conteúdo se dá por reproduzido).
Do objecto do recurso:
7. Questão previa da incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo em razão da hierarquia.
Importa a título prévio decidir da competência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal 

para conhecer do presente recurso, questão essa suscitada no parecer do Exmº Procurador -Geral Ad-
junto a fls. 96 dos autos.

Alega aquele ilustre magistrado que pese embora não tenha sido impugnada especificamente a 
apreciação efectuada quanto à matéria de facto, “face aos termos em que se mostra interposto o recurso, 
é de julgar antes de mais no sentido da incompetência deste Tribunal”.

Não cremos, no entanto, que lhe assista razão.
A competência em razão da hierarquia integra pressuposto processual relativo ao Tribunal, cons-

tituindo requisito de interesse e ordem pública, devendo, por isso mesmo, o seu conhecimento preceder 
o de qualquer outra matéria – cf. artigos 16º n.º 1 e 2 do CPPT e 13º do CPTA.

Ora, de harmonia com o disposto nos artigos 26º alínea b) e 38º alínea a) do novo ETAF e 280º n.º 1 
do CPPT -, à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo compete apenas 
conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1ª Instância, com exclusivo 
fundamento em matéria de direito, Sendo que aos Tribunais Centrais Administrativos compete, por 
sua vez conhecer dos recursos de decisões dos tribunais tributários de 1ª Instância, com excepção dos 
referidos na alínea b) do n.º 1, do citado art. 26.º do referido Estatuto.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender que na delimitação da competência 
do Supremo Tribunal Administrativo em relação à do Tribunal Central Administrativo deve entender -se 
que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito sempre que nas conclusões 
das respectivas alegações o recorrente pede a alteração da matéria fáctica fixada na decisão recorrida 
ou invoca, como fundamento da sua pretensão, factos que não têm suporte na decisão recorrida, inde-
pendentemente da atendibilidade ou relevo desses, factos para o julgamento da causa.

No caso subjudice verifica -se das conclusões das alegações de recurso que as questões que se 
colocam ao Tribunal são as de saber se o envio da declaração de remunerações e apuramento das contri-
buições/cotizações à Segurança Social sem meio de pagamento preenche ou não alguma das espécies de 
título executivo prevista no art. 162º do C.P.P.T, e se e a instauração da execução com base nos valores 
apurados carecia de prévia notificação do sujeito passivo para pagamento voluntário.

Trata -se de questões que têm por fundamento exclusivamente matéria de direito, relativas à sub-
sunção de uma realidade de facto previamente fixada a uma determinada previsão legal, sendo sob essa 
perspectiva que a recorrente ataca a decisão recorrida.

O recurso tem assim por fundamento exclusivo matéria de direito, pelo que improcede a questão 
prévia suscitada pelo Exmº Procurador -Geral Adjunto, sendo este Supremo Tribunal Administrativo 
competente, em razão da hierarquia, para dele conhecer.

8. Improcedendo a questão prévia suscitada, haverá então que conhecer das demais questões 
objecto do recurso que são as seguintes:

a) saber se o envio da declaração de remunerações e apuramento das contribuições/cotizações à 
Segurança Social sem meio de pagamento preenche ou não alguma das espécies de título executivo 
prevista no art. 162º do C.P.P.T;
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b) saber se a instauração da execução com base nos valores apurados carecia de prévia notificação 
do sujeito passivo para pagamento voluntário

Vejamos, pois.
A decisão recorrida considerou que no âmbito das contribuições obrigatórias para a Segurança 

Social a liquidação cabe à entidade patronal e que, por tal facto, aquela entidade não tem que notificar 
o contribuinte das dívidas que o próprio liquidou as notificações.

E, prosseguindo neste discurso argumentativo, concluiu pela improcedência da oposição cujo 
fundamento era a falta de notificação válida das liquidações indicadas no artº 1º da petição inicial – cf. 
fls. 2 e 3.

Contra o assim decidido insurge -se a recorrente alegando que o envio da declaração de remune-
rações e apuramento das contribuições/cotizações sem meio de pagamento não preenche nenhuma das 
espécies de título executivo prevista no artigo 162º do CPPT.

E que, não preenchendo as declarações de remunerações e apuramento das contribuições/cotiza-
ções nenhum dos títulos executivos legalmente previstos, a instauração da execução com base no valor 
apurado nas referidas declarações carece de prévia notificação do sujeito passivo para o seu prévio 
pagamento voluntário.

Esta argumentação não deve, no entanto, proceder.
Vejamos.
No caso subjudice, do que resulta do probatório, estão em causa certidões de dívida emitidas pela 

Segurança Social referentes a contribuições em dívida pela executada e ora recorrente, relativas aos 
períodos Julho e Dez de 2005, Outubro a Dez de 2007, Janeiro a Abril de 2008 e Junho a Dezembro de 
2008, as quais deram origem aos processos executivos referidos no ponto 2 do probatório.

Ora o processo de execução das contribuições e dívidas à Segurança Social é regulado por um 
regime jurídico especial que consta do decreto -lei 42/2001 de 9 de Fevereiro e que é determinado pela 
natureza de tais dívidas.

Com efeito, por regra as contribuições para a Segurança Social resultam da apresentação das 
declarações de remunerações pelo contribuinte, a quem compete também proceder à liquidação dos 
montantes a entregar (mediante aplicação das percentagens fixadas na lei sobre as remunerações).

Nessa situação, a lei permite a extracção de certidões de dívida perante a mera constatação de 
omissão de um pagamento, sem que haja um acto administrativo ou tributário prévio definidor da 
obrigação, motivo por que a jurisprudência tem vindo a afirmar, e nós assim também entendemos, que 
não se trata formalmente de um acto de liquidação, isto é, não se trata de um acto administrativo formal 
de fixação de uma prestação tributária, pelo que não está, designadamente, dependente de qualquer 
procedimento tributário próprio para liquidação de tributos, nem é imposta por lei a notificação de qual-
quer acto antes da citação em processo de execução fiscal – cf. Acórdãos da 2ª Secção deste Supremo 
Tribunal Administrativo de 23.09.2009, recurso 436/09, de 30.05.2012, recurso 104/12 e de 14.06.2012, 
recurso 443/12, todos in www.dgsi.pt. Como sublinha Jorge Lopes de Sousa ob. citada, pag. 496, já na 
vigência do DL n.º 511/76 a cobrança coerciva das dívidas de contribuições para a segurança social era 
feita «imediatamente através de processo executivo» (cfr. o Preâmbulo deste diploma), sendo que este 
regime de cobrança se consubstanciava «na imposição às entidades patronais da obrigação de entrega 
das folhas de ordenados ou salários e da obrigação de pagamento das contribuições correspondentes, 
determinadas pela incidência das percentagens fixadas na lei sobre as remunerações, dentro dos prazos 
legais (na falta de pagamento das contribuições, era extraída certidão das folhas de ordenados ou salários 
que era remetida ao tribunal competente para a execução – cfr. o n.º 1 do art. 2º e o art. 9º do mesmo 
DL), sendo, pois, o próprio contribuinte que tinha de calcular as contribuições devidas, aplicando as 
percentagens legais às remunerações, não havendo qualquer acto praticado por uma autoridade pública 
declarativo de uma obrigação de pagamento da quantia referente às contribuições, pelo que não pode 
falar -se, nos casos em que não há cobrança coerciva, da existência de um acto de liquidação (ressalvados 
determinados casos especiais)».

Ora, este regime foi mantido, no essencial, pelo DL n.º 103/80, de 9/5, pelo DL n.º 140 -D/86, de 
14/6 (que criou a taxa social única), pelo DL n.º 199/99, de 8/6, pelo DL n.º 8 -B/2002, de 15/1 e pelo 
Decreto Regulamentar n.º 26/99, de 27/10, sendo que também o Código dos Regimes Contributivos do 
Sistema Previdencial de Segurança Social (CRCSPSS), aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16/9 (cuja 
entrada em vigor estava prevista inicialmente para 1/1/2010 e passou para 1/1/2011, com a alteração 
introduzida ao art. 6º daquela Lei pela Lei n.º 119/2009, de 30/12), mantém regime idêntico, embora 
com alteração dos prazos.

Assim, no processo executivo especial para cobrança de dívidas à segurança social, previsto no 
Decreto -Lei n.º 42/2001, de 9 de Fevereiro (1), são títulos executivos as certidões de dívida emitidas, nos 
termos legais, pelas instituições de solidariedade e segurança social (art. 7.º, n.º 1, deste diploma) (2).

Estas certidões devem indicar o órgão de execução ou a instituição que as tiverem extraído, com 
a assinatura devidamente autenticada, data em que foram passadas, nome e domicílio do devedor, 
proveniência da dívida e indicação, por extenso, do seu montante, da data a partir da qual são devidos 
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juros de mora e da importância sobre que incidem, com discriminação dos valores retidos na fonte, se 
for o caso (n.º 2 do mesmo art. 7.º). E ao título executivo deve ser junto o extracto da conta corrente, 
quando for caso disso (n.º 4 do mesmo artigo).

Requisitos esses que no caso se verificam.
Daí que, por tudo o que foi dito, falece a argumentação da recorrente ao sustentar que as declara-

ções de remunerações e apuramento das contribuições/cotizações não preenchem nenhum dos títulos 
executivos legalmente previstos e que a instauração da execução com base no valor apurado nas referidas 
declarações carece de prévia notificação do sujeito passivo para o seu prévio pagamento voluntário.

Improcedem, pois, todas as conclusões do recurso.
9. Decisão:
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 23 de Abril de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Francisco Rothes.

(1) (Actualizado pelo Decreto -Lei n.º 112/2004, de 13 de Maio e pelas Leis n.º 64 -A/2008, de 31 de Dezembro e Lei 
n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril.)

(2) (Vide também neste sentido Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de Sousa, 6.ª ed., 
vol. III, pags.129/130.) 

 Acórdão de 23 de Abril de 2013.

Assunto:

Impugnação judicial. Juros compensatórios. Fundamentação da liquidação. Taxa de 
juro legal. Valor do imposto igual ao dos juros.

Sumário:

 I — Não se encontram insuficientemente fundamentados os actos de liquidação de juros 
compensatórios dos quais consta, quanto à taxa de juro aplicável ao período, que 
é «a equivalente à taxa dos juros legais fixada nos termos do n.º 1 do artigo 559.º 
do Código Civil».

 II — Se das notas de liquidação de juros compensatórios notificadas ao contribuinte 
consta, por alegado mas não corrigido erro de impressão, como valor do imposto 
e dos juros o mesmo valor, mostra -se violado o disposto no n.º 9 do artigo 35.º da 
LGT, invalidando o acto de liquidação.

Processo n.º 1095/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, L.da

Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório -
1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administra-

tivo e Fiscal de Penafiel, de 3 de Julho de 2012, na parte em que esta julgou procedente a impugnação 
deduzida por A………, LDA, com os sinais dos autos, contra o indeferimento do recurso hierárquico 
do indeferimento de reclamação graciosa tendo por objecto liquidações de juros compensatórios, por 
falta de fundamentação destes.

A recorrente termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
A) A douta sentença sob recurso padece de erro de julgamento quanto à matéria de direito, ao 

interpretar erroneamente a regra legal da fundamentação ínsita no preceituado na conjugação dos nºs 9 
e 10 do artº 35º com o artº 77 da LGT, na medida em que considera que da análise às liquidações de 
JC em crise “verifica -se que delas consta o montante do imposto sobre que recaem juros compensa-
tórios, e o período pelo qual os mesmos são devidos”, mas que “das mesmas não consta a taxa de 
juro aplicável”.



1757

B) Julgou, assim, o Tribunal “a quo” parcialmente procedente a presente impugnação, ordenando 
a anulação da “liquidação respeitante aos juros compensatórios e mantendo -se as restantes nos precisos 
termos”, porquanto “não pode dizer -se que as referências tidas em conta na notificação da liquida-
ção de juros compensatórios em crise preencham o conteúdo mínimo fundamentador legalmente 
exigido.

C) Com a ressalva do respeito devido pelo que assim vem decidido, não se conforma a Fazenda 
Pública, perfilhando -se o entendimento de que as liquidações de JC ora controvertidas se encontram 
devidamente fundamentadas, não padecendo os atos tributários impugnados do alegado vício de forma, 
por falta de fundamentação.

D) Dispõe o n.º 1 do artº 35º da Lei Geral Tributária (LGT), que os JC se efectivam sempre que 
por facto imputável ao sujeito passivo, for retardada a liquidação, de parte ou da totalidade do imposto 
devido, decorrendo a obrigação de fundamentação dos mesmos, do estatuído neste artº 35º, bem como 
do artº 77º do mesmo diploma legal, devendo essa fundamentação estar vertida na liquidação e sequente 
notificação dos JC, evidenciando claramente o montante principal da prestação e o montante desses 
mesmos juros.

E) Tal como já pugnou na sua contestação aos presentes autos, na esteira prosseguida pelo enten-
dimento jurisprudencial, entende a Fazenda pública, com o devido respeito por melhor opinião, que a 
exigência de fundamentação, no atinente aos JC, se reduz ao mínimo.

F) Tal declaração mínima prosseguida pela jurisprudência, indispensável para que se cumpram 
as exigências decorrentes do art. 35.º da LGT, nos seus nºs 9 e 10, possibilitando ao contribuinte a 
opção entre o confrontar -se com o ato, aceitando a sua legalidade ou contra ele reagir administrativa 
ou contenciosamente, basta -se na menção, na liquidação, do montante de imposto sobre que recaem os 
juros, da taxa ou taxas aplicáveis e do período da sua contagem, referências que se constata constarem 
das liquidações controvertidas (tendo por base a reprodução de uma delas, a fls. 14 da petição inicial 
– artigo 40.º).

G) É certo que da notificação em crise não consta, expressamente, a taxa de juro aplicável, mas 
antes, nos termos da lei, refere -se que esta é “a equivalente à taxa dos juros legais fixada nos termos 
do n.º 1 do artigo 559.º do Código Civil (CC), por remissão da enunciação do n.º 10 do artigo 35.º 
da LGT.

H) É de esperar, a um destinatário normalmente diligente, que procure saber qual a taxa de juros 
em vigor por aplicação do art. 559º, n.º 1 do CC, resultando da aplicação da lei, cujo desconhecimento 
não lhe aproveita (art. 6.º do CC), sendo certo que, através de simples operação aritmética, poderia a 
impetrante chegar ao valor da taxa aplicada, dado as liquidações de juros notificadas, só por si, conterem 
todos os elementos necessários ao cálculo da taxa aplicada.

I) No que a esta matéria diz respeito, o sentido em que se tem manifestado o entendimento juris-
prudencial constante e pacífico, merece o nosso acolhimento integral – neste sentido, veja -se o douto 
Acórdão do STA, de 2010/04/21, processo n.º 0743/09.

J) Constata -se, assim, que as referências tidas nas notificações das liquidações de JC ora em causa 
preenchem o conteúdo mínimo fundamentador legalmente exigido, mormente se se tiver em conta que 
a obrigação de pagamento daqueles juros é acessória da obrigação principal de imposto, e consequência 
da sua falta de liquidação, àquela indo buscar, logicamente, a sua motivação.

K) A fundamentação dos atos sindicados existe, pois, sendo clara e suficiente, permitindo a um 
normal destinatário como a impugnante fazer a reconstituição do itinerário cognoscitivo e valorativo 
percorrido pela entidade decidente, permitindo -lhe contraditá -la, defendendo os seus direitos e inte-
resses legítimos e possibilitando -a, desta forma, sindicar o ato a controlo judicial, munida de todos os 
elementos de facto e de direito que conduziram à emissão das liquidações de JC.

L) A este respeito considera a Fazenda Pública que a impetrante está bem ciente de todos os 
elementos que fundamentaram as liquidações de JC controvertidas, nomeadamente pelo conspecto do 
petitório da presente impugnação, encontrando -se munida dos elementos essenciais para poder atacar 
tais atos tributários, o que só se mostra possível pelo conhecimento que revela dos factos concretos 
considerados pela AT, permitindo -lhe argumentar se os mesmos se verificam ou não.

M) Assim, não pode a Fazenda pública aceitar, sempre com o respeito devido por opinião contrária, 
que a fundamentação das liquidações de JC ora em crise estejam viciadas por qualquer deficiência, 
sendo, nos termos do atrás exposto, tal fundamentação efectuada manifestamente suficiente e clara, 
pelo que não ocorre a violação do disposto nos artºs 35º e 77º da LGT.

N) Não obstante, é certo que os contribuintes têm, efectivamente, direito ao conhecimento da 
fundamentação das decisões em matéria tributária que afetem os seus direitos ou interesses legalmente 
protegidos, a qual lhes será notificada com a decisão.

O) Porém, a omissão da fundamentação na notificação não pode conduzir à anulação do ato de 
liquidação notificado, uma vez que que se trata de um ato exterior e posterior a este, só sendo sus-
ceptível de afetar a sua eficácia em relação ao destinatário, enquanto as suas deficiências não devam 
considerar -se sanadas, sendo de salientar o facto da impetrante ter conhecimento do procedimento 
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inspectivo que subjaz ás liquidações controvertidas e das correcções dali resultantes, constantes do 
relatório que lhe foi notificado.

P) O artº 99º do CPPT, prevê como fundamento de impugnação judicial qualquer ilegalidade, 
reportando -se contudo às ilegalidades que possam afetar o acto impugnado, objecto do processo e 
não às eventuais ilegalidades posteriores à pratica do ato final, que não podem ter qualquer relação de 
causalidade com a legalidade deste ato e seus pressupostos.

Q) Com o devido respeito pelo que vem decidido pelo Tribunal “a quo” não pode assim o ato 
impugnado ser anulado com fundamento na falta de notificação da sua fundamentação – neste sentido, 
veja -se o ponto 2 do sumário do douto Acórdão proferido pelo TCA Norte, em 2006/05/04, processo 
n.º 00064/02 – Braga.

R) Em conclusão, não se verificando o vício sentenciado, deveria ter improcedido o fundamento 
em análise, padecendo a douta sentença sob recurso de erro de julgamento na aplicação do direito, por 
ter violado o disposto nos arts. 35º e 77º da LGT, devendo considerar -se válidos os atos tributários de 
liquidação de JC e, como tal, manterem -se os mesmos na ordem jurídica.

Nestes termos, deve ser dado provimento ao presente recurso revogando -se a douta decisão 
recorrida, com as legais consequências.

2 – A recorrida requereu a ampliação do objecto do recurso nos termos do n.º 1 do art.º 684.º -A 
do CPC, aplicável “ex vi” art. 2.º, e) do CPPT, e contra -alegou, concluindo nos seguintes termos:

1. Nos artigos 35.º a 45.º da p.i. de impugnação judicial, a impugnante alegou que o valor das 
liquidações de juros compensatórios não se mostrava devidamente fundamentado.

2. A impugnante imputava um erro em todas as liquidações que se conduzia à falta de indicação de 
um dos elementos considerado essencial à dita fundamentação (o elemento “imposto em falta sobre o qual 
incidem juros”), o que configurava vício de fundamentação e erro sobre os pressupostos de direito 
desse valor imputado a juros compensatórios, pelo que não podem ser assim exigidos à impugnante.

3. Em conformidade, pedia -se, além, do mais, a anulação das liquidações de JC.
4. O Tribunal “a quo” deu por procedente o vício de fundamentação alegado, mas não pelo fun-

damento alegado pela impugnante, mas pelo facto das liquidações de JC impugnadas não constar a 
taxa de juro aplicável.

5. Razão pela qual se requer expressamente que o tribunal de recurso conheça do fundamento em 
que parte vencedora (a aqui ora recorrida) decaiu, prevenindo a necessidade da sua apreciação, na justa 
medida em que se possa dar procedência ao recurso apresentado pela Fazenda Pública, nos termos do 
n.º 1 do art. 684.º -A do CPC, ampliando -se assim o âmbito ou objecto do recurso.

6. A impugnante, nessa hipótese e na medida dessa necessidade, afirma que a argumentação exposta 
em sede de impugnação judicial mantém, necessariamente, a sua actualidade, não se podendo aceitar 
que o valor do imposto sobre que incidem os juros se mostre, para todos os efeitos indicados, por se 
ter evidenciado que o valor indicado ser o mesmo do valor dos juros calculados.

7. Isto é, não se mostra cumprida a exigência do disposto no n.º 9 do art. 35.º da LGT, que postula 
que a liquidação de juros compensatórios deve sempre evidenciar claramente o montante principal 
da prestação e os juros compensatórios, explicando com clareza o respectivo cálculo e distinguindo-
-os de outras prestações devidas.

8. Ora, das liquidações em crise resulta manifesto que:
a) Não se evidencia, muito menos claramente, qual o montante principal da prestação, ou seja 

o imposto em falta sobre que incidem juros, desde logo, por se fazer constar que é igual ao valor dos 
juros calculados;

b) Não se explica, sendo assim inviável, o respectivo cálculo, por também aqui se fazer coincidir 
o valor do imposto com o valor dos juros;

c) Por existir esse erro, não se permite fazer a distinção entre o valor dos juros e o valor do im-
posto em falta sobre que incidem os referidos juros.

d) Ou seja, articulando os elementos constantes das liquidações, torna -se impossível saber como 
se obteve o cálculo e o resultado final apurado, não permitindo assim ao notificando o conhecimento 
integral do itinerário valorativo e cognoscitivo seguido pela entidade liquidadora dos juros.

9. A própria AT assume, em sede de resposta ao recurso hierárquico, a incorrecta indicação do 
elemento “quantia sobre que incidem os juros”, alegando -se que se deve “a erro informático já regu-
larizado pela AT”, ainda que a impugnante desconheça se tal aconteceu por dela não ter sido notificada.

10. É assim evidente o erro na indicação do montante do imposto sobre que recaem os juros que 
não permite, pela tal articulação dos elementos, chegar ao resultado final apurado.

11. A não distinção, ou a coincidência se se preferir, do montante principal da prestação e dos 
juros compensatórios torna impossível o cálculo exigido pelo n.º 9 do art. 35º da LGT, por forma a 
perceber o resultado final obtido pela AT.

12. Pelo que não se pode afirmar que esteja cumprido o disposto no n.º 9 do art. 35.º da LGT e que 
se dê por satisfeito o dever de fundamentação formal do acto, também nos termos do art. 77.º da LGT.
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13. Presente sempre que esta exigência de demonstração de cálculo se insere no sabido dever 
geral de fundamentação expressa e acessível dos actos lesivos, de consagração constitucional (art. 268º, 
n.º 3 da CRP).

14. A melhor jurisprudência citada na p.i. continua conforme à realidade em análise, a saber (dis-
ponível em www.dgsi.pt): Acórdão STA, de 04/02/2004, no âmbito do Processo n.º 01733/03 e Acórdão 
do STA, de 2009 -01 -07 – Processo n.º 0871/08, cujos sumários se mostram “supra” transcritos.

Termos em que:
a) Declarando improcedente o recurso da FP, confirmando a decisão recorrida;
b) Ou, se assim V. Excias. não entenderem, devem, nos termos do 684.º -A, n.º 1 do CPC, conhecer do 

requerimento de ampliação do âmbito do recurso, conhecendo do fundamento alegado, dando por procedente 
a impugnação judicial na parte relativa ao pedido de anulação das liquidações de juros compensatórios,

Fazendo a merecida e aguardada JUSTIÇA!
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal promoveu a aquisição 

para o processo de cópias das liquidações de juros compensatórios (promoções de fls. 154, verso, 166 e 179 
dos autos), aceites pela Relatora (fls.152, verso, 166, verso e 180 dos autos) e, uma vez junta pela Autoridade 
Tributária a solicitada informação (a fls. 184 a 193 dos autos) emitiu parecer nos seguintes termos:

Objecto do recurso: sentença declaratória da procedência parcial da impugnação judicial 
deduzida contra decisão de indeferimento de recurso hierárquico interposto de decisão de indeferi-
mento de reclamação graciosa tendo por objecto liquidações adicionais de IVA e respectivos juros 
compensatórios (anos 2003 e 2004) no montante global de €293 291,63

FUNDAMENTAÇÃO
1. O princípio constitucional da fundamentação dos actos administrativos (art. 268.º n.º 3 CRP) foi 

densificado nos arts. 124.º e 125.º do CPA e no art. 77.º n.ºs 1 e 2 LGT (acto administrativo tributário)
Especificamente, a fundamentação dos actos tributários pode ser efectuada de forma sumária, 

devendo sempre conter as disposições legais aplicáveis, a qualificação e quantificação dos factos 
tributários e as operações de apuramento da matéria tributável e do tributo (art. 77.º n.º 2 LGT)

O dever legal de fundamentação do acto administrativo cumpre uma dupla função:
 - endógena, ao exigir ao decisor a expressão dos motivos e critérios determinantes da decisão, 

assim contribuindo para a sua ponderação e transparência
 - exógena, ao permitir ao destinatário do acto uma opção esclarecida entre a conformação e a 

impugnação graciosa ou contenciosa
A jurisprudência do STA -SCT tem consolidado o entendimento de que a mínima fundamentação 

exigível para os actos de liquidação de juros deve indicar a quantia sobre a qual incidem os juros, 
o período de tempo considerado para a liquidação e a taxa ou taxas aplicáveis, com menção desses 
elementos no próprio acto de liquidação ou por remissão para documento anexo (acórdãos STA -SCT 
7.01.2009 processo n.º 871/98; 21.04.2010 processo n.º 743/09; 16.10.2010 processo n.º 830/10; 
30.11.2011 processo n.º 619/11, 29.02.2012 processo n.º 928/11)

2. No caso concreto estão verificados os requisitos exigíveis para a validade do acto de liquidação, 
onde constam os elementos supra assinalados, necessários ao cumprimento da dupla função do dever 
legal de fundamentação, ainda que a indicação das taxas de juro aplicadas seja feita por remissão para 
a taxa dos juros legais fixados nos termos do art. 559.º n.º 1 CCivil por sucessivas portarias conjuntas 
dos Ministros da Justiça e das Finanças (art. 35º n.º 10 LGT/acórdãos STA -SCT 14.02.2013 processo 
n.º 645/12; 21.04.2010 processo n.º 743/09)

No entanto, a liquidação de juros compensatórios enferma de manifesto e insuprível erro so-
bre os pressupostos de facto (reconhecido pela própria autoridade tributária e aduaneira, embora 
classificando -o como erro de impressão) ao indicar um montante de imposto em falta sobre o qual 
incide a taxa de juro idêntico ao valor dos próprios juros (docs. fls. 190/191)

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A decisão anulatória da liquidação de juros compensatórios deve ser confirmada (com a fun-

damentação enunciada).
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se, como decidido, as liquidações de juros compensatórios impugnadas se encontram 

insuficientemente fundamentadas.
5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel objecto de recurso foram dados como 

provados os seguintes factos:
1.º  - A Impugnante foi objecto de uma acção inspectiva interna de âmbito parcial levada a cabo 

pelos serviços de inspecção tributária.
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2.º  - Essa acção inspectiva foi desencadeada a coberto da ordem de serviço interna 
n.º 01200700462.

3.º  - Decorreu entre 16 de Junho de 2008 e 18 de Setembro de 2008.
4.º  - Teve a sua incidência temporal limitada ao IVA e ao IRC dos exercícios de 2004 e 2005.
5.º  - A Impugnante exerce a actividade de comércio de veículos automóveis ligeiros com o 

CAE 45110.
6.º  - Estava enquadrada para efeitos de IRC no regime especial de tributação.
7.º  - Estava enquadrada em sede de IVA no regime normal de com periodicidade trimes-

tral.
8.º  - Tinha o seu domicílio fiscal no ……… do Serviço de Finanças de santo Tirso.
9.º  - A sociedade Impugnante iniciou a sua actividade em 7 de Junho de 2001.
10.º  - Iniciou a comercialização de viaturas em 2002.
11.º  - A ora Impugnante comercializava viaturas usadas que adquiria em estado de semi novas 

noutros Estados membros da União Europeia.
12.º  - A inspecção tributária analisou os elementos contabilísticos da empresa e cruzou estes 

com os elementos revelados pelo sistema de trocas intracomunitárias – VIES.
13.º  - Constaram os Serviços de Inspecção que a maior parte das viaturas comercializadas 

provinham de outros Estados Membros e tinham sido adquiridas na situação de aquisição intraco-
munitária de bens tributada nos termos gerais do CIVA.

14.º  - a partir do exercício de 2005, a Impugnante passou a declarar o valor das aquisições in-
tracomunitárias de bens e procedeu à liquidação do IVA devido nos termos do art. 1º, n.º 1, alínea c) 
do CIVA e dos artigos 1.º, alínea a), 3º e 8º, n.º 1 do Regime do IVA nas RITI.

15.º  - A Impugnante utilizou na revenda das viaturas o regime especial da margem de tributação 
de bens em segunda mão previsto no DL 199/96 de 18 de Outubro.

16.º  - Não foi assim liquidado o IVA no valor global de 105.208,51 euros em 2004 e de 153.689,52 
euros, em 2005.

17.º - O rendimento tributável para efeitos de IRC foi corrigido no valor de 34.900,00 euros em 
2004, por ter sido contabilizado em duplicado.

18.º  - A Impugnante contabilizou indevidamente o valor de 47,58 euros, respeitante ao duodé-
cimo da amortização de um faqueiro de prata.

19.º  - A sociedade Impugnante contabilizou indevidamente o valor de 570,94 euros, relativo à 
reintegração do faqueiro.

20.º  - Valores que foram corrigidos ao rendimento tributável.
21.º  - A Administração Tributária notificou as liquidações impugnadas à Impugnante em 18 

de Dezembro de 2008.
22.º  - As mesmas liquidações voltaram a ser notificadas em 29 de Dezembro de 2008.
23.º  - as liquidações respeitantes à fundamentação dos Juros Compensatórios decorreram da 

fundamentação das liquidações e do atraso na entrega do imposto.
24.º - A Impugnante foi notificada para o exercício do direito de audição.
25.º  - Direito que exerceu.
26.º - A ora Impugnante apresentou em 30 de Junho de 2009 uma reclamação Graciosa das 

liquidações objecto da presente Impugnação Judicial.
27.º  - A qual foi indeferida em 22 de Fevereiro de 2010.
28.º  - Em tempo apresentou Recurso Hierárquico.
29.º O qual foi indeferido em 30 de Setembro de 2010.
30.º  - A decisão de indeferimento do Recurso Hierárquico foi notificada à ora Impugnante em 

18 de Novembro de 2010.
31.º  - a presente Impugnação Judicial foi apresentada em 7 de Fevereiro de 2011.
6 – Apreciando
6.1 Da fundamentação dos actos de liquidação de juros compensatórios impugnados
A sentença recorrida, a fls. 100 a 109 dos autos, julgou parcialmente procedente a impugnação 

deduzida pela ora recorrida, anulando a liquidação respeitante aos juros compensatórios e mantendo-
-se as restantes nos precisos termos, por ter julgado que as liquidações de juros compensatórios não 
se encontram devidamente fundamentadas porquanto das mesmas não consta a taxa de juro aplicável, 
razão pela qual entendeu que não pode dizer -se que as referências tidas em conta na notificação 
da liquidação de juros compensatórios em crise preencham o conteúdo mínimo fundamentador 
legalmente exigido, mesmo, considerando, como se disse, que a obrigação do pagamento daqueles 
juros é acessória da obrigação principal de imposto e consequência da sua falta de liquidação (cfr. 
sentença recorrida, a fls. 108 dos autos).
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Discorda do decidido a recorrente, alegando que as liquidações de JC ora controvertidas se 
encontram devidamente fundamentadas, não padecendo os atos tributários impugnados do alegado 
vício de forma, por falta de fundamentação.

Vejamos.
Não procede a alegação da recorrente quanto à suficiente fundamentação dos juros compensatórios, 

não pela razão atendida na sentença recorrida (falta de indicação da taxa de juro aplicável), mas pela 
alegada pela ora recorrida na sua petição inicial de impugnação e reiterada no seu pedido de ampliação 
do objecto do recurso.

De facto, se o único vício das liquidações de juros compensatórios sindicadas fosse, como decidido, 
o facto de delas constar não directamente a taxa de juro aplicável, antes a referência de que tal taxa é 
“a equivalente à taxa dos juros legais fixada nos termos do n.º 1 do artigo 559.º do Código Civil”, não 
haveria razão para confirmar -se o decidido, pois, como se consignou ainda recentemente no Acórdão 
deste Supremo Tribunal do passado dia 14 de Fevereiro (rec. n.º 0645/12), reiterando o entendimento 
já antes expresso em Acórdão de 21 de Abril de 2010 (rec. n.º 0743/09), deve entender -se que está 
devidamente fundamentado o acto de liquidação que, quanto ao valor da taxa de juros compen-
satórios, refere que é a equivalente à taxa de juros legais fixada nos termos do art. 559.º, n.º 1 do 
Código Civil, porquanto explicitado fica perante o impugnante qual a taxa que serviu para o cálculo 
dos juros (…) taxa esta, aliás, facilmente cognoscível para uma empresa, como a impugnante, que 
exerce uma actividade económica lucrativa e que, para além disso, dela pode tomar conhecimento 
através de uma simples leitura do boletim oficial e que corresponde a um parâmetro de fundamenta-
ção objectivo, e claro, suficiente para responder às necessidades de esclarecimento do contribuinte 
e, por isso, facilmente sindicável.

É que, como aí também se disse, reconhecendo embora que a fundamentação da liquidação 
dos juros se tornaria imediatamente mais esclarecedora se contivesse não a remissão para a taxa 
de juro legal, mas a expressa e directa indicação desta  - actualmente 4% ao ano, desde a Portaria 
n.º 291/03, de 8 de Abril  -, não parece que a remissão para a taxa de juro legal constante das notas de 
liquidação (…) tenha impedido a recorrente de conhecer o (iter) cognoscitivo e valorativo percorrido 
pela Administração Tributária no cálculo dos juros compensatórios e menos ainda que tenha de 
algum modo obstaculizado os seus direitos de defesa.

Aliás, no caso dos autos, como bem diz a recorrida nas conclusões do seu pedido de ampliação 
do objecto do recurso, a então impugnante fundamentara o seu pedido de anulação das liquidações de 
juros compensatórios no vício de falta de fundamentação (e erro sobre os pressupostos de direito) 
não pelo facto das liquidações de JC impugnadas não constar a taxa de juro aplicável, antes por 
falta ou errónea indicação do valor do imposto em dívida sobre o qual incidem os juros – em razão 
do valor constante das liquidações sindicadas ser precisamente o mesmo quanto ao “Imposto em falta 
sobre o qual incidem juros” e ao “Valor dos juros” (como se constata da nota de liquidação reproduzida 
no artigo 40.º da petição inicial de impugnação  - a fls. 16 dos autos  - e ora junta pela Administração 
tributária a solicitação deste Supremo Tribunal  - a fls. 191 dos autos).

É por esta razão  - que não pela julgada verificada na sentença recorrida – que se entende, acompanhando 
o parecer do Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal, que a liquidação de 
juros compensatórios enferma de manifesto e insuprível erro sobre os pressupostos de facto (reconhecido 
pela própria autoridade tributária e aduaneira, embora classificando -o como erro de impressão) ao in-
dicar um montante de imposto em falta sobre o qual incide a taxa de juro idêntico ao valor dos próprios 
juros (docs. fls. 190/191), razão pela qual enferma de ilegalidade justificativa da sua anulação.

É que, se de erro de impressão se tratou (como alega a Administração Tributária no ofício dirigido 
a este STA e constante de fls. 190 dos autos), havia que o corrigir atempadamente e notificar o con-
tribuinte da liquidação corrigida, o que não sucedeu, não sendo suficiente que do sistema informático 
da Administração conste como correcto o valor base sobre que incidem os juros (conforme “print” 
extraído do sistema e junto a fls. 193), pois que não é apenas no sistema, mas na liquidação notificada 
ao contribuinte, que tem de se evidenciar claramente o montante principal da prestação e os juros 
compensatórios, explicando com clareza o respectivo cálculo e distinguindo -os de outras prestações 
devidas, como impõe o n.º 9 do artigo 35.º da Lei Geral Tributária, aqui manifestamente inobservado 
e, por isso, gerando a ilegalidade das liquidações de juros compensatórios sindicadas.

O recurso não merece, pois, provimento.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, e, com a presente fundamentação, 
confirmar a decisão recorrida.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 23 de Abril de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce 
Neto. 



1762

 Acórdão de 23 de Abril de 2013.

Assunto:

Empreendimento turístico. Benefícios fiscais. Juros compensatórios. Culpa.

Sumário:

 I — De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Janeiro de 2013, em julgamento am-
pliado, nos termos do disposto no artigo n.º 148.º do CPTA, no processo n.º 968/12, 
e que deu origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, a 
aquisição de unidades de alojamento num empreendimento turístico, ainda que 
integradas no empreendimento em causa e, por isso, afectas à exploração turís-
tica, não pode beneficiar das isenções consagradas no artigo n.º 20.º, n.º 1, do 
Decreto -Lei n.º 423/83.

 II — A imputabilidade exigida para responsabilização pelo pagamento de juros com-
pensatórios nos termos do artigo n.º 35.º da LGT depende da existência de culpa 
(a título de dolo ou negligência), por parte do contribuinte.

 III — Quando uma determinada conduta constitui um facto qualificado por lei como 
ilícito, deverá fazer -se decorrer do preenchimento da hipótese normativa, por 
ilação lógica, a existência de culpa, na forma pressuposta na previsão do tipo de 
ilícito respectivo.

 IV — No entanto, consistindo a culpa na omissão reprovável de um dever de diligência, 
que tem de ser apreciada segundo os deveres gerais de diligência de um bonus 
pater familias, não se pode formular um juízo de censura à actuação do contri-
buinte que, com base numa interpretação plausível das regras legais aplicáveis 
e que foi aceite pelo notário que lavrou a escritura de compra e venda de uma 
unidade de alojamento nos termos referidos em I, considerou que pela aquisição 
não era devido IMT e havia redução do IS a 1/5, motivo por que não procedeu à 
respectiva liquidação e pagamento prévios à escritura.

 V — Consequentemente, há que considerar como excluída a culpa do contribuinte 
pelo retardamento das liquidações e, assim, afastada a sua responsabilidade pelo 
pagamento de juros compensatórios.

Processo n.º: 1195/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: A…….., e outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de impugnação judicial com o n.º 409/
10.0BELLE

1. RELATÓRIO
1.1 A……, B……, C……. e D……. (a seguir Impugnantes ou Recorridos), na sequência do inde-

ferimento das reclamações graciosas que apresentaram contra as liquidações de Imposto Municipal sobre 
a Transmissão de Bens Imóveis (IMT) e de Imposto de Selo (IS) – Verba 1.1, vieram pedir a anulação 
desses actos e a restituição dos montantes já pagos de IS, acrescidos de juros compensatórios, susten-
tando, em síntese, que a aquisição que lhes deu origem beneficia de isenção de IMT e redução de IS por 
se integrar na previsão do art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, aquisição de «fracções 
autónomas com destino à instalação de empreendimentos qualificados de utilidade turística».

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, julgando a impugnação judicial proce-
dente, anulou os actos de liquidação.

1.3 A Fazenda Pública (a seguir Recorrente) não se conformou com essa sentença e dela interpôs 
recurso para o Supremo Tribunal Administrativo, recurso que foi admitido, para subir imediatamente, 
nos próprios autos e com efeito meramente devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou a alegação de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«1 – A, aliás, douta sentença recorrida ofendeu por erro de interpretação e aplicação o art. 20.º 

do Dec. Lei n.º 423/83 de 5 de Dezembro.
2 – Pois, o critério de orientação seguido pelo tribunal a quo para determinar a noção de ope-

ração de instalação não espelha com fidelidade e inteireza o pensamento da lei;
a) Na construção do conceito ideado pela lei há -de intervir, para além do elemento interpretativo 

sistemático, o verbal e o racional;
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b) Ora, não se postula necessária a circunstância do funcionamento para que um empreendimento 
se considere instalado;

c) E, a disposição está redigida em termos de poder eleger -se o sentido que apenas abranja as 
aquisições cujo objectivo seja criar ou aumentar a capacidade dum empreendimento turístico, sendo 
ainda o que melhor se ajusta à vontade da lei.

3 – Também, a aquisição em causa não reúne os requisitos necessários para satisfazer o conceito 
de instalação dum empreendimento turístico;

a) Na verdade, o empreendimento em causa já antes da transmissão cumpria com todas as exi-
gências legais para funcionar;

b) Não sendo afectado pelo obstáculo da instalação por fases.
4 – Mostrando -se incorrecta a orientação seguida pelo tribunal a quo, e, desde que constituiu 

antecedente lógico da condenação ao pagamento de juros indemnizatórios, há -de entender -se que 
também esta enferma de erro de julgamento.

Pelo exposto, e, principalmente, pelo que será suprido pelo Douto Tribunal, deve ser revogada 
a sentença recorrida e consequentemente mantidos os actos de liquidação por aquela anulados, e 
desatendido o pedido de pagamento de juros indemnizatórios formulado pelos autores […]» (1).

1.5 Não foram apresentadas contra alegações.
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo e dada vista ao Ministério Público, 

o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que o recurso deve ser provido e a impugnação 
judicial julgada improcedente.

Após identificar a questão decidenda como sendo a da «interpretação do inciso com destino à 
instalação de empreendimentos qualificados de utilidade turística integrante da previsão da norma 
constante do art. 20.º n.º 1 DL n.º 423/83,5 dezembro, enquanto pressuposto da isenção de IMT e da 
redução do Imposto de Selo para um quinto, na aquisição de prédios ou de fracções autónomas», 
expendeu a seguinte fundamentação:

«1. A norma controvertida deve ser interpretada com um duplo sentido propugnado segundo o qual:
 -a aquisição dos prédios ou fracções autónomas deve ser prévia à instalação do empreendimento 

de utilidade turística;
 -a instalação do empreendimento turístico precede necessariamente o seu início de funcionamento.
2. A adesão do Ministério Público a este entendimento ancora -se no argumentário seguinte:
a) o elemento teleológico da concessão do beneficio fiscal, consistente na promoção do investimento 

dirigido à criação de empreendimentos turísticos novos, à remodelação beneficiação, reequipamento ou 
aumento substancial da capacidade dos empreendimentos existentes; e não na promoção da aquisição 
de fracções integradas em empreendimentos já instalados (art. 7.º DL n.º 423/83, 5 dezembro);

b) o DL n.º 167/97, 4 julho considerava instalação de empreendimentos urbanísticos o licencia-
mento da construção e ou da utilização de edifícios destinados ao funcionamento daqueles empreen-
dimentos (art. 9.º);

c) o DL n.º 55/2002, 11 março fez recuar a data da instalação ao (início do) processo de licen-
ciamento ou de autorização para a realização de operações urbanísticas relativas à construção e ou 
utilização de edifícios ou fracções destinadas ao funcionamento daqueles empreendimentos (nova 
redacção conferida ao art. 9.º DL n.º 167/97, 4 julho);

d) o DL n.º 39/2008, 7 março (novo regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento 
dos empreendimentos turísticos) revogou os diplomas indicados na alínea precedente sem estabelecer 
um conceito normativo de instalação de empreendimento turístico;e) o elemento histórico e o elemento 
sistemático do diploma apontam inequivocamente no sentido da distinção em progressão cronológica 
das fases de instalação e de funcionamento;

3. No caso concreto a aquisição em 30 março 2007 da fracção autónoma cuja transmissão foi 
sujeita à incidência de IMT e Imposto de Selo foi posterior ao início de funcionamento do empreendi-
mento turístico que deve ser situado em 21 novembro 2005 (data da emissão da licença de utilização 
pela Câmara Municipal de Loulé (probatório alínea F) fls. 98); ou em 7 abril 2006 (data da emissão 
da licença de utilização turística pela autarquia local, fls. 56; sentença  - análise fáctico -jurídica 2.4.3 
fls. 108)».

1.7 Dispensaram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos, uma vez que a questão suscitada 
nos autos tem vindo a colocar -se repetidamente neste Supremo Tribunal Administrativo (2).

1.8 A questão suscitada pela Recorrente é a de saber se a aquisição pelos ora recorridos, efectuada 
em 2007, de uma fracção autónoma que constitui unidade de alojamento do aldeamento turístico “E…….” 
e que integra um empreendimento turístico a que foi reconhecido o estatuto de utilidade turística, se des-
tinou ainda à instalação desse empreendimento ou se integra, pelo menos, no processo de concretização 
dessa instalação, ou se, pelo contrário, o empreendimento já se encontrava instalado à data da aquisição. 
Dito de outro modo, importa indagar se a primeira aquisição de imóvel integrado em empreendimento a 
que foi atribuída utilidade turística ainda integra a fase de instalação do empreendimento.
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Na eventualidade do recurso ser provido, cumpre ainda conhecer da legalidade da liquidação dos 
juros compensatórios (questão suscitada na petição e que ficou prejudicada).

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida o julgamento da matéria de facto foi efectuado nos seguintes termos:
«2.1 – Com base nos documentos e elementos constantes dos autos, com interesse para a decisão, 

julgo assente a seguinte factualidade:
A) Pelo “Acordo de Cessão da Posição Contratual” foi transmitida aos Impugnantes a posição 

de promitente -comprador no contrato -promessa de compra e venda da fracção “GE” do prédio urbano 
inscrito na matriz predial sob o artigo 11086, da freguesia de......., no concelho de Loulé, cfr. contrato 
de fls. 60 e segs. que aqui se dá por integralmente reproduzido.

B) Os ora Impugnantes adquiriram à “F…….), S.A., por escritura pública datada de 30 de Março 
de 2007, a fracção “GE” do prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 11086, da freguesia 
de......., no concelho de Loulé, cfr. fls. 46 e segs.

C) A fracção acima referida insere -se no aldeamento turístico «E…….», moradia 4, respectiva 
matriz predial sob o artigo 11086 (MORADIA 140), da freguesia de ….. e concelho de Loulé cfr. fls. 47.

D) Em 30 de Março de 2007, entre os Impugnantes e o G……, S.A. pessoa colectiva n.º ……, foi 
celebrado o contrato -promessa de exploração turística da fracção Imobiliária a que se refere a alínea B), 
cfr. contrato de fls. 51 e segs. que aqui se dá por integralmente reproduzido.

E) Por despacho do Secretário de Estado do Turismo de 25 de Agosto de 2006, publicado na 2.ª 
série do Diário da República em 10 de Outubro do mesmo ano  – cfr. cópia do Aviso n.º 3000216660, 
da Comissão de Utilidade Turística, foi reconhecida a utilidade turística, atribuída a título prévio ao 
Aldeamento Turístico E……, cfr. fls. 53 da reclamação graciosa 1082201004001257.

F) A Administração Fiscal procedeu a uma acção inspectiva à lmpugnante elaborou o relatório de 
fls. 43 e segs. da reclamação graciosa 1082201004001257 em apenso, que aqui se dá por integralmente 
reproduzido e donde resulta com interesse para a decisão:

«I. CONCLUSÕES DA ACÇÃO DE INSPECÇÃO
I  - 1. Resumo das correcções resultantes da acção de inspecção Vide mapa resumo na página 1.
I  - 2. Descrição sucinta das conclusões da acção de inspecção
O sujeito passivo, D……. NIF ……., adquiriu a fracção autónoma (114) designada pela letra GE, 

do prédio urbano inscrito na respectiva matriz predial sob o artigo 11086 (MORADIA 166), sito em 
E……., da freguesia de ……. e concelho de Loulé, beneficiando indevidamente da isenção de IMT, 
bem como da redução a um quinto do imposto de selo, ao abrigo do art. 20.º do DL 423/83, de 5 de 
Dezembro.

Face ao exposto, e conforme se encontra demonstrado no Capítulo III, da presente acção resul-
taram as seguintes correcções: 

Matéria colectável € 275.000,00

IMT € 17.875,00

Selo € 1.760,00

 II OBJECTIVOS, ÂMBITO E EXTENSÃO DA ACÇÃO INSPECTIVA
II  - 1. Ordem de serviço e período em que decorreu a acção
A presente acção inspectiva é efectuada em cumprimento da ordem de serviço n.º 01200900727, 

de 14/04/2009, sendo iniciada em 28/04/2009 e concluída em 29/04/2009.
II  - 2. Motivo, âmbito e incidência temporal
Motivo: Código PNAIT 121.21.038 – Diversos (Determinado por despacho do Director de Fi-

nanças) – Despacho do Sr. Director de Finanças de 14/04/2009
Âmbito: Parcial (IMT e Imposto de Selo) Incidência temporal: Exercício de 2007
II  - 3. Outras situações
Sendo do conhecimento desta Divisão de Inspecção Tributária (DIT III) que o contribuinte D……. 

NIF ……., em 30/03/2007, celebrou no Cartório Notarial da Lic. H……., a escritura de compra e venda 
da fracção autónoma (1/4) designada pela letra SE, do prédio urbano inscrito na matriz predial sob o 
artigo 11086 (MORADIA 166), sito no aldeamento E……, freguesia de ……. e concelho de Loulé, 
para a qual foi reconhecida, indevidamente, pelo notário, a isenção de Imposto Municipal sobre Trans-
missões Onerosas (IMT), ao abrigo do art. 20.º do DL 423/83 de 5 de Dezembro (Utilidade Turística), 
foi o mesmo notificado para proceder ao respectivo pagamento voluntário de IMT.
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Sem que, dentro do prazo fixado (15 dias), tivesse vindo a regularizar a situação tributária, foi 
emitida a presente ordem de serviço, tendo em vista a respectiva tributação em sede de IMT e Imposto 
de Selo.

III. DESCRIÇÃO DOS FACTOS E FUNDAMENTOS DAS CORRECÇÕES MERAMENTE 
ARITMÉTICAS À MATÉRIA TRIBUTÁVEL

1. No decurso da presente acção verificou -se que o contribuinte D……, NIF ……., em 30 -03 -2007, 
por escritura pública de compra e venda (Esc.º n.º 1676 (1)) celebrada no Cartório Notarial da Lic. 
H……, adquiriu a já referida fracção (1/4) (Moradia 166), à empresa F……., SA, NIPC …….;

2. O promotor imobiliário do referido aldeamento foi a sociedade F……., SA, NIPC …….;
3. Foi publicado no Diário da República, 2 série – n.º 195 – 10 de Outubro de 2006, o Aviso da 

Comissão de Utilidade Turística, com o seguinte teor: “Por despacho do Secretário de Estado do Turismo 
de 25 de Agosto de 2006, foi confirmada a utilidade turística, atribuída a titulo prévio, ao aldeamento 
turístico E……., com emissão da licença de utilização pela Câmara Municipal em 21 de Novembro 
de 2005…” (Anexo 1)

4. Nos termos do n.º 1 do art. 11.º do DL 423/83 de 5 de Dezembro, a utilidade turística valerá 
pelo prazo e nos termos fixados no respectivo despacho de atribuição.

5. Como se pode verificar no despacho de atribuição de utilidade turística ao Aldeamento Turístico 
E……., nada consta referente à isenção de Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas (IMT).

6. A isenção de IMT concedida pelo notário baseou -se no estabelecido no n.º 1 do art. 20.º do 
DL 423/83. de 5 de Dezembro, o qual refere que: “São isentas de sisa e do imposto sobre sucessões e 
doações, sendo o imposto de selo reduzido a um quinto, as aquisições de prédios ou de fracções autó-
nomas com destino à instalação de empreendimentos qualificados de utilidade turística, ainda que tal 
qualificação, seja atribuída a titulo prévio”.

7. Da leitura desse dispositivo legal excluem -se os empreendimentos qualificados de utilidade 
turística já instalados que não sejam objecto de remodelação ou ampliação. A intenção em isentar de 
IMT estas aquisições visam, tão somente, o fomento e melhoria qualitativa de novos empreendimentos.

8. Ora, pelo já mencionado, a isenção de IMT, bem como a redução a um quinto do imposto selo, 
foi reconhecido indevidamente pelo notário, pelo seguinte:

i) O despacho de atribuição de utilidade turística nada refere quanto à isenção de IMT;
ii) A aquisição da fracção por parte do adquirente não se destinou à instalação do referido em-

preendimento
9. Assim, o reconhecimento indevido desta situação resultou na falta de entrega de IMT e Imposto 

de Selo, como se demonstra: 

DESCRIÇÃO FUNDAMENTAÇÃO VALOR

Valor de aquisição € 1.100.000,00
Data de aquisição 30 -03 -2007
Valor Patrimonial ao tempo € 1.090.360,00
Valor Patrimonial defi nitivo € 437.140,00
Matéria Colectável Art. 12.º CIMT (1/4) € 275.000,00
IMI Art. 17.º CIMT € 17.875,00
Selo devido Art. 9.º CIS (verba 1.1) € 2.200,00
Selo pago na escritura € 440,00
Selo em falta € 1.760,00

 Cálculo do IMT: (€ 1.100.600,00 x 1/4 x 6,5% Cálculo do IS (1.100.000, 00x414,)x 0,8%] x4/5
IX. DIREITO DE AUDIÇÃO  - Fundamentação
Foi remetido em 06/05/2 009 para o domicílio fiscal do sujeito passivo, por carta registada, o 

projecto de conclusões do relatório de inspecção, nos termos previstos no artigo 60.º da Lei Geral Tri-
butária e artigo 60.º do Regime Complementar de Procedimento de Inspecção Tributária, para efeitos 
do exercício do Direito de Audição (10 dias). Verificou -se que esse direito não foi exercido.

Como tal tornam -se definitivas as conclusões da presente acção constantes neste Relatório.
Direcção de Finanças de Faro, 2009 -05 -26»
H) [(3)] Sobre o relatório a que se refere a alínea anterior recaíram os pareceres e despacho de 

concordância de fls. 43 da reclamação graciosa que aqui se dão por reproduzidos.
I) Para cada um dos restantes 3 Impugnantes a Administração Fiscal elaborou um relatório de 

inspecção idêntico ao que é referido nas alíneas anteriores, cfr. fls. processo de reclamação graciosa 
em apenso.

J) Em 31/08/2009, os impugnantes efectuaram o pagamento do IS, cfr. fls. 21 a 24 da reclamação 
graciosa 1082201004001257, em apenso.



1766

K) Pelo nossos [da AT, entenda -se] ofícios n.º 7675, 7668, 7674 e 7658, todos datados de 30 de 
Novembro do ano de 2009, foram os impugnantes notificados para efectuar o pagamento, mediante 
guias a solicitar previamente neste serviço de finanças, das quantias devidas pela aquisição do prédio 
urbano inscrito sob o artigo n.º 11086, fracção “GE”, da freguesia de......., concelho de Loulé, acrescidos 
de juros compensatórios, cfr. fls. 60 do processo administrativo apenso.

L) Em 07/04/2010, os ora Impugnantes apresentaram reclamação graciosa contra as liquidações 
de IMT e de IS, cfr. fls. 2 do processo de reclamação em apenso com os n.ºs 108220100400 1303, 
108220 1004001265, 1082201004001257, 1082201004001290.

M) A reclamação graciosa 1082201004001257 foi indeferida por despacho de 25/05/20 10, noti-
ficado em 02/06/2010, cfr. fls. 83 a 89.

N) A reclamação graciosa 108220 1004001265 foi indeferida por despacho de 25/05/2010, noti-
ficado em 02/06/2010, cfr. fls. 84 a 80.

O) A reclamação graciosa 1082201 004001290 foi indeferida por despacho de 27/05/2010, noti-
ficado em 02/06/2010, cfr. fls. 83 a 89.

P) A reclamação graciosa 108220100400 1303 foi indeferida por despacho de 27/05/2010, noti-
ficado em 02/06/2010, cfr. fls. 82 a 88.

Q) A petição inicial foi apresentada em 17/06/20 10, cfr. fls. 40.
R) Dão -se por reproduzidos os recibos de fls. 21 a 24.
[…]
2.3 – FACTOS NÃO PROVADOS:
Para a decisão da causa, sem prejuízo das conclusões ou alegações de matéria de direito produ-

zidas, de relevante, nada mais se provou».
2.2 DE DIREITO
A questão que se suscita neste processo tem vindo a ser decididas de modo uniforme por este 

Supremo Tribunal Administrativo, na sequência do julgamento ampliado com a intervenção de todos os 
juízes desta Secção de Contencioso Tributário, realizado ao abrigo do disposto no art.º 148.º do CPTA, 
no processo n.º 968/12, e que deu origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, de 23 
de Janeiro de 2013, publicado na 1.ª Série do Diário da República, de 4 de Março de 2013 (http://dre.
pt/pdfgratis/2013/03/04400.pdf), págs. 1197 a 1217 (4).

Por isso, permitimo -nos remeter, com a devida vénia, para o recente acórdão do dia 17 do corrente 
mês, proferido no processo n.º 1023/12, ainda inédito, que passamos a transcrever, em dois blocos que 
sujeitamos a epígrafes da nossa autoria e permitindo -nos apenas as alterações requeridas pela factua-
lidade específica da situação sub judice (5):

2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
«Na presente impugnação judicial está em causa a legalidade dos actos de liquidação de IMT e 

de Imposto de Selo respeitante à aquisição, em 2007, da fracção autónoma designada pela letra “GE”,do 
prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 11086 da freguesia de....... do concelho de Loulé, 
a qual, enquanto unidade de alojamento integrada no empreendimento turístico (tipologia Aldeamento 
Turístico) denominado “E………”, reúne todas as condições legais para beneficiar da isenção de IMT 
e de redução de imposto de selo previstos no art. 20.º do Dec.Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, dada a 
utilidade turística reconhecida a este empreendimento pelo Senhor Secretário de Estado do Turismo.

A sentença recorrida, depois de fazer uma análise dos diversos diplomas que se sucederam no 
tempo no que toca ao regime jurídico da instalação, funcionamento e exploração dos empreendimentos 
turísticos – Dec.Lei n.º 167/97, de 4 de Julho (com as alterações introduzidas pelo DL n.º 55/2002, de 
11.03, e DL n.º 217/2006, de 31.10), e actual Dec.Lei n.º 39/2008, de 7 de Março (com as alterações 
introduzidas pelo DL n.º 228/2009, de 14.09), e de ter deixado explicado que embora este novo diploma 
não esclareça o que considera ser a instalação de empreendimentos turísticos, conclui no sentido de 
que se depreende das normas que ele reserva à instalação que ela só ocorre quando está concluído 
o procedimento para a utilização das fracções destinadas ao funcionamento do empreendimento tu-
rístico, tomando -o apto à realização da exploração turística, independentemente da propriedade das 
suas unidades de alojamento.

Razão por que se julgou que «O procedimento de instalação culmina com o início de funciona-
mento do empreendimento turístico.

E permitindo -se a instalação dos empreendimentos turísticos por fases, só à medida que cada 
uma das fases inicie o funcionamento é que se considera que essa fase se considere instalada.

Num outro enfoque, a utilidade turística abrange a totalidade dos elementos componentes ou 
integrantes dos empreendimentos, com excepção das instalações destinadas à exploração comercial 
das águas minerais ou similares, das instalações termais — artigo 3.º, n.º 5, do Decreto -Lei n.º 423/83, 
de 5 de Dezembro.

Pelo que todas as unidades que compõem o empreendimento turístico ficam abrangidas pela 
utilidade turística».
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Neste contexto, concluiu que embora a “LICENÇA DE UTILIZAÇÃO TURÍSTICA” tenha sido 
emitida pela Câmara Municipal em 7 de Abril de 2006 […] (antes, pois, da aquisição da fracção pelos 
Impugnantes), o certo é que apenas com a alienação desta unidade de alojamento e celebração do 
respectivo contrato de exploração turística com a entidade exploradora ficou esta unidade do empreen-
dimento funcionalmente aptas e afectas à utilização e exploração turística, sendo que o empreendimento 
turístico em que ela se integra só pode considerar -se definitivamente instalado quando as unidades de 
alojamento iniciam funcionamento.

«Com efeito, em regra, as diversas fracções de um empreendimento que começa a instalar -se 
demoram muito tempo a concluir -se mais tempo ainda a ser conseguida a sua venda total.

O empreendimento estará definitivamente instalado quando todas as unidades de alojamento 
iniciarem o funcionamento.

A venda das fracções foi concretizada em diferentes datas.
Assim, a primeira aquisição de cada fracção está integrada no processo de instalação do empre-

endimento e, no caso dos autos, a Impugnante realizou a primeira aquisição da fracção, beneficiando 
assim do disposto no art. 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83, por se tratar de aquisição com destino 
à instalação do empreendimento.

Foi iniciada a exploração turística da fracção integrada no empreendimento e sendo a sua aqui-
sição destinada à instalação do mesmo, beneficia da isenção de IMT e da redução a 1/5 do imposto 
de selo, previstas no art. 20.º do D.L. 423/83, pelo que a liquidação impugnada se mostra ferida de 
ilegalidade por violação da referida norma».

Discordando do assim decidido, vem a Fazenda Pública, ora Recorrente, defender que se incorreu 
em erro de julgamento ao ter -se concluído que a aquisição destas fracções pelos impugnantes integra 
ainda o processo de instalação do respectivo empreendimento turístico, pois, na sua óptica, quando 
o legislador se refere, no n.º 1 do art. 20.º do Dec.Lei n.º 423/83 (ao disciplinar a isenção/redução 
de Sisa/Selo) a aquisições de prédios «com destino à instalação de empreendimento qualificados de 
utilidade turística», significa que se trata somente de aquisições de prédios com o intuito de neles 
construir/melhorar empreendimentos turísticos, e não de aquisição de prédios/fracções integradas 
em empreendimentos já construídos e instalados, como sucedeu no caso. Na sua perspectiva, esta é a 
interpretação que decorre do elemento histórico, racional/teleológico e literal das normas jurídicas 
em apreço, tendo e conta que o legislador quis atribuir benefícios fiscais em sede de imposto de sisa 
(actual IMT) e imposto de selo apenas às empresas proprietárias que realizam o esforço do investi-
mento, visando, assim, impulsionar este sector de actividade através de benefícios fiscais concedidos 
a quem cria/instala empreendimentos de utilidade turística, e não a quem se limita a adquirir fracções 
inseridas em empreendimentos já instalados.

Deste modo, a questão que se coloca neste recurso é a de saber se a aquisição pelos impugnan-
tes, efectuada em 2007, de uma fracção autónoma que constitui unidade de alojamento do Aldeamento 
Turístico “E…….” e que integra, assim, um empreendimento turístico que 2006 obteve o estatuto de 
utilidade turística a título definitivo com validade de 7 anos contados desde 2005, se destinou ainda à 
instalação desse empreendimento ou se integra, pelo menos, no processo de concretização dessa insta-
lação, ou se, pelo contrário, o empreendimento já se encontrava instalado à data dessa aquisição».

2.2.2 DO CONCEITO DE INSTALAÇÃO PARA EFEITOS DOS BENEFÍCIOS A QUE SE RE-
FERE O art. 20.º DO DECRETO -LEI n.º 423/83, DE 5 DE 5 DE DEZEMBRO

Continuando a citar o referido acórdão de 17 do corrente mês:
«Tal questão foi apreciada e decidida em julgamento ampliado com a intervenção de todos os 

juízes desta Secção de Contencioso Tributário, realizado ao abrigo do disposto no art. 148.º do Có-
digo de Processo nos Tribunais Administrativos, no processo que correu termos neste Tribunal sob o 
n.º 0968/12, e que deu origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, publicado na 
1.ª Série do Diário da República, de 4 de Março de 2013.

Acórdão que, por decisão tomada pela maioria dos Juízes Conselheiros em exercício na Secção, 
uniformizou a jurisprudência nos seguintes termos: o conceito de «instalação», para efeitos dos be-
nefícios a que se reporta o n.º 1 do art. 20º, do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, reporta -se 
à aquisição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, 
depois de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as 
empresas que se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos e não os adquirentes de 
fracções autónomas em empreendimentos construídos/instalados em regime de propriedade plural, 
uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a «instalação».

Tendo em conta a suprema importância da uniformidade da jurisprudência no âmbito interno 
dos tribunais, sobretudo em face da segurança e da estabilidade das relações jurídicas a que o direito 
deve ambicionar e aceder, e que encontra consagração no art. 8.º, n.º 3 do Código Civil – ao impor ao 
julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma 
interpretação e aplicação uniformes do direito – cumpre -nos aderir a essa orientação jurisprudencial 
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e aos fundamentos em que se estriba o referido acórdão, vertidos, de forma abreviada mas elucidativa, 
no respectivo sumário, do seguinte teor:

I – Na determinação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos factos a que 
as mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das 
leis”, sendo que “Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos 
de direito, devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro 
decorrer directamente da lei” (art. 11.º, n.ºs 1 e 2, da LGT).

II – No âmbito do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendi-
mentos turísticos, estabelecido no Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, o conceito de instalação de 
um empreendimento turístico compreende o conjunto de actos jurídicos e os trâmites necessários ao 
licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme 
o caso) das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem 
como a obtenção dos títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística 
(cfr. Capítulo IV, arts. 23.º ss).

III – Quando o legislador utiliza a expressão aquisição de prédios ou de fracções autónomas com 
destino à «instalação», para efeitos do benefício a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º, do Decreto -Lei 
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, não pode deixar de entender -se como referindo -se precisamente à aqui-
sição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois 
de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que 
se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos.

IV – Este conceito de «instalação» é o que se mostra adequado a todo o tipo de empreendimentos 
turísticos e não é posto em causa pelo facto de os empreendimentos poderem ser construídos/insta-
lados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a 
«instalação».

V – Nos empreendimentos turístico constituídos em propriedade plural (que compreendem lotes e 
ou fracções autónomas de um ou mais edifícios, nos termos do disposto no art. 52.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março), destacam -se dois procedimentos distintos, ainda que possam ocorrer 
em simultâneo: um relativo à prática das operações necessárias a instalar o empreendimento; outro, 
relativo às operações necessária a pô -lo em funcionamento e a explorá -lo, sendo que a venda das 
unidades projectadas ou construídas faz necessariamente parte do segundo.

VI – O legislador pretendeu impulsionar a actividade turística prevendo a isenção/redução de 
pagamento de Sisa/Selo, para os promotores que pretendam construir/criar estabelecimentos (ou re-
adaptar e remodelar fracções existentes) e não quando se trate da mera a aquisição de fracções (ou 
unidades de alojamento) integradas nos empreendimentos e destinadas à exploração, ainda que sejam 
adquiridas em data anterior à própria instalação/licenciamento do empreendimento.

VII – Quem adquire as fracções não se torna um co -financiador do empreendimento, com a 
responsabilidade da respectiva instalação, uma vez que está a adquirir um produto turístico que foi 
posto no mercado pelo promotor, seja a aquisição feita em planta ou depois de instalado o empreen-
dimento, como um qualquer consumidor final, tanto mais que as fracções podem ser adquiridas para 
seu uso exclusivo e sem qualquer limite temporal (no caso de empreendimentos turísticos constituídos 
em propriedade plural).

VIII – Não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas destinados à cons-
trução/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades de alojamento por 
consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em causa se encontrem afectas 
à exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no art. 20.º, n.º 1, do 
Decreto -Lei n.º 423/83.

IX – Este resultado interpretativo é o que resulta do elemento histórico, racional/teleológico e 
também literal das normas jurídicas em causa.

X – “Os benefícios fiscais são medidas de carácter excepcional instituídas para tutela de inte-
resses públicos extrafiscais relevantes e que sejam superiores aos da própria tributação que impedem 
(artigo 2.º/1 do EBF) (…)” e embora admitindo a interpretação extensiva (artigo 10.º do EBF), não 
pode ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo 
de correspondência, ainda que imperfeitamente expresso (artigo 9.º/2 do C. Civil), para além de que 
porque representam uma derrogação da regra da igualdade e do princípio da capacidade contribu-
tiva que fundamenta materialmente os impostos, os benefícios fiscais devem ser justificados por um 
interesse público relevante.

Reitera -se, pois, também nos presentes autos, o discurso fundamentador desse acórdão, razão 
pela qual, no provimento do recurso, se impõe revogar a sentença recorrida.

O recurso merece, por isso, provimento».
2.2.3 DA LEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DOS JUROS COMPENSATÓRIOS
Face ao provimento do recurso, cumpre passar ao conhecimento, em substituição, do vício de 

violação de lei imputado pelos Impugnantes, subsidiariamente, às liquidações de juros compensatórios 
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por falta de verificação de um dos seus requisitos, qual seja a de não lhes ser imputável (a título de culpa, 
em qualquer das suas modalidades, como melhor veremos adiante) o retardamento na liquidação dos 
impostos em causa (cfr. arts. 64.º a 73.º da petição inicial), cujo conhecimento ficou prejudicado pela 
solução dada ao litígio em 1.ª instância (cfr. arts. 715.º, n.º 2 e 726.º, ambos do CPC).

Sustentam os Impugnantes, em resumo, que «é ilegal a liquidação de juros compensatórios aos 
Impugnantes porque, mesmo que os impostos fossem devidos […], o retardamento da sua liquidação 
não lhes pode ser minimamente imputável, pois as entidades a quem cabe a verificação dos pressupostos 
da isenção e a liquidação do imposto (especialmente o Notário mas também o Conservador do Registo 
Predial), reconheceram – de forma correcta – o direito dos adquirentes a essa isenção».

Vejamos:
Nos termos do n.º 1 do art. 35.º da Lei Geral Tributária (LGT), «[s]ão devidos juros compensatórios 

quando, por facto imputável ao sujeito passivo, for retardada a liquidação de parte ou da totalidade 
do imposto devido».

Como salienta JORGE LOPES DE SOUSA, a conduta do sujeito passivo que deu origem ao re-
tardamento da liquidação ou de parte da mesma deve ser censurável a título de dolo ou negligência (6), 
devendo partir -se do pressuposto de que existe culpa quando a actuação do sujeito passivo integrar a 
hipótese de qualquer infracção tributária (7); mas, nesses casos, deverá indagar -se se a culpa se encontra 
ou não excluída em concreto (8).

Também o Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a pronunciar -se uniformemente no sentido 
de que a responsabilidade por juros compensatórios tem a natureza de uma reparação civil e que, por isso, 
depende do nexo de causalidade adequada entre o atraso na liquidação e a actuação do contribuinte e da 
possibilidade de formular um juízo de censura à sua actuação (a título de dolo ou negligência). Para que 
o sujeito passivo seja responsabilizado pelos juros compensatórios exige -se que esteja verificada a culpa, 
a qual consiste na omissão reprovável de um dever de diligência, que é de aferir em abstracto e que, por 
isso, tem de ser apreciada segundo os deveres gerais de diligência e aptidão de um bonus pater familias (9).

No caso sub judice, a AT considerou que a aquisição efectuada pelos Contribuintes não beneficiava 
da isenção de IMT nem de redução de IS ao abrigo do art. 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de De-
zembro, motivo por que, não só lhes liquidou os montantes daqueles impostos considerados em falta, 
como, considerando que o atraso naquelas liquidações é imputável aos Contribuintes, lhes liquidou os 
respectivos juros compensatórios.

Ora, de acordo com a posição acolhida no presente aresto em obediência à jurisprudência fixada 
pelo referido acórdão proferido em julgamento ampliado, aquelas liquidações são consideradas legais, 
motivo por que é de considerar como ilegal o comportamento dos Contribuintes, que não procederam 
à liquidação e pagamento do IMT devido pela aquisição em causa e que liquidaram e pagaram o IS 
por montante inferior ao devido (10).

Dessa conduta decorreria, em abstracto, a existência de culpa, nos termos que ficaram referidos.
Mas, como também ficou dito, a culpa pode e deve ser excluída desde que, à luz das regras de 

experiência e das provas obtidas, se demonstre que os Contribuintes actuaram com a diligência normal 
no cumprimento das suas obrigações fiscais.

Como a jurisprudência tem vindo a considerar, não são devidos juros compensatórios quando o 
retardamento da liquidação se ficou a dever, por exemplo, a compreensível divergência de critérios entre 
a AT e o contribuinte quanto ao enquadramento e/ou qualificação de determinada situação tributária 
(v.g., a nível de custos fiscais) ou a erro desculpável do contribuinte (11).

No caso, não podemos ter como censurável o comportamento dos ora recorridos ao não terem 
procedido à liquidação e pagamento do IMT e da totalidade do IS.

Na verdade, não obstante o decidido no presente recurso, afigura -se -nos que a interpretação das 
normas legais ora em causa não pode ter -se, sobretudo à data da aquisição, como unívoca. A compro-
var as dificuldades dessa tarefa hermenêutica está o resultado da votação do acórdão desta Secção do 
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo no julgamento ampliado acima referido, 
onde quatro Juízes Conselheiros, dos dez que votaram o aresto, entenderam que a melhor interpretação 
da lei seria no sentido de a aquisição em causa estar isenta de IMT e de beneficiar de uma redução 
do IS de 4/5. Por isso, afigura -se -nos que os ora recorridos, ao não terem apresentado previamente à 
aquisição à declaração modelo 1 para efeitos de IMT e ao não terem procedido senão ao pagamento de 
1/5 do IS que seria devido, não procederam de modo censurável, pois a sua conduta estava a coberto 
de uma interpretação plausível das normas gerais aplicáveis.

Por outro lado, também não podemos ignorar que, como bem alegaram os Impugnantes, o Notário 
perante o qual foi celebrada a escritura de compra e venda – e a quem competia, nos termos do disposto 
no n.º 1 do art. 49.º do Código do Imposto Municipal de Transacções (12), assegurar que a escritura 
não era lavrada sem cumprimento das obrigações fiscais em sede de IMT e de IS – não só não suscitou 
objecção alguma à falta de declaração e comprovativo do respectivo pagamento (de pagamento pela 
totalidade, no caso do IS), como deixou consignado na escritura que a transmissão se encontrava isenta 
do pagamento de IMT e que o IS se encontrava reduzido a 1/5.
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Tendo presente o que vimos de dizer, e à luz da doutrina e jurisprudência citadas, julgamos que 
não se pode formular um juízo de censura à actuação dos ora recorridos, pelo menos até ao momento 
em que foram notificados pela AT para procederem ao pagamento dos montantes considerados em falta, 
pois esse erro é claramente desculpável em face do circunstancialismo referido.

Assim, porque entendemos inadmissível imputar um juízo de censura à actuação dos ora recorri-
dos em relação ao retardamento da liquidação de IMT e de IS, há que considerar como excluída a sua 
culpa e, consequentemente, afastada a sua responsabilidade pelo pagamento de juros compensatórios 
por falta de verificação de um dos pressupostos consagrados no art. 35.º da LGT.

Nessa parte, a impugnação judicial será julgada procedente.
2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo de 23 de Janeiro de 2013, em julgamento ampliado, nos termos do disposto 
no art. 148.º do CPTA, no processo n.º 968/12, e que deu origem ao acórdão uniformizador de juris-
prudência n.º 3/2013, a aquisição de unidades de alojamento num empreendimento turístico, ainda que 
integradas no empreendimento em causa e, por isso, afectas à exploração turística, não pode beneficiar 
das isenções consagradas no art. 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83.

II  - A imputabilidade exigida para responsabilização pelo pagamento de juros compensatórios 
nos termos do art. 35.º da LGT depende da existência de culpa (a título de dolo ou negligência), por 
parte do contribuinte.

III  - Quando uma determinada conduta constitui um facto qualificado por lei como ilícito, deverá 
fazer -se decorrer do preenchimento da hipótese normativa, por ilação lógica, a existência de culpa, na 
forma pressuposta na previsão do tipo de ilícito respectivo.

IV  - No entanto, consistindo a culpa na omissão reprovável de um dever de diligência, que tem 
de ser apreciada segundo os deveres gerais de diligência de um bonus pater familias, não se pode 
formular um juízo de censura à actuação do contribuinte que, com base numa interpretação plausível 
das regras legais aplicáveis e que foi aceite pelo notário que lavrou a escritura de compra e venda de 
uma unidade de alojamento nos termos referidos em I, considerou que pela aquisição não era devido 
IMT e havia redução do IS a 1/5, motivo por que não procedeu à respectiva liquidação e pagamento 
prévios à escritura.

V  - Consequentemente, há que considerar como excluída a culpa do contribuinte pelo retardamento 
das liquidações e, assim, afastada a sua responsabilidade pelo pagamento de juros compensatórios.

* * *
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, em
a) conceder provimento ao recurso e revogar a sentença recorrida, e,
b) em substituição, julgando a impugnação judicial parcialmente procedente, manter as liquidações 

de IMT e de IS impugnadas e anular as liquidações de juros compensatórios.
Custas pelos Recorridos, mas apenas em 1.ª instância e na proporção do decaimento.

Lisboa, 23 de Abril de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Aqui, e nas transcrições que se seguirão, as partes que no original estavam em itálico surgem em tipo normal, a fim 
de se respeitar o destaque que lhes foi concedido pelo autor.

(2) E foi já objecto de julgamento ampliado, nos termos do disposto no art. 148.º do Código de Processo dos Tribunais 
Administrativos (CPTA), no processo n.º 968/12.

(3) Não há alínea G).
(4) O acórdão pode também ser consultado em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f4a0c

005dab5bc0980257b110039c597?OpenDocument.
(5) Que serão introduzidas naquele texto sob o mesmo tipo de letra, mas estilo normal.
(6) Cfr. Juros nas relações tributárias, Problemas fundamentais do Direito tributário, Lisboa 1999, pág.145.
(7) Como ficou dito no acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 19 de 

Novembro de 2008, infra referido, e com ampla indicação de jurisprudência e doutrina, «quando uma determinada conduta 
constitui um facto qualificado por lei como ilícito, deverá fazer -se decorrer do preenchimento da hipótese normativa, por ilação 
lógica, a existência de culpa, na forma pressuposta na previsão do tipo de ilícito respectivo. Isto, não propriamente porque a 
culpa se presuma, mas por ser «algo que em regra ou prima -facie, se liga ao carácter ilícito -típico do facto respectivo». Por 
isso, no plano da prática, demonstrado o enquadramento de uma conduta na previsão legal de um ilícito -típico, perguntar pela 
culpa «é no fundo perguntar se a culpa se encontra ou não em concreto excluída»».

(8) Idem, pág. 149.
(9) Vide, por mais recentes e entre outros, os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo:
- de 19 de Novembro de 2008, proferido no processo n.º 325/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 11 

de Fevereiro de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2008/32240.pdf), págs. 1310 a 1317, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/01b83bdc3366d9c48025750b0039b9f8?OpenDocument;
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- de 11 de Março de 2009, proferido no processo n.º 961/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de 
Abril de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32210.pdf), págs. 393 a 398, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/cd78465a15f38fba8025757b005c383e?OpenDocument;

- de 16 de Dezembro de 2010, proferido no processo n.º 587/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 26 
de Maio de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32240.pdf), págs. 1931 a 1936, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d00ec90cb602b52e8025780f0051a7b4?OpenDocument.

(10) Note -se que, a liquidação de ambos os impostos é efectuada pela AT com base na declaração do sujeito passivo e, 
em regra, quer a liquidação quer o respectivo pagamento, precede o acto ou facto translativo dos bens (cfr. arts. 19.º, 21.º, 22.º 
e 37.º, todos do Código do IMT e art. 23.º do Código do IS).

(11) Vide os acórdãos referidos na nota anterior, maxime o proferido no processo n.º 587/10, que temos vindo a seguir 
de perto.

(12) «Quando seja devido IMT, os notários e outros funcionários ou entidades que desempenhem funções notariais, bem 
como as entidades e profissionais com competência para autenticar documentos particulares que titulem actos ou contratos 
sujeitos a registo predial, não podem lavrar as escrituras, quaisquer outros instrumentos notariais ou documentos particulares 
ou autenticar documentos particulares que operem transmissões de bens imóveis nem proceder ao reconhecimento de assina-
turas nos contratos previstos nas alíneas a) e b) do n.º 3 do artigo 2.º, sem que lhes seja apresentado o extracto da declaração 
referida no artigo 19.º acompanhada do correspondente comprovativo da cobrança, que arquivarão, disso fazendo menção no 
documento a que respeitam, sempre que a liquidação deva preceder a transmissão». 

 Acórdão de 30 de Abril de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Requisitos.

Sumário:

 I — Não pode ser admitido o recurso de revista excepcional previsto no art.º 150.º 
do CPTA se as questões colocadas têm uma natureza casuística, com contornos 
particulares no contexto factual e jurídico do caso concreto, reconduzindo -se a 
matérias que não revelam especial complexidade do ponto de vista intelectual e 
jurídico, sem impacto ou interesse comunitário significativo, e também não se 
antevê a necessidade de intervenção do Supremo Tribunal para uma melhor apli-
cação do direito porque não se visiona na apreciação feita pelo tribunal recorrido 
qualquer erro grosseiro ou decisão descabidamente ilógica, ostensivamente errada 
ou juridicamente insustentável.

Processo n.º 63/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, S. A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.. Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA interpõe recurso de revista excepcional, ao abrigo do disposto no 
art.º 150.º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul que, em sede de 
recurso jurisdicional interposto de sentença proferida pelo TAF de Sintra, e conhecendo em substi-
tuição deste tribunal, julgou procedente a impugnação judicial deduzida pela A…, S.A., actualmente 
com a denominação de B…, SGPS, S. A., contra a liquidação de IRC referente ao exercício de 2000, 
no montante de € 257.747,93.

1.1. Terminou as alegações do recurso com o seguinte quadro conclusivo:
A) Quanto à questão de determinar se, perante determinados pagamentos efectuados por enti-

dade residente a entidade não residente e, face às características desse contrato, estamos perante uma 
transferência de “Know How” ou, simplesmente, perante uma prestação de serviços “Engineering”, 
verificam -se os requisitos que permitem a interposição de recurso de revista para o STA, nos termos 
do art. 150º do CPTA.

B) Uma vez que, tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos de utilidade 
jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular, 
decorrendo, da interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo 
como escopo a uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num 
número indeterminado de casos futuros.



1772

C) Assim, tal questão assume particular relevância jurídica ou social, atenta a necessidade de 
uma melhor aplicação do direito neste e em outros casos futuros, tendo em conta não só a pertinência 
da questão jurídica centrada na determinação do regime jurídico de tais figuras, que interessa a todos 
os sujeitos passivos, mas também, no facto de, estando -se perante uma mera questão jurídica, assumir 
toda a importância definir os traços característicos de cada uma das mesmas, que nem sempre são de 
fácil destrinça, de forma a gerar um entendimento e aplicação uniforme daqueles dois conceitos.

D) Acresce que, a resposta a dar à presente questão jurídica pode interessar a um leque alargado 
de interessados, sendo claramente necessária a intervenção do órgão de cúpula da justiça administrativa 
e tributária para uma melhor aplicação do direito, de boa administração da justiça em sentido amplo e 
objectivo. Até porque tratando -se de uma questão exclusivamente de direito, seria o STA e não o TCA 
Sul o Tribunal hierarquicamente competente para a apreciar. O que significa que, sem a intervenção do 
Tribunal superior, fica incompleta a determinação e aplicação do direito no caso em concreto.

E) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre 
matéria acerca da qual é admissível existirem dúvidas interpretativas na aplicação do quadro legal 
relativo ao conceito de Know How e Engineering, sendo certo que esta questão pode interessar a um 
leque alargado de interessados e eventuais casos pendentes em Tribunal, pelo que, o presente recurso 
servirá para uma melhor e, a partir da pronúncia do STA, uniforme aplicação do direito.

F) Quanto ao mérito do presente recurso, o acórdão recorrido fez uma incorrecta interpretação e 
aplicação dos então artigos 4º n.º 3, alínea c) e 75º n.º 1, alínea a) e n.º 3, do CIRC, na redacção à data 
aplicável, aos factos, não se podendo manter.

G) Conforme resulta dos factos dados como provados, foi realizado um contrato entre a C…… e a 
D… em Março de 2000. Tal contrato teve como objecto a realização em Portugal de corridas inseridas 
em provas do Road Racing inscritas no calendário oficial do FIM World Road Racing Championship, 
para os anos de 2000 e 2001. No âmbito do mesmo contrato cada uma das partes assumiu direitos e 
obrigações.

H) No entanto, não há dúvida de que todos os conhecimentos técnicos necessários à realização de 
uma prova deste tipo estão do lado da C…, bem como que os promotores não detêm tal conhecimento 
técnico, estando dependentes da C… para a realização da mesma prova.

I) Designadamente, o próprio contorno da prova, publicidade, design e concepção, depende de 
transferência de informação, de conhecimentos da C…, que fornece todas as indicações necessárias à 
boa organização do evento. Em muitas cláusulas do contrato é dito que os promotores recebem acon-
selhamentos e indicações da C…, cfr., por exemplo, cláusula 15, último parágrafo.

J) E se a realização do evento depende da conjugação da actuação de todas estas entidades, tam-
bém é certo que os promotores, para a boa realização do evento, dispuseram do conhecimento técnico 
da C…, estando dependentes do fornecimento de indicações técnicas da mesma.

K) Sendo certo que a C… possui o Know How necessário à realização deste tipo de eventos, parece-
-nos evidente ter havido uma transferência do mesmo para a então impugnante enquanto promotora 
do evento, isto é, houve uma transferência de um conhecimento técnico, não divulgado e resultante de 
uma experiência adquirida pela C… e que não pode ser conhecida pela simples observação da actuação 
da mesma neste domínio.

L) Há, pois, que concluir que neste tipo de organização de eventos, desportivos, musicais ou 
outros, e sendo o evento organizado pelo conjunto das entidades intervenientes, se uma dispõe do 
conhecimento técnico, o mais certo é transferi -lo para aquela que, por razões de proximidade e por o 
evento se realizar no seu país, promove, localmente, o evento.

M) Deve, pois, integrar -se no conceito de transferência de Know How, um tipo de transferência 
de conhecimento técnico como o presente, em que é chamado à organização de um evento desportivo 
de nível internacional a entidade que tem o conhecimento técnico necessário à realização do mesmo e 
sem a qual, muito eventualmente, o mesmo não se realizaria com sucesso e em que esta não se limita a 
vir e a aplicar os seus conhecimentos, mas actua em colaboração com a entidade residente transferindo 
as informações necessárias e de que aquela não dispõe, à realização do evento e, ainda que essas in-
formações se restrinjam ao modo de disposição do espaço físico onde se vai realizar o mesmo evento, 
disposição dos pilotos, boxes, público e publicidade.

N) Assim, o preço que a então impugnante pagou à C… teve, necessariamente, em conta o preço 
justo do conhecimento técnico detido pela C… que foi posto à disposição e transferido para a então 
impugnante, indispensável para a realização com sucesso de um evento deste tipo.

O) Donde, os montantes pagos pela então impugnante à C… têm que ser qualificados como ren-
dimentos de capitais, sujeitos a retenção na fonte, a título definitivo.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser admitido o presente recurso de 
revista e, analisado o mérito do recurso, deve ser dado provimento ao mesmo, revogando -se o Acórdão 
recorrido, com todas as legais consequências.
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1.2. A Recorrida apresentou contra -alegações, que concluiu da seguinte forma:
1ª  - Prevê o n.º 1 do artº 150 do CPTA que das decisões proferidas em 2ª instância pelos Tribunais 

Centrais Administrativos pode ser admitido, excepcionalmente, recurso de revista para o Supremo 
Tribuna! Administrativo “quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevân-
cia jurídica ou social, se revista de importância fundamental “ou “quando a admissão do recurso seja 
claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.”;

2ª  - A Fazenda Pública, nas suas alegações de recurso, limita -se a acenar com a lei e a reproduzir 
literalmente os requisitos que a mesma exige, sem lograr demonstrar os pressupostos da respectiva 
aplicação;

3ª  - No caso vertente, a questão jurídica fundamental  - (isto é, a destrinça entre contratos de know 
how e de engineering, bem como se os rendimentos dos mesmos resultantes são, ou não, tributáveis 
em Portugal em sede de IRC, por os prestadores não terem estabelecimento estável em Portugal)  - é 
questão pacífica e vastamente tratada pela jurisprudência, podendo indicar -se a título exemplificativo 
os Acórdãos do STA nºs 016217 de 28 -10 -1998 e 0845/05 de 08 -03 -2006 e do TCA Sul nºs 02579/08 
de 12 -05 -2010 e 02628/08 de 18 -03 -2009;

4ª  - Tal questão jurídica não revela elevada complexidade nem, muito menos, suscita quaisquer 
dúvidas sérias, seja ao nível jurisprudencial ou ao nível doutrinário;

5ª  - Nem o caso em apreço tem “... capacidade para se repetir num número indeterminado de casos 
futuros.” na medida em que se reporta a um única prova que se realiza em Portugal uma vez por ano, 
revestindo a sua realização e organização especificidades muito próprias  - (muito diferentes de outros 
tipos de espectáculos e eventos, ao contrário do que afirma a Fazenda Pública)  - nomeadamente ao nível 
de recursos humanos e materiais especializados, recursos estes que são sempre os mesmos utilizados 
pela C… em todas as provas, que os desloca pelo Mundo para aquele efeito;

6ª  - A questão em apreço tem na sua génese uma situação particularíssima insusceptível, pois, de 
“… se repetir num número indeterminado de casos futuros.”

7ª  - Isto é, não apresenta “... contornos indiciadores de que a solução pode ser um paradigma ou 
orientação para se apreciarem outros casos, ou quando apresente capacidade de repercussão de grande 
impacto na comunidade.”  - Acórdão STA de 09 -05 -12 prolatado no âmbito do Proc. n.º 0448/12;

8ª  - Consequentemente, o recurso interposto pela Fazenda Pública não deverá ser admitido, sob 
pena de violação do disposto no artº 150º do CPTA;

9ª  - Acresce que, a Fazenda Pública pretende transformar esse Venerando Tribunal numa nova 
instância de recurso, no que à apreciação da matéria de facto concerne, ao questionar a matéria de 
facto – (curiosamente só se refere ao contrato celebrado que, mesmo assim é suficiente para se atestar 
da bondade da douta decisão recorrida, e omite toda a restante prova produzida, nomeadamente a tes-
temunhal)  - e a interpretação e valoração dada pelo tribunal recorrido;

10ª  - A Fazenda Pública manifesta, pura e simplesmente, divergência sobre as ilações e juízos 
de facto que o tribunal recorrido extraiu da factualidade fixada, o que lhe é vedado pelas regras que 
determinam a competência dos tribunais administrativos, pelo que, também por esta via o recurso não 
pode ser admitido;

11ª  - No entanto, ainda que se considerasse admissível o recurso, o que se coloca por mera ne-
cessidade de raciocínio, o mesmo nunca poderia proceder, porquanto a douta sentença recorrida não 
apresenta qualquer mácula que a inquine pois, fez um correcto juízo do enquadramento factual provado 
e do regime legal aplicável ao caso;

1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que não devia 
ser admitida a revista, por não se verificarem, in casu, os pressupostos contidos no art. 150º do CPTA, 
fazendo ressaltar que a decisão recorrida envereda por jurisprudência reiterada do Supremo Tribunal 
Administrativo.

1.4. Colhidos que foram os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em 
conferência, tendo em conta que constitui jurisprudência já consolidada nesta Secção de Contencioso 
Tributário que o recurso de revista excepcional, previsto no artigo 150.º CPTA, é admissível no âmbito 
do contencioso tributário.

2. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal

Por conseguinte, o recurso de revista excepcional para o STA só é admissível se for claramente 
necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estivermos perante uma questão que, pela 
sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental, sendo que esta importância 
fundamental tem de ser detectada não perante o interesse teórico da questão, mas perante o seu interesse 
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prático e objectivo, medido pela utilidade da revista em face da capacidade de expansão da controvérsia 
ou da sua vocação para ultrapassar os limites da situação singular.

Deste modo, e como tem sido explicado nos inúmeros acórdãos proferidos por esta formação, 
que aqui nos dispensamos de enumerar, a relevância jurídica fundamental deve ser detectada 
perante a relevância prática da questão, medida pela sua utilidade face à capacidade de expansão 
da controvérsia, e verificar -se -á tanto em face de questões de direito substantivo como de direito 
processual, quando apresentem especial ou elevada complexidade (seja em razão da dificuldade das 
operações exegéticas a efectuar, seja de um enquadramento normativo especialmente intrincado, 
complexo ou confuso, seja da necessidade de compatibilizar diversos regimes legais, princípios 
e institutos jurídicos) ou quando a sua análise tenha suscitado dúvidas sérias ao nível da jurispru-
dência e/ou da doutrina.

Já a relevância social fundamental verificar -se -á quando estiver em causa um caso que apresente 
contornos indiciadores de que a utilidade da decisão extravasa os limites do caso concreto e das partes 
envolvidas no litígio, representando uma orientação para a resolução desses prováveis futuros casos, 
e se detecte um interesse comunitário significativo na resolução da questão.

Por fim, a clara necessidade do recurso de revista para uma melhor aplicação do direito há-
-de resultar da repetição ou possibilidade de repetição noutros casos e da necessidade de garantir 
a uniformização do direito, estando em causa matérias importantes tratadas pelas instâncias de 
forma pouco consistente e/ou contraditória, impondo -se a intervenção do órgão de cúpula da justiça 
como condição para dissipar dúvidas e alcançar melhor aplicação do direito. Pelo que a admissão 
do recurso terá lugar, designadamente, quando o caso concreto contém uma questão bem carac-
terizada e passível de se repetir em casos futuros e a decisão nas instâncias esteja ostensivamente 
errada ou seja juridicamente insustentável, ou se suscitem fundadas dúvidas por se verificar uma 
divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolu-
ção dos litígios, tornando -se objectivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de 
regulação do sistema.

Vejamos se tais requisitos se verificam no caso vertente.
É incontroverso, face à matéria fáctica assente nas instâncias, que na sequência de uma ac-

ção inspectiva, que teve por objecto os exercícios da ora Recorrida nos anos de 1999 e 2000, a 
Administração Tributária procedeu à correcção do IRC quanto a retenções na fonte, liquidando 
o imposto respectivo, por entender que os pagamentos efectuados pela Recorrida à empresa C… 
(C…) no exercício de 2000, pela promoção da realização do Grande Prémio do FIM World Road 
Racing Championship, consubstanciavam royalties sujeitas a retenção na fonte, de acordo com o 
disposto no art. 88º, n.º 1, do CIRC.

Contra essa liquidação a Recorrida deduziu impugnação judicial, invocando, além do mais, a ca-
ducidade do direito de liquidar e a inaplicabilidade da obrigação de retenção na fonte, por se não tratar 
no caso em apreço de contrato de transferência de know -how, inexistindo, por conseguinte royalties 
susceptíveis da tributação em causa.

A sentença de 1ª instância julgou procedente a impugnação com fundamento na caducidade do 
direito de liquidar o tributo.

Dessa sentença recorreu a Fazenda Pública para o TCAS, sustentando que a sentença recorrida 
incorrera em erro de julgamento, por incorrecta interpretação e aplicação dos arts. 36º, n.º 2, 49º e 51º, 
do RCPIT, bem como do art. 45º, n.º 5, da LGT, pugnando pela sua revogação, atenta a inverificação 
da dita caducidade.

O acórdão do TCAS, revogando embora a sentença de 1ª instância por entender que não se ve-
rificava a caducidade do direito de liquidar, conheceu dos fundamentos invocados na impugnação e, 
após proficiente análise e confronto dos conceitos de contrato de transferência de know -how, contrato 
de prestação de serviços técnicos (em particular, dos serviços de engineering) e contrato de assistência 
técnica, julgou procedente a impugnação, com a seguinte fundamentação:

«Face aos ensinamentos supra e ao concreto objecto do contrato outorgado entre a impugnante 
e a C…, cujas cláusulas mais significativas constam da matéria da alínea probatório supra, delas se 
não vê que a impugnante tenha adquirido, temporária ou definitivamente, informações, conhecimentos 
ou experiências próprias não divulgadas, que depois tenha aplicado no exercício da sua actividade, 
sem que a C… tenha intervindo nessa aplicação da tecnologia ou ensinamentos cedidos, com tal 
aplicação a fazer -se por conta própria e autónoma, bem como a contrapartida paga o foi por uma 
quantia global que se não mostra que tenha tido em conta um qualquer relação com a facturação, a 
produção ou o lucro, pelo que se não pode qualificar a mesma como de royalties, como fez a AT para 
proceder à tributação em causa, por falta de retenção sobre tal montante pago a entidade não residente 
em território português, não se vendo que tecnologia ou informações relevantes tenham sido cedidas 
ou concessionadas à ora impugnante, temporária ou permanentemente, para esta utilizar, de forma 
autónoma, pelo que tal pagamento não pode ser subsumível ao conceito de transmissão de know -how 
ou de outros rendimentos de capitais, com incidência objectiva, então nas normas dos art.ºs 4.º n.º3, 
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alínea c) e seus n.ºs 1 a 3, e 75.º n.º1, alínea a) n.º 3 do mesmo CIRC (redacção e renumeração de 
então, em 2000, que não as invocadas pela AT, designadamente do seu art.º 88.º, n.º1, que só a assu-
miram pela republicação do Código pelo Dec.Lei n.º 198/2001, de 3 de Julho), em que tal retenção 
tinha carácter definitivo para entidades sem estabelecimento estável em território português, como 
acontecia com a referida C… (…)

Assim, não tendo a AT logrado provar que tal verba corresponde ou tem por contrapartida 
um contrato de know -how, que possa ser qualificada de royalties ou semelhante, para que o paga-
mento de tal montante se encontrasse sujeito à retenção na fonte, como legalmente lhe cabia nos 
termos do disposto no art.º 74.º, n.º1, da LGT, por constitutivo de tal liquidação, como igualmente 
bem se pronuncia o Exmo. RMP junto deste Tribunal, no seu parecer, o acto de liquidação padece 
dos vícios de erro sobre os pressupostos de facto e de direito, causa da sua invalidade nos termos 
do disposto no art.º 99.º do CPPT, não podendo deixar de ser anulado, tendo em conta que nos 
encontramos perante um contencioso de mera anulação como se dispunha na norma do art.º 6.
º do anterior ETAF.».

Neste recurso de revista, a Fazenda Pública continua a insistir que, no caso dos autos, está em 
causa um contrato de transferência de know -how, pelo que a contrapartida paga pela Recorrida à so-
ciedade C… constitui rendimento de capital, sujeito a retenção na fonte, nos termos dos arts. 4º, n.º 3, 
alínea c), e 75º, n.º 1, alínea a), e n.º 3, do CIRC, com a redacção que apresentavam à data dos factos, 
motivo por que sustenta que o acórdão recorrido fez incorrecta interpretação e aplicação dos mencio-
nados preceitos legais.

E, advogando que a matéria em causa assume relevância jurídica e social pela sua utilidade 
jurídica, que extravasa os limites da situação singular face à possibilidade da sua repetição num 
número indeterminado de casos futuros, reclamando, também por isso, uma interpretação pacifi-
cadora e uniforme pelo STA, coloca duas questões para resolução neste recurso excepcional: (i) 
a de saber se o contrato celebrado entre a Recorrida e a C…, em Março de 2000, para que esta 
promovesse a realização do Grande Prémio do FIM World Road Racing Championship, integra 
o conceito de transferência de know -how; (ii) a de saber se os montantes recebidos pela C… no 
âmbito desse contrato constituem rendimentos de capitais, sujeitos a retenção na fonte, a título 
definitivo, por aplicação do que dispõem os arts. 4º, n.º 3, alínea c), e 75º, n.º 1, alínea a), e n.º 3, 
do CIRC, com a redacção que apresentavam à data dos factos, ou seja, antes das alterações intro-
duzidas pelo Dec.Lei n.º 198/2001, de 3.07.

Ora, salvo o devido respeito, as questões que a Recorrente coloca têm uma natureza casuística, 
com contornos muito próprios e específicos no contexto factual e jurídico do caso concreto e das causas 
de pedir invocadas, não sendo previsível que a sua solução tenha ou posso vir a ter repercussão noutras 
situações, atenta a natureza peculiar e singular do caso.

Por outro lado, tais questões não revelam especial ou particular complexidade do ponto de vista 
intelectual e jurídico, não revestindo dificuldade ou relevância superior à comum, não se antevendo, 
por conseguinte, utilidade na intervenção deste Supremo Tribunal que extravase do âmbito da relação 
que se encontra em litígio nos autos. Isto é, o interesse da matéria não ultrapassa as fronteiras deste 
concreto e singular litígio e as questões colocadas não se apresentam como particularmente controversas 
ou problemáticas, até porque foram já amplamente tratadas na doutrina onde, tal como na jurisprudência 
deste Supremo Tribunal, se não detectam divergências.

O que tudo nos leva a concluir no sentido de que tais questões não revestem uma relevância 
jurídica fundamental face à definição que acima deixámos explicitada.

E também não se vislumbra uma relevância social fundamental na apreciação das ditas questões, 
por não se detectar um interesse comunitário significativo nessa apreciação e resolução, dado que os 
interesses em jogo não ultrapassam os limites do caso concreto.

E porque também não se visiona, na apreciação feita pelo tribunal recorrido, qualquer erro grosseiro 
ou decisão descabidamente ilógica, ostensivamente errada ou juridicamente insustentável que imponha 
a admissão da revista como claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, fica afastada 
a necessidade de este Tribunal intervir nesse quadro.

Deste modo, e visto o recurso excepcional de revista não corresponde à introdução generalizada 
de uma nova instância de recurso, nem pode ser utilizado para a imputação de erros de julgamento 
ao acórdão recorrido sem a verificação dos requisitos previstos no art.º 150.º do CPTA, não pode ser 
admitido o presente recurso.

3. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo que integram a formação referida no n.º 5 do artigo 150º do CPTA, 
em não admitir a revista.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 30 de Abril de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Alfredo Madureira — Valente Torrão. 
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 Acórdão de 30 de Abril de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excecional. Requisitos.

Sumário:

 I — O recurso de revista consagrado no artigo 150º do CPTA tem natureza absoluta-
mente excecional. Daí que apenas seja admissível nos precisos e estritos termos 
em que o legislador o consagrou.

 II — Este recurso destina -se a viabilizar a reapreciação pelo Supremo Tribunal Ad-
ministrativo de questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista 
de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito.

 III — Não preenchem os requisitos atrás enunciados as seguintes questões:
  a) A determinação do conteúdo do procedimento de revisão e do cômputo da data 

de 30 dias, prevista no n.º 2 do artigo 91º da LGT.
  b) Saber se podem ser entregues documentos pelo sujeito passivo nesse procedimento 

de revisão e, em caso afirmativo, até quando podem os mesmos ser entregues e a 
quem.

 IV — Acresce, por outro lado, que, no caso concreto, a revista não produziria qualquer 
efeito prático, na medida em que a decisão recorrida subsistiria por não ter sido 
impugnado um fundamento que suportou a mesma e transitou.

Processo n.º 100/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…………….., Lda.
Relator: Ex.mo Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. A Fazenda Pública veio recorrer do acórdão proferido pelo TCA Sul em 10.07.2012 (v. 
fls. 1069/1098), ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA, apresentando, para o efeito, alegações 
nas quais conclui:

A) Quanto às questões relacionadas com o procedimento de revisão previsto nos artigos 91º e 
segs. da LGT e, concretamente, atento o disposto no artº. 92º da referida LGT, com a determinação 
do conteúdo do procedimento de revisão e do cômputo da data de 30 dias, prevista no n.º 2 do mesmo 
artigo, bem como, a questão de saber se podem ser entregues documentos pelo sujeito passivo nesse 
procedimento de revisão e, em caso afirmativo, até quando podem os mesmos ser entregues e a quem 
verificam -se os requisitos que permitem a interposição de recurso de revista para o STA, nos termos 
do artº. 150º do CPTA.

B) Uma vez que, tais questões assumem relevância jurídica ou social, aferida em termos de utilidade 
jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular, 
decorrendo, da interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo 
como escopo a uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num 
número indeterminado de casos futuros.

C) Na verdade, as questões acima identificadas são de complexidade jurídica superior ao comum e 
assumem particular relevância jurídica ou social, isto tendo em conta não só a pertinência das questões 
em causa que se podem considerar como questão “tipo”, contendo uma situação bem caracterizada 
suscetível de se repetir em casos futuros, mas também, no facto de como se diz no Acórdão recorrido 
se tratar de questão que “não se encontra regulamentada, de forma transparente e inequívoca na lei 
e abordando matéria sobre a qual não temos presente qualquer tratamento, designadamente, juris-
prudencial..”.

D) Assim, a aplicação e interpretação uniforme do artº. 92º da LGT, quanto ao conteúdo do 
procedimento de revisão e ao modo como pode, ou não, ser produzida prova no âmbito do mesmo 
procedimento, mostra -se como uma questão jurídica de grande relevância, que pode interessar a um 
leque alargado de interessados e eventuais casos futuros, reclamando, pois, a intervenção do órgão de 
cúpula da jurisdição administrativa face à complexidade da matéria em causa e à necessidade de melhor 
aplicação do direito nesta matéria.
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E) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre matéria 
complexa acerca da qual é admissível existirem dúvidas interpretativas, quanto ao quadro legal aplicável, 
sendo certo que esta questão pode interessar a um leque alargado de interessados e eventuais casos futuros.

F) Quanto ao mérito do presente recurso, o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, 
uma errada interpretação e aplicação do artigo 92º da LGT aos factos, pelo que, não se deve manter.

G) Nos termos daquela disposição legal o conteúdo do procedimento de revisão consubstancia -se 
na realização de um debate entre peritos, que detêm autonomia técnica e imparcialidade, visando a 
obtenção de um acordo entre o perito da AT e do contribuinte.

H) Neste sentido o prazo estabelecido no n.º 2 do mesmo artº. 92º da LGT, de 30 dias é um prazo 
determinado por lei, para a obtenção do referido acordo, isto é, é um prazo estabelecido como razoável 
para a execução dos procedimentos tendentes à concretização daquele objetivo.

I) No caso em concreto, não houve acordo entre peritos, pelo que, estando cumprida a única 
finalidade que preside à realização daquele procedimento de revisão, conclui -se tal procedimento 
esgotando -se, naquele ato, a competência do órgão.

J) E, no caso, não há dúvida que não se tendo chegado a um acordo entre peritos, nada mais cum-
pria efetuar, não tendo os peritos qualquer competência para analisar os elementos que o contribuinte 
ainda pretendia que fossem analisados e que até nem eram supervenientes.

K) Assim, o Diretor de Finanças era, efetivamente, a entidade competente para decidir sobre o 
requerimento apresentado pelo contribuinte que o podia indeferir, como o fez, com base na extempo-
raneidade da apresentação dos documentos.

L) E, contrariamente ao deliberado no Acórdão recorrido, esta decisão do Diretor de Finanças não 
padece de qualquer falta de fundamentação, dado que o mesmo indeferiu o requerimento fundando -se, 
efetivamente, no facto de o procedimento de revisão já estar concluído e no facto de o contribuinte já 
poder ter apresentado tais elementos, designadamente, no âmbito da inspeção.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser admitido o presente recurso de 
revista e, analisado o mérito do recurso, deve ser dado provimento ao mesmo, revogando -se o Acórdão 
recorrido, com todas as legais consequências.

II. Em contra -alegações, a recorrida veio concluir:
A) A simples enunciação dos pressupostos necessários à admissibilidade do presente recurso 

de revista não é, de per si, capaz e suficiente para preencher os pressupostos de admissibilidade do 
mesmo.

B) A Recorrente FP não invoca nem alega quaisquer factos, assim como não deduz conclusões 
que suportem o abstratamente alegado e que preencham os exigidos pressupostos necessários à ad-
missibilidade deste recurso, nada constando no processo que permita concluir pela verificação desses 
mesmo pressupostos, pelo que não deve o presente recurso de revista ser admitido, nos termos do artº. 
150º do CPTA.

C) Sendo assim, verifica -se uma falta de indicação dos fundamentos que sustentam o pedido, 
que se traduz no caso numa falta de alegações da Recorrente que suportem o pedido de alteração da 
decisão do Acórdão devendo, por conseguinte, o respetivo requerimento de interposição do presente 
recurso ser indeferido, tudo nos termos do n.º 1 do artº. 685 -A e da alínea b), do n.º 2 do artº 685 -C, 
todos do CPC.

D) Nos termos do artº. 150º do CPTA, um dos pressupostos para admissão do recurso de revista 
é estarmos perante questões jurídicas que se possam considerar questões de facto típicas.

E) Ainda de acordo com o mesmo preceito legal (artº. 150º do CPTA) um dos pressupostos para 
admissão do recurso de revista é estarmos perante questões jurídicas que se possam considerar susce-
tíveis de se virem a repetir em casos futuros.

F) As questões colocadas a esse venerando Tribunal pela FP, no presente recurso são meramente 
teóricas, abstratas e, por isso, não subsumíveis a uma questão individualizada e nesse sentido, não se 
trata de uma (ou como uma) questão -tipo bem concretizada.

G) Assim, está impossibilitado o venerando Tribunal de proceder à prolação de uma decisão que 
consagre um regime substitutivo como legalmente imposto, ou seja, aplicar definitivamente o regime 
jurídico que julgue adequado, pelo que não deve o presente recurso de revista ser admitido, de novo 
nos termos do artº. 150º do CPTA.

H) É também pressuposto de admissibilidade do recurso de revista a possibilidade de expansão 
da controvérsia de tal modo que ultrapasse os limites da situação singular (artº. 150º do CPTA)

I) Neste recurso a FP não invoca os fundamentos pelos quais seja previsível aquela expansão da 
controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular, razão por que, in casu, não se poderá con-
siderar verificado também o preenchido deste concreto requisito ou pressuposto.

J) Demonstrada assim a singularidade da questão apresentada no recurso, bem assim a improvável 
repetição do litígio e, por conseguinte, a respetiva controvérsia em termos que venha a ultrapassar os li-
mites da situação singular, deve necessariamente levar à não admissão do presente recurso de revista.
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K) Nos termos do artº. 150º do CPTA, um dos pressupostos que carece de ser preenchido para 
possibilitar a admissão do recurso de revista, baseia -se na obrigatoriedade de apreciação de uma questão 
que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental, o que não se verifica 
neste caso concreto, devendo, por esta razão o presente recurso não ser admitido.

L) A Recorrente FP não invoca nem alega quaisquer factos, assim como não deduz conclusões 
aptas a demonstrar e densificar a possibilidade de no caso em análise, estarmos perante uma questão 
que pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental e assim legitime a 
intervenção desse venerando tribunal, razão pela qual não deve o presente recurso ser admitido.

M) Não estamos no caso (sub -judice) perante uma questão que se possa qualificar como tendo 
importância fundamental pela sua relevância jurídica, tal como se exige no artigo 150º, n.º 1, do CPTA, 
porquanto não se trata, em concreto de uma questão jurídica de elevada complexidade, seja porque a 
sua solução não envolve a aplicação e concatenação de diversos regimes legais e institutos jurídicos, 
seja porque o seu tratamento não suscitada dúvidas sérias, quer ao nível da jurisprudência, ou ao nível 
da doutrina, devendo, por esta razão o presente recurso não ser admitido.

N) Para se poder concluir que a questão em apreço apresenta um grau de dificuldade que ultrapassa 
o que é normal na controvérsia judiciária, sempre teria a FP que indicar as normas legais e os institutos 
jurídicos concretamente em crise, de forma a poder -se daí retirar que o presente recurso seria claramente 
necessário para uma melhor aplicação do direito, o que não fez a Recorrente neste caso, pelo que não 
pode este ser recurso admitido. (n.º 1 do artº. 150º CPTA)

O) No caso em apreço, não estamos perante uma questão que se possa qualificar como tendo 
importância fundamental pela sua relevância jurídica, tal como se exige no n.º 1 do artigo 150º, do 
CPTA, porque, estamos perante uma questão apenas com possível relevância teórica e nunca, como 
exigido, perante uma questão com relevância prática que tenha como ponto obrigatório de referência, o 
interesse objetivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e esta, em termos de capacidade de expansão da 
controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular, devendo, por esta razão o presente 
recurso não ser admitido.

P) Não estamos no caso (sub -judice) perante uma questão que se possa qualificar como tendo 
relevância social, tal como se exige no artigo 150º, n.º 1, do CPTA, porquanto não se trata, em concreto 
de uma questão que apresente contornos indiciadores de que a respetiva solução pode ser uma orienta-
ção para se apreciarem outros casos, nem a mesma tem repercussão de grande impacto na comunidade 
como defende a FP, não devendo por isso o presente recurso ser admitido.

Q) A relevância social com interesse fundamental é afastada neste caso concreto pela ausência 
de qualquer conflito existente sobre esta matéria tratada pela jurisprudência ou mesmo pela doutrina, 
motivo para, nos termos do artº. 150 do CPTA, não ser o recurso admitido.

R) A relevância social com interesse fundamental é afastada neste caso concreto pela circunstância 
de não ter a FP invocado, fundamentado e ainda menos elaborado conclusões demonstrando a projeção 
dos efeitos da questão para além da esfera jurídica do Recorrente, motivo também suficiente para, nos 
termos do artº. 150 do CPTA, não ser o presente recurso admitido.

S) A relevância social com interesse fundamental é ainda afastada pela constatação in casu da 
inexistência de interesses comunitários de largo alcance, nem mesmo a admissão deste recurso é 
reclamada em prol da realização de interesses comunitários de grande relevo, não se encontrando 
preenchendo assim os pressupostos previstos no n.º 1 do artº. 150º do CPTA, pelo que não deverá o 
presente recurso ser admitido.

T) É também pressuposto de admissibilidade do recurso de revista a possibilidade de este ser 
claramente necessário para uma melhor aplicação do direito, (n.º 1 do artº 150º do CPTA), situação 
que não se verifica porquanto, não evidencia a questão aqui controvertida uma qualquer especial 
complexidade das operações lógicas e jurídicas para a resolução do caso, razão por que não deverá o 
presente recurso ser admitido.

U) O presente recurso de revista também não se mostra claramente necessário para uma melhor 
aplicação do direito, porquanto não se pode considerar no caso que o Tribunal a quo tenha aplicado 
manifestamente mal o direito ao caso, nem a decisão contida no Acórdão recorrido se mostra clara e 
objetivamente contrária à lei, razão também para este recurso ser rejeitado ou não admitido.

V) No seu recurso apresentado, a FP apenas manifesta a sua discordância pela decisão proferida no 
Acórdão ora recorrido, mas não aponta qualquer erro de julgamento ostensivo ou gritante, que imponha 
uma imperiosa intervenção corretiva do Supremo Tribunal Administrativo.

W) A simples invocação no caso, por parte da FP do caráter erróneo da decisão impugnada, 
não é fundamento suficiente para a admissão do recurso porque, se tal fosse bastante, a admissão 
seria então automática, contrária à lei e violadora do princípio constitucionalmente consagrado 
da exigibilidade de um grau mínimo de previsibilidade de que se devem revestir as normas pro-
cessuais atinentes com a definição dos casos em que seja de admitir um recurso para um Tribunal 
superior e cuja violação aqui se verificaria na hipótese de admissão do recurso, o que implicaria 
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a respetiva inconstitucionalidade, por violação do princípio da segurança jurídica e da proteção 
da confiança dos cidadãos – artº. 2.º e 268º da CRP.

X) O n.º 4 do artº. 684º, do CPC, consigna que não podem ser prejudicados os efeitos do julgado 
na parte não recorrida, não podendo esse mesmos efeitos ser prejudicados pela decisão do recurso, 
pelo que neste caso, verificou -se o trânsito em julgado da decisão na parte não impugnada pela FP, no 
termos do artº. 677º do CPC.

Y) O acórdão recorrido julgou procedente o recurso interposto pela impugnante A…………………., 
também com fundamento na ilegalidade do despacho do Diretor de Finanças (datado de 11/09/2006) 
que profere decisão no procedimento de revisão, considerando -o inquinado por vício de forma, (de-
corrente de) por falta de fundamentação obrigatória, em violação dos artºs 55º e 92º da LGT. 100º do 
CPA e 268º da CRP.

Z) A Recorrente FP tinha de atacar cada um dos fundamentos contidos na decisão objecto deste 
recurso, dado que cada um deles justifica, de per si, e autonomamente a decisão de procedência do 
recurso interposto pelo contribuinte impugnante A………………., o que não fez.

AA) A FP não impugna nem ataca o julgado nem a decisão nele contida, relativa à falta de fun-
damentação do despacho do Diretor de Finanças de 11/09/2006, que fixou a matéria tributável e cuja 
decisão de ilegalidade foi declarada no Acórdão ora recorrido, que considerou ilegal tal despacho, por 
falta de fundamentação legalmente exigida, tendo determinado que a liquidação impugnada se não 
pode manter na ordem jurídica.

BB) A FP Recorrente tudo o que alega, impugna e conclui refere -se exclusivamente ao julgado no 
Acórdão quanto ao despacho do Diretor de Finanças datado de 29/08/2006 que indeferiu a pretensão 
do contribuinte juntar documentos no âmbito da comissão de revisão, e nunca ao despacho do mesmo 
Diretor datado de 11/09/2006 que fixou a matéria tributável.

CC) Consta do Acórdão e não foi impugnado o julgamento de ilegalidade por falta de fundamen-
tação legalmente exigida da decisão proferida no procedimento de revisão (despacho do Diretor de 
Finanças de 11/09/2006)

DD) Havendo no Acórdão recorrido pronúncia sobre várias questões jurídicas distintas, cada uma 
delas apta a justificar e fundamentar, por si só, a procedência da impugnação no que toca a liquidação 
resultante da qualificação e quantificação da matéria tributável, e não tendo a Recorrente FP atacado 
todas elas no recurso, torna -se inútil apreciar as demais questões colocadas neste recurso de revista 
apresentado pela FP.

EE) Os efeitos da decisão ora recorrida, na parte não atacada ou impugnada pela Recorrente FP, 
nunca poderão ser prejudicados pela decisão deste recurso de revista, pelo que nessa parte, a decisão 
transitou em julgado, devendo subsistir a decisão de procedência da impugnação assim julgada no 
Acórdão aqui recorrido onde se declara ilegal, por vício de falta de fundamentação o despacho de 
11/09/2006 que fixou a matéria tributável e que em consequência, anula a respetiva liquidação.

FF) Deve o venerando Tribunal negar provimento ao presente recurso, escusando -se a conhecer 
do seu objeto, por se verificar que sempre a decisão recorrida subsiste apoiada nos fundamentos não 
impugnados.

GG) O pedido da Recorrente para juntar novos elementos, tem a mesma data do debate instrutório 
dos peritos, sendo por isso simultâneo ou coincidente com aquele, não sendo portanto, em qualquer 
caso, posterior ao encerramento do procedimento.

HH) Tendo o perito independente exarado no seu laudo, em sede de debate instrutório, o seu enten-
dimento de que a apresentação os documentos pretendidos juntar seriam relevantes para a determinação 
da matéria tributável, impunha -se ao Diretor de Finanças que no seu despacho de 29/08/2006, funda-
mentasse o indeferimento com base na eventual substantiva e objetiva irrelevância de tais elementos, 
o que não fez, em violação dos n.ºs 6 e 7 do artº 92º da LGT.

II) A decisão que resultou do procedimento de revisão da matéria coletável devia obrigatoriamente 
fundamentar a adesão ou rejeição total ou parcial, do parecer do perito independente (nºs 1 e 6 e 7 do 
artº. 92º da LGT), sob pena de vício de ilegalidade desse ato (e todos os subsequentes, incluindo a 
liquidação).

JJ) O dever de fundamentação consignado no n.º 7 do artº. 92º da LGT, foi declarado violado pelo 
Tribunal a quo e não foi posto em crise pela Recorrente FP, pelo que nessa parte também se verifica o 
respetivo trânsito em julgado da decisão nesta parte não impugnada. (nº 4 do artº. 684ºe 677º, ambos 
do CPC).

KK) Considerando o probatório, em especial no que se refere à posição do perito independente, 
sempre seria forçoso concluir estarmos na situação prevista pelo artº. 100º do CPPT que se refere à 
fundada dúvida sobre a quantificação do ato tributário, o que no caso, se traduz nas questões validamente 
suscitadas pelos peritos no que respeita à quantificação, o que então determinaria a valoração dessa 
dúvida a favor do contribuinte, o que se não verificou pelos despachos do Diretor de Finanças no âmbito 
deste procedimento de revisão, assim em violação do artº. 8º da LGT — princípio da legalidade.
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LL) O prazo de 30 dias que vem referido no n.º 2 do artº. 92º, sempre teria que ser entendido 
como um prazo meramente ordenador, indicativo ou disciplinador, cujo incumprimento não extingue 
o direito de praticar os atos.

MM) O procedimento de revisão aqui em causa violou o princípio do inquisitório (artº 58º LGT) 
que tem como objetivo claro a descoberta da verdade material, sendo uma solução inaceitável, porque 
injusta, que o contribuinte pretendendo juntar elementos inequívoca e comprovadamente reputados 
como relevantes para o próprio objetivo da comissão, ancorando -se num qualquer formalismo, venha 
a AT rejeitar a respetiva análise, (artºs. 266º, n.º 1 CRP e 55º LGT).

NN) O procedimento de revisão violou ainda o princípio da colaboração (artº 59º LGT) segundo o 
qual os órgão e agentes da AT devem atuar com justiça e imparcialidade no exercício das suas funções 
e, em qualquer caso, segundo as regras se equidade e boa fé, tudo conforme ao princípio da legalidade 
que é o limite e fundamento da ação administrativa.

OO) O procedimento de revisão violou ainda o dever da imparcialidade que deve nortear a sua 
atividade da AT (artºs. 266º, n.º 2 CRP e 55º LGT)

PP) O procedimento de revisão violou o principio da legalidade, por força do qual a atividade da 
Administração pública tem de ser levada a cabo em subordinação à Constituição e à lei e deve respeitar 
os direitos e interesses legítimos dos cidadãos e os princípios da igualdade, da proporcionalidade, da 
justiça, da imparcialidade e da boa fé, desrespeitando no caso os artº100º do CPA, 55º da LGT e 268º 
da CRP

QQ) Os elementos referidos e pretendidos juntar, são de facto supervenientes, pois resultam de 
correções contabilísticas por efeito da apresentação de novas declarações modelo 22, com correções à 
contabilidade da Recorrente A…………….., na sequência e por efeito da ação inspetiva, pelo que não 
era possível ao contribuinte apresentá -los em momento anterior.

RR) O conteúdo do procedimento de revisão não visa a obtenção de um acordo entre o perito da 
AT e do contribuinte, antes assenta num debate instrutório com vista à fixação da matéria tributável, 
iniciando -se com um pedido dirigido ao Diretor de Finanças e conclui -se com o despacho que decide 
sobre a fixação do tributo pelo mesmo órgão, aí sim, tendo em conta as posições de todos os peritos. 
(nº do artº. 91º e n.º 6 do 92º, todos da LGT).

SS) No momento em que o contribuinte manifesta intenção de juntar documentos, por ser simul-
tâneo com o aludido debate entre peritos, não se encontrava precludido o direito da aqui Recorrente 
A……………. de juntar esses elementos, por não se poder considerar concluído, ou terminado o 
procedimento de revisão.

TT) É da competência da comissão de revisão analisar todos os elementos que o contribuinte 
pretenda juntar no âmbito do procedimento de e que sejam relevantes para a decisão deste órgão, pelo 
que, deviam aqueles elementos ser aceites e analisados em sede de comissão de revisão, o que não 
aconteceu em violação do artº 58º, 59º 60º todos da LGT, bem assim do artº. 268º da CRP.

UU) A decisão por despacho do Diretor de Finanças datada de 29/08/2006, padece toda ela de 
vício de falta de fundamentação, dado que na mesma se indeferiu o requerimento apresentado pelo 
contribuinte fundando -se na considerações de que o procedimento de revisão já se encontrava concluído 
e que o contribuinte já podia ter apresentado tais elementos, em momento anterior, designadamente 
no âmbito da inspeção.

VV) Quanto ao mérito do presente recurso o Acórdão recorrido fez inequivocamente uma correta 
interpretação e aplicação do artº. 92º da LGT aos factos pelo que o mesmo se deve manter.

Termos em que, sempre com o douto suprimento de Vossas Excelências não deve o presente re-
curso ser admitido ou, caso assim não se entenda, não deve ser dado provimento ao presente recurso, 
mantendo -se, em qualquer caso, o Acórdão recorrido, assim se fazendo JUSTIÇA.

III. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 1361.
IV. O acórdão recorrido considerou provados os factos fixados em 1ª instância, constituídos por 15 

folhas (fls.1063/1076), tendo ainda aditado mais 7 folhas com factos que julgou provados e necessários 
para a decisão (fls. 1084/1091).

Dão -se aqui por reproduzidos esses factos, dada a sua extensão e a irrelevância da maioria deles 
para a decisão, pois estamos apenas em sede de apreciação liminar de admissão de recurso, importando 
apenas analisar se estão preenchidos os requisitos enunciados no artº 150º, n.º 1 do CPTA.

V. Colhidos os vistos, cabe agora decidir.
VI. Estando em causa nesta fase apenas a admissibilidade do recurso de revista, há que apreciar 

se ocorrem ou não os pressupostos exigidos pelo artº 150º do CPTA.
VI.1. Dispõe o citado artº 150º o seguinte:
“1. Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode 

haver, excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa 
a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor apli-
cação do direito.
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2. A revista só pode ter como fundamento a violação de lei substantiva ou processual.
3. Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente 

o regime jurídico que julgue adequado.
4. O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objeto 

de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova 
para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.

5. A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do n.º 1 
compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objeto de apreciação preliminar sumária, a 
cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso 
Administrativo”.

Interpretando aquele transcrito n.º 1, tem este Supremo Tribunal vindo a acentuar, repetidamente, 
que, pela sua estrutura, pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade e ainda e principalmente, 
pela nota de excecionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve aquele recurso ser entendido 
como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num 
número limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva (Neste 
sentido, v. o Acórdão desta Secção do STA de 24/05/05 — Processo n.º 579/05).

Deste entendimento comunga também, o Profº Mário Aroso, quando escreve que “não se pretende 
generalizar o recurso de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade 
na resolução final dos litígios”, cabendo ao STA “dosear a sua intervenção, por forma a permitir que 
esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema”. (Cfr. O Novo Regime do Processo 
nos Tribunais Administrativos, 2.ª edição, p. 323 e Comentário ao Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, 2005, p. 150 e ss.)

Deste modo, a admissão deste tipo de recurso depende:
a) Da necessidade de apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se 

revista de importância fundamental;
b) De a apreciação do recurso ser claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
Ocorrerá o 1º requisito quando se verificar uma relevância prática que tenha como ponto obri-

gatório de referência, o interesse objetivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e esta, em termos de 
capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular e não uma 
mera relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível 
praticar sobre as normas discutidas.

Quanto ao 2º requisito — a melhor aplicação do direito — há de resultar da possibilidade de repe-
tição, num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito 
(Neste sentido, v., entre outros, os Acórdãos desta Secção do STA de 20/05/09 — Processo n.º 295/09 
e de 29.06.2011 - Processo n.º 0568/11).

Ainda de acordo com o que ficou escrito no Acórdão desta Secção do STA de 30/05/07 - Processo 
n.º 0357/07:

“(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excecional de revista não é a solução 
concreta do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porven-
tura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela 
jurisdicional. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um 
recurso excecional, que só mediatamente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses. Em 
primeira linha, o que se visa é submeter à apreciação do tribunal de revista excecional a apreciação de 
uma questão que, pela sua importância jurídica ou social, tenha importância fundamental; ou permitir 
a pronúncia desse mesmo tribunal quando ela seja claramente necessária para uma melhor aplicação 
do direito”.

Finalmente, e na mesma senda da doutrina anterior, o acórdão deste STA de 19.09.2012, veio 
reafirmar o seguinte:

“A jurisprudência das duas Secções deste Supremo Tribunal Administrativo (Contencioso Admi-
nistrativo e Contencioso Tributário) perante o disposto no n.º 1 daquele preceito da lei adjetiva “Das 
decisões proferidas em 2ª instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excecionalmente, 
revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão 
que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão 
do recurso seja claramente necessária para a melhor aplicação do direito”, vem acentuando repetida, 
uniforme e pacificamente o caráter estritamente excecional deste recurso jurisdicional,

Pois que se não trata de recurso ordinário de revista, mas antes, como de resto o legislador cuidou 
de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, de uma “válvula de 
segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que definiu,

Quer dizer, quando esteja em causa a apreciação de uma questão que pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para a melhor aplicação do direito.
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E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos pelo legislador, a saber: relevância 
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do 
recurso para uma melhor aplicação do direito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal vem doutrinando 
e sublinhando que apenas se verifica ocorrer aquela relevância jurídica ou social quando a questão a 
apreciar seja de complexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas 
a efetuar, de enquadramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar 
diferentes regimes potencialmente aplicáveis.

E no que concerne à clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito 
a jurisprudência sublinha, concordante e uniformemente, que há de resultar da capacidade de expansão 
da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular, designadamente quando o caso 
concreto revele seguramente a possibilidade de ser visto como um tipo, contendo uma questão bem 
caracterizada, passível de se repetir em casos futuros e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente 
errada ou juridicamente insustentável,

Ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes juris-
prudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios…. (Neste sentido, 
os acórdãos de 31.03.2011, processo n.º 232/11, da 1ª Secção e de 30.12.2012, processo n.º 182/12, 
desta Secção de Contencioso Tributário).”

VI.2. De acordo com a conclusão da alínea A) das alegações da recorrente, as questões que se 
pretendem suscitar ao STA são as seguintes:

a) A determinação do conteúdo do procedimento de revisão e do cômputo da data de 30 dias, 
prevista no n.º 2 do artigo 91º da LGT.

b) Saber se podem ser entregues documentos pelo sujeito passivo nesse procedimento de revisão 
e, em caso afirmativo, até quando podem os mesmos ser entregues e a quem.

VI.2.1. Cabendo ao recorrente a prova dos requisitos de admissão do recurso, neste âmbito, veio 
a recorrente dizer apenas que se verificam os requisitos que permitem a interposição de recurso de 
revista para o STA, nos termos do artº. 150º do CPTA, uma vez que, tais questões assumem relevância 
jurídica ou social, aferida em termos de utilidade jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia 
que ultrapasse os limites da situação singular, decorrendo, da interposição do presente recurso a pos-
sibilidade da melhor aplicação do direito, tendo como escopo a uniformização do direito, dado que tal 
questão tem capacidade para se repetir num número indeterminado de casos futuros.

Por outro lado, tais questões são de complexidade jurídica superior ao comum e assumem particu-
lar relevância jurídica ou social, contendo uma situação bem caracterizada suscetível de se repetir em 
casos futuros, sendo até significativo o facto de se referir no Acórdão recorrido que se trata de questão 
que “não se encontra regulamentada, de forma transparente e inequívoca na lei e abordando matéria 
sobre a qual não temos presente qualquer tratamento, designadamente, jurisprudencial..”.

Assim, a aplicação e interpretação uniforme do artº. 92º da LGT, quanto ao conteúdo do procedi-
mento de revisão e ao modo como pode, ou não, ser produzida prova no âmbito do mesmo procedimento, 
mostra -se como uma questão jurídica de grande relevância, que pode interessar a um leque alargado 
de interessados e eventuais casos futuros, reclamando, pois, a intervenção do órgão de cúpula da ju-
risdição administrativa face à complexidade da matéria em causa e à necessidade de melhor aplicação 
do direito nesta matéria.

VI.2.2. Ora, como bem refere a recorrida nas suas contra -alegações, a recorrente limita -se a simples 
enunciação dos pressupostos necessários à admissibilidade do presente recurso de revista o que não é, 
de per si, capaz e suficiente para preencher os pressupostos de admissibilidade do mesmo.

Com efeito, a Recorrente FP não invoca nem alega quaisquer factos, assim como não deduz con-
clusões que suportem o abstratamente alegado e que preencham os exigidos pressupostos necessários 
à admissibilidade deste recurso, nada constando no processo que permita concluir pela verificação 
desses mesmos pressupostos.

Acrescenta ainda a recorrida que um dos pressupostos para admissão do recurso de revista é 
estarmos perante questões jurídicas que se possam considerar questões de facto típicas, sendo que as 
colocadas a este STA, no presente recurso são meramente teóricas, abstratas e, por isso, não subsumí-
veis a uma questão individualizada e nesse sentido, não se trata de uma (ou como uma) questão -tipo 
bem concretizada.

Outro pressuposto de admissibilidade do recurso de revista é o da possibilidade de expansão da 
controvérsia de tal modo que ultrapasse os limites da situação singular, não sendo também invocados 
fundamentos pelos quais seja previsível aquela expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da 
situação singular, razão por que, in casu, não se poderá considerar verificado também o preenchido 
deste concreto requisito ou pressuposto.

Também a Recorrente FP não invoca nem alega quaisquer factos, assim como não deduz conclusões 
aptas a demonstrar e densificar a possibilidade de no caso em análise, estarmos perante uma questão 
que pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental, nem que estamos 
perante uma questão jurídica de elevada complexidade que exija a intervenção do STA.
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Para se poder concluir que a questão em apreço apresenta um grau de dificuldade que ultrapassa 
o que é normal na controvérsia judiciária, sempre teria a FP que indicar as normas legais e os institutos 
jurídicos concretamente em crise, de forma a poder -se daí retirar que o presente recurso seria claramente 
necessário para uma melhor aplicação do direito, o que não fez.

No caso em apreço, estamos perante uma questão apenas com possível relevância teórica e nunca, 
como exigido, perante uma questão com relevância prática que tenha como ponto obrigatório de re-
ferência, o interesse objetivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e esta, em termos de capacidade de 
expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular, devendo, por esta razão 
o presente recurso não ser admitido.

Não estamos perante uma questão que se possa qualificar como tendo relevância social, tal como 
se exige no artigo 150º, n.º 1, do CPTA, porquanto não se trata, em concreto de uma questão que apre-
sente contornos indiciadores de que a respetiva solução pode ser uma orientação para se apreciarem 
outros casos, nem a mesma tem repercussão de grande impacto.

A relevância social com interesse fundamental é afastada neste caso concreto pela ausência de 
qualquer conflito existente sobre esta matéria tratada pela jurisprudência ou mesmo pela doutrina.

A relevância social com interesse fundamental é ainda afastada pela constatação in casu da inexis-
tência de interesses comunitários de largo alcance, nem mesmo a admissão deste recurso é reclamada 
em prol da realização de interesses comunitários de grande relevo.

Sendo também pressuposto de admissibilidade do recurso de revista a possibilidade de este ser 
claramente necessário para uma melhor aplicação do direito, essa situação que não se verifica nos 
autos, porquanto, não evidencia a questão aqui controvertida uma qualquer especial complexidade 
das operações lógicas e jurídicas para a resolução do caso, não se podendo considerar no caso que o 
Tribunal a quo tenha aplicado manifestamente mal o direito ao caso, nem a decisão contida no Acórdão 
recorrido se mostra clara e objetivamente contrária à lei, razão também para este recurso ser rejeitado 
ou não admitido.

Aliás, a FP apenas manifesta a sua discordância pela decisão proferida no Acórdão ora recorrido, 
mas não aponta qualquer erro de julgamento ostensivo ou gritante, que imponha uma imperiosa in-
tervenção corretiva do Supremo Tribunal Administrativo, seno que a simples invocação no caso, por 
parte da FP do caráter erróneo da decisão impugnada, não é fundamento suficiente para a admissão 
do recurso.

Vejamos então se ocorrem ou não os pressupostos para a admissão do recurso.
VII. Desde já diremos que acompanhamos integralmente as alegações da recorrida, nesta parte, 

as quais espelham com todo o rigor o entendimento deste STA sobre os requisitos de admissibilidade 
do recurso excecional de revista consagrado no artº 150º do CPTA.

Na verdade, a recorrente limitou -se a enunciar os requisitos da admissão do recurso sem mais nada 
acrescentar, não provando, por isso, que as questões colocadas ao STA pela sua relevância jurídica ou 
social, se revistam de importância fundamental ou que a admissão do recurso seja claramente necessária 
para uma melhor aplicação do direito.

Ora, embora as questões suscitadas possam ter interesse teórico, — o que aliás, acontece com todas 
as questões que têm sido objeto deste tipo de recurso — para admissão do recurso é necessário algo 
mais, como seja a sua importância em termos comunitários, a importância em termos de necessidade 
de, eventualmente, prevenir divisão a nível de jurisprudência, a correção de erro jurídico grosseiro 
evidenciado na decisão.

Assim, não pode ser admitido um recurso só porque a questão é tratada pela primeira vez e, hipo-
teticamente, pode vir a surgir no futuro, nem porque aparentemente a decisão é juridicamente errada.

Acresce, por outro lado, que não pode ser objeto deste tipo de recurso o erro na apreciação das 
provas e na fixação dos factos materiais da causa.

Ora, embora essa questão não seja aflorada pela recorrente, a verdade é que a decisão recorrida, 
apesar da posição jurídica assumida quanto às questões agora suscitadas, louvou -se também para a de-
cisão na falta de fundamentação do despacho do Diretor de Finanças que fixou a matéria tributável.

E, ainda que este STA viesse a conhecer da revista, a mesma não produziria qualquer efeito no caso 
concreto, pois a decisão recorrida subsistiria relativamente ao fundamento da falta de fundamentação, 
fundamento este não atacado e que transitou.

Temos então para nós que as questões colocadas na presente revista não assumem relevância 
jurídica ou social capaz de justificar o recurso, sendo ainda certo — embora a recorrente nada diga 
quanto a isso, mas refere -o claramente a recorrida — que não se mostra que a decisão recorrida sofra de 
erro manifesto ou grosseiro. Aliás, nem se justifica também a intervenção deste STA por não estarem 
em causa divergências profundas na jurisprudência, acrescendo ainda que, tendo a decisão recorrida 
também julgado procedente a impugnação com fundamento não atacado na revista, esta não revestiria 
qualquer interesse prático no caso concreto.
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Em resumo: não se demonstra que as questões suscitadas assumam relevância jurídica ou social, 
que as mesmas se revistam de especial complexidade jurídica, nem que este STA necessite de sobre a 
mesma se pronunciar para assegurar alguma uniformidade da jurisprudência.

VII. Nestes termos e pelo exposto, por falta dos pressupostos legais, não se admite o presente 
recurso de revista.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 30 de abril de 2013. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Alfredo Madureira. 

 Acórdão de 30 de abril de 2013.

Assunto:

Recurso hierárquico relativo a indeferimento de reclamação graciosa. Formação da 
presunção de indeferimento tácito. Caducidade do direito de impugnar.

Sumário:

 I — O prazo legal máximo para a decisão do recurso hierárquico, de acordo com o 
disposto no artigo 66.º, n.º 5 do CPPT, é de 60 dias.

 II — Se o recurso não for decidido nesse prazo, forma -se a presunção de indeferimento 
findo esse prazo, podendo o interessado impugnar tal indeferimento no prazo 
referido na alínea d) do n.º 1 do artigo 102.º do CPPT.

 III — Deste modo, não é aplicável ao caso o prazo previsto nos n.os 1 e 5 do artigo 57.º 
da LGT, o qual é um prazo geral só aplicável quando outro prazo não estiver 
previsto para a decisão do procedimento.

 IV — Interposto recurso hierárquico em 23 de Março de 2010, inexistindo decisão 
expressa e deduzida impugnação do ato de indeferimento tácito em 22 de Dezem-
bro de 2010, esta é intempestiva porque apresentada para além daqueles prazos 
cumulados de 60 e 90 dias.

Processo n.º 122/13 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. “A…….., SA”, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF 
do Porto que julgou verificada a exceção da caducidade do direito de impugnar, relativamente à im-
pugnação por ela deduzida contra atos de indeferimento tácito de recursos hierárquicos interpostos em 
23.02.2010, das decisões de indeferimento expresso das reclamações graciosas de atos de liquidação 
adicional de imposto de selo relativos aos anos de 2005 e 2006 e juros compensatórios, tudo no valor 
global de 1.848.227,34 euros, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

a) Acerca do pedido de revisão dos atos tributários
A). Posteriormente à apresentação da presente Impugnação, a A……… deduziu um pedido de 

revisão dos mesmos atos tributários ora em causa, nos termos do regime do artigo 78º da LGT, cuja 
junção aos autos a AT requereu, ao abrigo do n.º 4 do artigo 111º do CPPT (aplicável por analogia 
àquele expediente procedimental). Como o pedido de revisão foi apresentado de forma tempestiva, 
devia este Tribunal ter -se pronunciado sobre o seu mérito: a intempestividade que, a verificar -se, afeta 
a Impugnação Judicial, não o afeta a ele.

B) Os tribunais devem decidir os pedidos administrativos que estejam nas condições do regime do 
n.º 4 do artigo 111º do CPPT porque o que nele está em causa não é, de todo, a proibição de o pedido de 
revisão, a reclamação ou o recurso hierárquicos serem apresentados posteriormente a uma impugnação 
que tenha o mesmo objeto, sendo antes a lógica subjacente a da preferência absoluta do meio judicial 
de impugnação sobre os meios administrativos.

C) Assim, entende a Recorrente que a Sentença fez uma interpretação errada do n.º 2 do artigo 660º 
do CPC.
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D) Se assim se não entender, então pelo menos se há de considerar que a Sentença deveria ter 
expressamente disposto a obrigação de a AT decidir, ela própria, o pedido de revisão  - o qual, apre-
sentado que foi em tempo, não há de ficar num limbo decisório, sem qualquer pronúncia acerca do 
seu mérito.

b) Acerca da tempestividade da Impugnação Judicial
E) Apesar de o prazo -regra para decisão do recurso ser de 60 dias (n.º 5 do artigo 66º do CPPT), 

a única regra expressa na legislação fiscal sobre a impugnação do seu indeferimento tácito é a do n.º 5 
do artigo 57º da LGT (seis meses, à data dos factos).

F) Nas regras do procedimento tributário, não subsiste qualquer omissão do tratamento do prazo de 
impugnação do indeferimento tácito do recurso hierárquico. Pelo contrário, ele está expressa e claramente 
tratado no n.º 5 do artigo 57º da LGT, do qual resulta, sem mais, que o prazo de impugnação judicial de 
todos os atos silentes autonomamente impugnáveis se conta do fim do prazo previsto no n.º 1.

G) Esta norma abarca o ato de indeferimento tácito do recurso hierárquico e o legislador não sentiu 
necessidade de prever qualquer exceção para esse caso.

H) O legislador foi, n.º 5 do artigo 57º da LGT, suficientemente explícito e completo sobre o 
regime que pretendeu instituir: o que dele resulta, sem margem para dúvidas, é que é sempre do fim 
daquele prazo de seis meses que se conta o de impugnação, sem qualquer estatuição expressa ou tácita 
no sentido de uma exceção para os casos em que existem prazos específicos de decisão.

I) A LGT esgota o tratamento da questão ora em causa: ela contém, no seu artigo 57º, todos os 
elementos indispensáveis ao tratamento da questão de saber qual o prazo de impugnação judicial do 
indeferimento tácito de um recurso hierárquico em matéria tributária e a partir de que momento se 
inicia a contagem do mesmo.

J). No artigo 66º do CPPT não se diz que o fim do prazo de 60 dias implica a formação do indefe-
rimento tácito do pedido, ao contrário do que expressamente acontece, quanto aos recursos hierárquicos 
em sede de procedimento administrativo, no n.º 3 do artigo 175º do CPA.

K). Deste modo, o princípio do n.º 1 do artigo 109º do CPA não se aplica por referência a esse 
prazo de 60 dias.

L). Se o legislador tivesse pretendido estatuir uma exceção ao n.º 5 do artigo 57º da LGT, moldando -o 
consoante o teor do n.º 1 do artigo 109º do CPA, teria seguramente esclarecido, no artigo 66º do CPPT, 
que no fim dos 60 dias se formava uma presunção de indeferimento tácito, ou então, naquele mesmo 
artigo 57º da LGT, que a regra nele contida (a impugnação do indeferimento tácito conta -se do final 
do prazo de seis meses que a Administração tem para decidir pedidos configuráveis no âmbito do 
procedimento tributário) seria adaptável de acordo com eventuais prazos concretos de decisão que 
existissem na lei procedimental fiscal.

M). No procedimento tributário não é possível vigorar sem exceções o princípio segundo o qual 
se presume tacitamente indeferida uma pretensão dirigida a um órgão administrativo no fim do prazo 
fixado para a decisão da mesma. Por isso é que ele não foi transportado para o procedimento tributário 
nos exatos termos, absolutos e fechados, com que vigora no procedimento administrativo.

N) Seria impossível prever uma regra expressa como a do n.º 1 do artigo 109º do CPA, e foi pre-
cisamente essa a razão pela qual o legislador a não fez constar da LGT ou de outro diploma.

O). O caso do indeferimento tácito do recurso hierárquico é um caso paradigmático dos motivos 
dessa impossibilidade: estando estabelecida a regra dos 60 dias para a decisão da Administração, o 
legislador sabe, porém, que nem sempre esta está sujeita ao dever de decidir nesse prazo (desde logo 
por causa das regras do princípio da decisão  - artigo 56º do CPPT) e foi por isso que, conscientemente, 
se absteve de estatuir que o incumprimento do mesmo implicava a formação do indeferimento tácito.

P). Ora, se nem sempre a Administração tem o dever de decidir um recurso hierárquico no prazo 
de 60 dias, nunca o legislador poderia estabelecer uma presunção de indeferimento tácito no momento 
em que ele é ultrapassado. E foi por força desta volatilidade dos prazos impostos à Administração 
fiscal  - que, por força da especial conformação do princípio da decisão no âmbito tributário, poderão 
variar de caso para caso, mesmo estando em causa o mesmo procedimento  - que o legislador sentiu 
a necessidade de definir um mesmo momento para a formação da presunção de indeferimento tácito, 
comum a todo o procedimento tributário.

Q). Esse prazo, de seis meses (atualmente, de quatro), é um prazo ponderado, uma espécie de 
“meio -termo” que assegura um módico suficiente de defesa dos direitos de todos os intervenientes no 
procedimento tributário: os contribuintes ficam com a possibilidade de sujeitar a apreciação judicial 
uma sua situação tributária sem terem de esperar durante dois anos de silêncio administrativo; e a Ad-
ministração, para a qual pode nascer um dever de decidir uma determinada pretensão apenas depois de 
ultrapassados dois anos de uma sua anterior pronúncia sobre a mesma questão, fica assim defendida 
contra a possibilidade de ver esse seu direito restringido desproporcionalmente (por exemplo, se numa 
situação desse tipo se estabelecesse a consequência da presunção do indeferimento tácito logo que 
passados 60 dias da apresentação de uma pretensão).
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Termos em que se requer a V. Exas. que julguem o presente Recurso como procedente, com todas 
as devidas consequências legais resultantes do vício de anulabilidade invocado.

II. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 724/727 no qual defende a improcedência do recurso.
III. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
a) Notificada a Impugnante das liquidações adicionais de Imposto de Selo e juros compensató-

rios nºs 2009 00000023185 e 2009 00000023186 relativas aos anos de 2006 e 2005 no valor global de 
€ 1.848.227,34 (€ 628.617,18 € 1.219.610,16) (cfr. processos de Reclamação Graciosa apensos);

b) A impugnante reclamou graciosamente das liquidações supra referidas em 17.06.2009, as quais 
vieram a ser indeferidas, por decisão datada de 05.02.2010 e que lhe foi notificada em 26.02.2010 
(fls. 378 e 328 dos processos de Reclamação Graciosa apensos).

c) Em 23.03.2010, a Impugnante não se conformando com as decisões de indeferimento das Re-
clamações Graciosas deduzidas e a que se reporta a alínea anterior interpôs Recurso Hierárquico das 
mesmas (cfr. fls. 1 dos Recursos Hierárquicos apensos);

d) Os Recursos Hierárquicos a que se reporta a alínea anterior não foram objeto de decisão expressa 
(cfr. Recursos Hierárquicos apensos);

e) As presentes impugnações foram apresentadas, via fax, em 22.12.2010 (cfr. relatório de comu-
nicação aposto no rosto das petições iniciais juntas aos presentes autos).

IV. Colhidos os vistos legais cumpre agora decidir.
A única questão a conhecer no presente recurso é a de saber se caducou ou não o direito de a 

recorrente impugnar os atos de indeferimento tácito dos recursos hierárquicos.
IV.1. A decisão recorrida entendeu que o direito de impugnar havia caducado invocando a seguinte 

argumentação:
A norma que fixa o prazo de impugnação do indeferimento tácito é a alínea d) do n.º 1 do artº 102º 

do CPPT que estabelece que a impugnação será apresentada no prazo de 90 dias contados a partir da 
formação da presunção do indeferimento tácito.

Tendo os recursos sido apresentados em 23.03.2010 e considerando o prazo para a decisão  - 60 dias 
artº 66º, n.º 5 do CPPT  -, a formação do indeferimento tácito ocorreu em 23.05.2010. Contados 90 dias 
sobre essa data, o prazo para impugnar terminava em 21.08.2010, pelo que a apresentação da impug-
nação em 22.12.2010 é extemporânea.

Neste mesmo sentido se pronunciou o MºPº no seu citado parecer de fls. 724/725)
IV.2. Diferente entendimento manifesta a recorrente, louvando -se nos seguintes argumentos:
Posteriormente à apresentação da presente impugnação deduziu um pedido de revisão dos mes-

mos atos tributários ora em causa, nos termos do regime do artigo 78º da LGT, cuja junção aos autos 
a AT requereu, ao abrigo do n.º 4 do artigo 111º do CPPT (aplicável por analogia àquele expediente 
procedimental).

Como o pedido de revisão foi apresentado de forma tempestiva, devia este Tribunal ter -se pro-
nunciado sobre o seu mérito: a intempestividade que, a verificar -se, afeta a impugnação Judicial, não 
o afeta a ele.

Os tribunais devem decidir os pedidos administrativos que estejam nas condições do regime do 
n.º 4 do artigo 111º do CPPT porque o que nele está em causa não é, de todo, a proibição de o pedido de 
revisão, a reclamação ou o recurso hierárquicos serem apresentados posteriormente a uma impugnação 
que tenha o mesmo objeto, sendo antes a lógica subjacente a da preferência absoluta do meio judicial 
de impugnação sobre os meios administrativos.

Se assim se não entender, então pelo menos se há de considerar que a sentença deveria ter expres-
samente disposto a obrigação de a AT decidir, ela própria, o pedido de revisão  - o qual, apresentado 
que foi em tempo, não há de ficar num limbo decisório, sem qualquer pronúncia acerca do seu mérito.

Por outro lado, apesar de o prazo -regra para decisão do recurso ser de 60 dias (n.º 5 do artigo 66º 
do CPPT), a única regra expressa na legislação fiscal sobre a impugnação do seu indeferimento tácito 
é a do n.º 5 do artigo 57º da LGT a qual abarca o ato de indeferimento tácito do recurso hierárquico 
pelo que o legislador não sentiu necessidade de prever qualquer exceção para esse caso.

O legislador foi, n.º 5 do artigo 57º da LGT, suficientemente explícito e completo sobre o regime 
que pretendeu instituir: o que dele resulta, sem margem para dúvidas, é que é sempre do fim daquele 
prazo de seis meses que se conta o de impugnação, sem qualquer estatuição expressa ou tácita no sentido 
de uma exceção para os casos em que existem prazos específicos de decisão.

A LGT esgota o tratamento da questão ora em causa no seu artigo 57º.
No artigo 66º do CPPT não se diz que o fim do prazo de 60 dias implica a formação do indeferi-

mento tácito do pedido, ao contrário do que expressamente acontece, quanto aos recursos hierárquicos 
em sede de procedimento administrativo, no n.º 3 do artigo 175º do CPA.

Deste modo, o princípio do n.º 1 do artigo 109º do CPA não se aplica por referência a esse prazo 
de 60 dias.

Se o legislador tivesse pretendido estatuir uma exceção ao n.º 5 do artigo 57º da LGT, moldando -o 
consoante o teor do n.º 1 do artigo 109º do CPA, teria seguramente esclarecido, no artigo 66º do CPPT, 
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que no fim dos 60 dias se formava uma presunção de indeferimento tácito, ou então, naquele mesmo 
artigo 57º da LGT, que a regra nele contida (a impugnação do indeferimento tácito conta -se do final 
do prazo de seis meses que a Administração tem para decidir pedidos configuráveis no âmbito do 
procedimento tributário) seria adaptável de acordo com eventuais prazos concretos de decisão que 
existissem na lei procedimental fiscal.

O caso do indeferimento tácito do recurso hierárquico é um caso paradigmático dos motivos dessa 
impossibilidade: estando estabelecida a regra dos 60 dias para a decisão da Administração, o legislador 
sabe, porém, que nem sempre esta está sujeita ao dever de decidir nesse prazo (desde logo por causa 
das regras do princípio da decisão  - artigo 56º do CPPT) e foi por isso que, conscientemente, se absteve 
de estatuir que o incumprimento do mesmo implicava a formação do indeferimento tácito.

Ora, se nem sempre a Administração tem o dever de decidir um recurso hierárquico no prazo de 
60 dias, nunca o legislador poderia estabelecer uma presunção de indeferimento tácito no momento 
em que ele é ultrapassado. E foi por força desta volatilidade dos prazos impostos à Administração 
fiscal  - que, por força da especial conformação do princípio da decisão no âmbito tributário, poderão 
variar de caso para caso, mesmo estando em causa o mesmo procedimento  - que o legislador sentiu 
a necessidade de definir um mesmo momento para a formação da presunção de indeferimento tácito, 
comum a todo o procedimento tributário.

Vejamos então se este entendimento colhe o apoio legal.
V. Em primeiro lugar cabe apreciar o alegado nas conclusões A) a D).
V.1. Refere a recorrente que tendo deduzido pedido de revisão oficiosa, posteriormente à apre-

sentação da presente impugnação, o tribunal deveria dele ter conhecido, independentemente da intem-
pestividade da impugnação, uma vez que aquele pedido era tempestivo.

Ou, pelo menos, deveria a sentença ter expressamente disposto a obrigação de a AT decidir ela 
própria, o pedido de revisão.

Ora, desde logo se vê que esta argumentação não tem o mínimo fundamento legal.
Com efeito, o pedido de revisão oficiosa é da competência da entidade referida no artº 78º, n.º 1 

da LGT, pelo que a ela deveria ter sido apresentado o respetivo pedido.
Por outro lado, ao tribunal tributário não cabe dar ordens ou instruções à Administração Tribu-

tária, pelo que não se compreende a conclusão da alínea D) no sentido de que “a sentença deveria ter 
expressamente disposto a obrigação de a AT decidir, ela própria o pedido de revisão…”

Acresce, por outro lado, que também não tem o mínimo apoio legal a pretensão de aplicação do 
disposto no artº 111º, n.º 4 do CPPT.

Na verdade, tal norma estabelece o seguinte:
“Caso, posteriormente à receção da petição de impugnação, seja apresentada reclamação graciosa 

relativamente ao mesmo ato e com diverso fundamento, deve esta ser apensa à impugnação judicial, 
sendo igualmente considerada, para todos os efeitos, no âmbito do processo de impugnação”.

Ora, esta norma, conforme resulta claro da letra do preceito, não se aplica ao pedido de revisão 
oficiosa, mas apenas à reclamação graciosa e ao recurso hierárquico (v. n.º 5 do mesmo artigo).

De qualquer forma, tendo o tribunal tributário concluído pela intempestividade da impugnação, 
ainda que, por hipótese de raciocínio, a tese da recorrente tivesse algum fundamento legal, o tribunal 
tinha esgotado o poder jurisdicional de mais nada podendo conhecer.

No entanto, sempre a recorrente pode pedir a remessa do pedido de revisão à entidade competente, 
pelo que este não fica sem decisão, como alegou na conclusão da alínea D).

Finalmente, diremos ainda que esta matéria, não tendo constituído objeto da decisão recorrida, 
parece nem sequer poder agora objeto de recurso.

Pelo que ficou dito, improcedem as citadas conclusões.
VI.2. Relativamente à outra questão  - intempestividade da impugnação  - diremos o seguinte:
VI.2.1. Conforme resulta do probatório supra, as reclamações graciosas foram indeferidas por 

decisão datada de 05.02.2010 (alínea b) do probatório).
Dessas reclamações a recorrente interpôs recursos hierárquicos em 23.03.2010, os quais não foram 

objeto de decisão expressa (alíneas c) e d) do probatório).
A recorrente deduziu impugnação do indeferimento tácito de tais recursos em 22.12.2010 (alínea e) 

do probatório).
VI.2.2. O artº 66º, n.º 5 do CPPT determina que os recursos hierárquicos serão decididos no prazo 

máximo de 60 dias.
Por sua vez, o artº 102º, n.º 1, alínea d) do mesmo diploma, estabelece que a impugnação será 

apresentada no prazo de 90 dias contados a partir dos factos seguintes:
d) Formação da presunção de indeferimento tácito.
Finalmente, os nºs 1 e 5 do artº 57º da LGT, em vigor à data dos factos, determinavam que 

o procedimento tributário devia ser concluído no prazo de seis meses, devendo a administração 
tributária e os contribuintes abster -se da prática de atos inúteis ou dilatórios, sem prejuízo de o 
incumprimento desse prazo, contado a partir da entrada da petição do contribuinte no serviço 
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competente da administração tributária, fazer presumir o seu indeferimento para efeitos de recurso 
hierárquico, recurso contencioso ou impugnação judicial.

Estamos aqui então perante um prazo geral de indeferimento tácito que, como é sabido, consiste 
numa ficção jurídica destinada a permitir aos interessados reagir contenciosamente conta atos da ad-
ministração quando não haja decisão no prazo legal.

O indeferimento tácito pressupõe, no entanto, um dever de decisão da sobre a pretensão do con-
tribuinte, consagrando o artº 56º, n.º 1 da LGT um dever geral de pronúncia da administração tributária 
sobre todos os assuntos da sua competência que lhe sejam apresentados pelos sujeitos passivos e outros 
interessados.

Este dever de pronúncia consubstanciar -se -á num dever de decisão, nos casos em que a peça 
apresentada vise uma tomada de posição da administração tributária sobre pretensões dos interessados, 
embora esse dever de decisão possa ser dispensado se esta se tiver pronunciado há menos de dois anos 
sobre pedido do mesmo autor com idêntico objeto e fundamentos ou tiver sido ultrapassado o prazo 
legal de revisão do ato tributário (artº 56º, n.º 2 citado).

Por outro lado, como resulta do disposto no artº. 47º do CPPT, não existirá dever de decisão 
quando a mesma pretensão do interessado já tenha sido apreciada por dois órgãos integrantes da mesma 
administração tributária.

Ora, sendo certo que, no caso concreto, existia o dever de decisão e a Administração Tributária 
não se pronunciou no prazo de 60 dias, será que presunção de indeferimento tácito ocorreu no termo 
desse prazo, ou, como defende a recorrente, só se formou passados os seis meses previstos no n.º 1 do 
artº 57º da LGT na redação então em vigor?

Acompanhando Diogo Leite de Campos e outros  - LGT Anotada e Comentada, 4ª edição, 2012, 
pág. 484 diremos que tal presunção se forma decorridos os 60 dias referidos.

Com efeito, como escrevem aqueles autores:”Se em lei especial for previsto prazo diferente do 
indicado no n.º 1 deste artº. 57º para a conclusão do procedimento tributário, deverá ser esse o prazo 
a considerar para formação da presunção de indeferimento tácito, como se estabelece, com caráter 
genérico, no n.º 1 do artº. 109º do CPA.

Um afloramento desta regra encontra -se no artº. 106º do CPPT, relativamente ao indeferimento 
tácito de reclamação graciosa.

Uma situação em que se prevê um prazo especial para decisão é a do artº. 66.º, n.º 5, do CPPT, 
relativo aos recursos hierárquicos, que devem ser decididos no prazo de 60 dias. Por isso, decorridos 
esses 60 dias, o recurso presume -se tacitamente indeferido (artº. 175º, nºs 1 e 3, do CPA)”.

Também Lima Guerreiro  - LGT Anotada, Rei dos Livros, pág. 264, embora sem apreciar expres-
samente esta questão e referindo -se ao artº 106º do CPPT, diz que a formação da presunção do indefe-
rimento tácito deve coincidir com o termo do prazo do exercício do dever legal de decisão.

E bem se compreende que assim seja pois que, se o que se pretende é permitir ao interessado reagir 
contra a inércia da Administração, não faria sentido que, terminando o prazo para decidir em 60 dias, 
tivesse de se aguardar seis meses pela formação da presunção de indeferimento.

Sobre esta questão, a nível da doutrina, v. ainda Lopes de Sousa –CPPT Anotado e Comentado, 
6ª edição, Vol. I, pág. 605 que refere que decorrido o prazo de 60 dias sem que haja sido tomada uma 
decisão, considera -se o recurso tacitamente indeferido (n.º 3 do mesmo artº. 175.º e n.º 5 do artº. 57.º 
da LGT, adaptado ao prazo aqui indicado). E acrescenta ainda este autor (pág. 606) que do texto do 
artº. 57.ºda LGT ressalta que o prazo geral de seis meses que nele se estabelece não abrange os sub-
procedimentos de recurso hierárquico, pois prevê -se a presunção de indeferimento, inclusivamente, 
para efeitos de recurso hierárquico.

Assim, é de concluir que o prazo de formação da presunção de indeferimento previsto naquele 
artº. 57.º, n.º 5, da LGT se aplica apenas aos procedimentos tributários de 1º grau (incluindo nestes os 
de reclamação graciosa), pois é desses que é possível interpor “recurso hierárquico, recurso contencioso 
ou impugnação judicial”.

Neste mesmo sentido se pronunciou também o Acórdão deste STA, de 20.06.2007 – Processo 
n.º 01015/06 (seguido depois pelo acórdão de 18.09.08 – Processo n.º 0338/08), com a seguinte argu-
mentação:

“Dispõe o artº 66º, n.º 5 do CPPT que “os recursos hierárquicos serão decididos no prazo máximo 
de 60 dias”, findos os quais se considera o recurso tacitamente indeferido. Por sua vez, estabelece o 
artº 57º, n.º 1 da LGT que “o procedimento tributário deve estar concluído no prazo de seis meses, de-
vendo a administração tributária e os contribuintes abster -se da prática de atos inúteis ou dilatórios”. 
E no seu n.º 5 determina que “sem prejuízo do princípio da celeridade e diligência, o incumprimento do 
prazo referido no n.º 1, contado a partir da entrada da petição do contribuinte no serviço competente da 
administração tributária, faz presumir o seu indeferimento para efeitos de recurso hierárquico, recurso 
contencioso (leia -se ação administrativa especial) ou impugnação judicial”. Da análise deste último 
preceito legal ressalta, assim, à evidência que o prazo, geral, de seis meses que o mesmo estabelece não 
abrange os procedimentos (ou subprocedimentos) de recurso hierárquico, pois prevê -se a presunção de 
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indeferimento, inclusivamente, para efeitos de recurso hierárquico. Por isso, é forçoso concluir que a 
presunção de indeferimento aí prevista se aplica apenas aos procedimentos tributários de 1º grau, para 
além dos de reclamação graciosa, pois é desses que é possível interpor “recurso hierárquico, recurso 
contencioso ou impugnação judicial”. Além de que e embora a liquidação seja um procedimento de 
primeiro grau, ele mostra -se excluído do predito normativo, que se refere expressamente à “entrada da 
petição do contribuinte…”, que não tem lugar na liquidação. Ora, no caso em apreço, o que está em causa 
não é o prazo para formação de indeferimento tácito em procedimentos de cuja decisão cabe recurso 
hierárquico, mas sim de formação de indeferimento tácito do próprio recurso hierárquico, situação que 
não é abrangida pelo referido artº 57º, n.º 5, da LGT. Sendo assim e ao contrário daquilo que alega a 
recorrente, não há que falar aqui de primazia das normas da LGT sobre as normas do CPPT, uma vez 
que a formação de indeferimento tácito de recurso hierárquico não é regulada na LGT. Assim, se conclui 
pela inexistência da invocada inconstitucionalidade orgânica, uma vez que não se verifica, pelas razões 
supra apontadas, qualquer incompatibilidade entre as normas do CPPT e da LGT. O referido regime 
de formação de indeferimento tácito findo o prazo para decisão é também o regime geral previsto no 
CPA, como se conclui do seu artº 109º, n.º 1, em que se estabelece que “a falta, no prazo fixado para a 
sua emissão, de decisão final sobre pretensão dirigida a órgão administrativo competente confere ao 
interessado, salvo disposição em contrário, a faculdade de presumir indeferida essa pretensão, para 
poder exercer o respetivo meio legal de impugnação”.  O n.º 2 desse artº 109º, ao estabelecer que “o 
prazo a que se refere o número anterior é, salvo o disposto em lei especial, de 90 dias” reporta -se, 
como é óbvio, ao único prazo que aí se refere, que é o “prazo fixado para a...emissão” da decisão. Este 
regime de coincidência do prazo para decisão com o prazo para a formação de indeferimento tácito é 
reafirmado pelo CPA a propósito do recurso hierárquico, como se constata pelo seu artº 175º, n.ºs 1, 2 
e 3. Não há, assim, no CPA um prazo para formação de indeferimento tácito diferente do prazo para 
decisão. O prazo para formação de indeferimento tácito, nos casos em que não se prevê o deferimento 
tácito, é sempre o prazo para decisão. Aliás, nem se compreenderia outra solução, pois, visando o in-
deferimento tácito permitir ao interessado reagir contra a inércia indevida da Administração, a solução 
lógica é que a possibilidade de impugnação surja no preciso momento em que essa inércia se torna 
indevida, isto é, no momento em que se constata que decorreu o prazo para decisão sem que ela tenha 
sido proferida. Deste modo, afastada a aplicação do prazo de 6 meses previsto no artº 57º, n.º 1 da LGT, 
deve entender -se que ocorreu o indeferimento tácito findo o prazo de 60 dias previsto no artº 66º, n.º 5, 
do CPPT, que é o prazo legal de decisão do recurso hierárquico. “

Em face de todos os ensinamentos doutrinais e jurisprudenciais referidos podemos então concluir 
que o artº 57º, nºs 1 e 5 da LGT consagram um prazo geral de formação de indeferimento tácito, mas, 
nos casos em que a lei impõe prazos especiais para a decisão, como é o caso dos autos, aquela presunção 
se forma decorrido o prazo legal para a decisão.

Pelo que ficou dito, improcedem as conclusões das alíneas E) a Q) das alegações e, em conse-
quência, o recurso, uma vez que na data da apresentação da impugnação estava ultrapassado o prazo 
constante do citado artº 102º do CPPT.

De todo o modo, dado que existe o dever de decisão por parte da Administração Tributária (artº 56º, 
n.º 1 da LGT), sempre a recorrente poderá, eventualmente, impugnar a decisão expressa que vier a ser 
proferida, se esta lhe for desfavorável.

VII. Nestes e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a decisão recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 30 de abril de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 30 de Abril de 2013.

Assunto:

Coima. Oposição. Responsabilidade subsidiária. Despacho de reversão. Falta de 
verificação dos pressupostos da reversão. Extinção da execução.

Sumário:

 I — Após o aditamento da alínea c) do n.º 1 do artigo 148.º do CPPT, pela Lei 
n.º 3 -B/2010, de 28 de Abril, o processo de execução fiscal é meio processual 
idóneo para cobrança das dívidas emergentes de responsabilidade civil do gestor 
pelo não pagamento das coimas em que a respectiva empresa foi condenada, sendo 
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a oposição à execução fiscal o meio processual adequado para o responsável 
subsidiário apresentar a sua defesa e devendo ser aplicadas nesse processo as 
soluções processuais que visam a protecção dos direitos dos arguidos, designada-
mente a possibilidade de conhecer oficiosamente de todas as questões relevantes, 
sem qualquer limitação pelo pedido e causa de pedir invocados.

 II — O artigo 8.º do RGIT não consagra qualquer presunção de culpa e, por isso, recai 
sobre a Administração Tributária a demonstração da culpa pela insuficiência do 
património social (cfr. artigo 324.º, n.º 1, do CC), cuja omissão de alegação e 
prova determina a ilegalidade do despacho de reversão e tem como consequência 
a extinção da execução dirigida contra o revertido.

Processo n.º 175/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A… e outro.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I -RELATÓRIO
1. B………. e A………., identificados nos autos, deduziram no TAF de Braga, oposição à execução 

fiscal, inicialmente instaurada contra “C………., Lda.” e contra si revertida, na qualidade de gerentes e 
responsáveis subsidiários, para cobrança de dívidas provenientes de coimas e encargos, no valor total 
de 19.547,86 Euros, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, que decidido julgar procedente a 
oposição e consequente extinção da execução.

2. Não se conformando, a representante da Fazenda Pública veio interpor recurso para este STA, 
apresentando as seguintes conclusões das suas alegações:

“A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a oposição a 
execução fiscal com o n.º 775200601005030 e apensos, a qual veio a reverter contra os aqui oponentes, 
na qualidade de responsáveis subsidiários.

B. Como resulta da douta sentença de que ora se recorre, constitui fundamento dos presentes autos 
“em síntese a ilegalidade da reversão por não prevista no artº 148º do CPPT e a inconstitucionalidade 
do artigo 8º do RGIT”, sendo que, quanto a estes fundamentos, veio o Tribunal a quo concluir pela 
sua improcedência,

C. tendo presente a pronúncia, nos presentes autos, pelo Tribunal Constitucional, de não in-
constitucionalidade das normas constantes do artº 8º, n.º 1 do RGIT, na parte em que admitem a 
responsabilidade de subsidiária dos gerentes e administradores das sociedades”, bem como a mais 
recente jurisprudência que se tem pronuncio no sentido de que o processo de execução fiscal é o meio 
processual adequado para a efetivação da responsabilidade civil do gestor pelas coimas aplicadas à 
empresa durante o período da sua gestão, por estar legalmente previsto”, desde que a reversão se tenha 
concretizado em data posterior ao aditamento da alínea c) do n.º 1 do artº 148º pela Lei n.º 3 -B/2010, 
de 18/04.

D. Não obstante, continua a Mma Juíza do Tribunal a quo que, “assim sendo, cabe a Exequente 
demonstrar os pressupostos legais que legitimam sua atuação”, ou seja “alegar e demonstrar a in-
suficiência do património da sociedade para fazer face às dívidas de coimas e alegar e demonstrar a 
culpa dos gerentes por essa insuficiência”.

E. Concluindo que “[c]ompulsado o despacho de reversão em causa, verifica -se desde logo que 
o órgão de execução fiscal não demonstra por qualquer forma (ou alega sequer) a culpa dos rever-
tidos na insuficiência do património da sociedade originária devedora ou na falta de pagamento da 
coima”, pelo que, “[n]ão tendo a Administração Tributária feito a alegação e prova que legalmente 
lhe competia, resta concluir pela ilegalidade da reversão”.

F. Ressalvado o devido respeito com o que desta forma foi decidido, não se conforma a Fazenda 
Publica, sendo outro o seu entendimento, como se argumentará e concluirá.

G. Pelo que vem de ser dito, constata -se que a douta decisão recorrida prolata sobre questão 
que não devia conhecer, conforme o disposto na 2ª parte do nº2 1o artº 660º e na alínea d) do n.º 1 do 
artº 668º, ambos do CPC porquanto decide pela ilegalidade da reversão, por falta de fundamentação 
do despacho que a ordenou.

H. Enferma de nulidade por excesso de pronuncia, a decisão que conhece de questão enformadora 
de uma concreta causa de pedir conducente à procedência da ação, que não havia sido articulada na 
respetiva petição inicial e nem seja de conhecimento oficioso. (1)

I. In casu, como resulta dos autos e a própria sentença recorrida dá como certo, constitui funda-
mento da oposição deduzida, “em síntese a ilegalidade da reversão por não prevista no artº 148º do 
CPPT e a inconstitucionalidade do artigo 8º do RGIT”.
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J. Não resulta pois, dos autos que a falta de fundamentação seja questão sobre a qual o Tribunal 
a quo tenha sido chamado a resolver e não é de conhecimento oficioso. (2)

K. Entende, pois, a Fazenda Pública, com o devido respeito por melhor opinião, não poder o 
Tribunal a quo pronunciar -se sobre a questão da falta de fundamentação do despacho de reversão, a 
qual sentiu de base a decisão tomada a final,

L. considerando que a douta sentença sob recurso padece de excesso de pronúncia, vício formal 
que importa a sua nulidade.

Não obstante, sem prescindir nem conceder.
M. e caso assim não se entenda, considera a Fazenda Publica, sempre com o respeito devido 

pela decisão do tribunal a quo, que a douta sentença sob recurso padecerá de erro do julgamento de 
direito, por violação do disposto nos artºs 135º do Código de Procedimento Administrativo (CPA), 26º, 
rº 1, artºs 288º, n.º 1, alínea d), 487º, nºs 1 2, 493º, nºs 1 e 2 e 494º, todos do CPC, porquanto, ordenou 
a “extinção da execução contra os oponentes”, com base na falta de fundamentação do despacho de 
reversão.

N. Tal como decorre da fundamentação da decisão, não existiu uma avaliação de mérito da 
matéria controvertida que possa motivar a extinção da execução contra o oponente, tal como a Mma. 
Juíza do Tribunal a quo determina,

O. devendo antes, no entendimento da Fazenda Pública e sempre com o respeito devido, limitar -se 
a anular o despacho de reversão por vicio de forma, consubstanciado na falta de fundamentação, com 
a consequente absolvição dos oponentes da instância executiva por falta de legitimidade processual e 
não a extinção da execução quanto aos impetrantes.

P. Decidindo como decidiu, o Tribunal a quo extraiu uma consequência jurídica distinta da que 
resultaria da verificação do vicio de forma imputado ao ato de reversão, inviabilizando a possibilidade 
de o órgão da execução fiscal proferir novo despacho de reversão em que sane o vicio que determinou 
a sua anulação

Q. Segue -se aqui de perto a doutrina fixada pelo douto Acórdão do STA, de 2012/10/10, processo 
n.º 0726/12. (3)

R. Os vícios de forma, designadamente o vicio de falta de fundamentação da reversão, apenas 
determinam a anulação do ato (cfr. artº 135º do CPA, aplicável ex vi alínea dl do artigo 2º do CPPT), 
não obstando a sua renovação, desde que observado o formalismo em falta, ou seja, desde que expur-
gado do vicio que o afetava, pois uma decisão de extinção da execução fiscal, pressupondo a avaliação 
de mérito da matéria controvertida, obsta a que seja renovada a instância.

S. Anulado o despacho de reversão, deixa de haver fundamento legal para que o revertido se 
mantenha na execução fiscal, configurando -se uma situação de ilegitimidade passiva (cfr. artº 26º, nº. 
1, do CPC) que, constituindo uma exceção dilatória, não pode conduzir a uma decisão sobre o mérito 
da pretensão, impondo ao juiz que profira uma decisão de absolvição da instância (cfr artºs 288º n.º 1 
alínea d) e 660º, n.º 1, 487º, nºs 1 e 2, 493º nºs 1 e 2 e 494º, todos do CPC).

T. Em suma, a procedência da oposição com fundamento na falta de fundamentação do despacho 
de rejeição terá como consequência, não só a anulação do ato de reversão, mas também a absolvição 
do oponente da instância executiva, a qual não impede o órgão da execução fiscal de proferir novo 
despacho de reversão em que sane o vicio que determinou a sua anulação.

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

derada nula a douta sentença recorrida, com as legais consequências ou,
Caso assim não se entenda, sem prescindir nem conceder,
Deve ser revogada a douta sentença recorrida, por erro de julgamento, com as legais conse-

quências”.
3. Não houve contra -alegações.
4. O Ministério Público pronunciou -se no sentido de o recurso merecer provimento, de acordo 

com o parecer que parcialmente se transcreve:
“(…) A nulidade da sentença por excesso de pronúncia é correlativa da violação do dever impe-

rativo de o juiz apenas se poder pronunciar sobre as questões suscitadas pelas partes, salvo as questões 
de conhecimento oficioso (art.660º n.º 2 segundo segmento CPC/art.2º alínea e) CPPT)

A nulidade esta associada à limitação imposta ao juiz no sentido de, embora não sujeito às ale-
gações das partes no tocante à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito, apenas se 
poder servir dos factos articulados pelas partes (art.664º CPC)

Neste contexto enferma de nulidade por excesso a pronúncia do tribunal sobre a questão da ile-
galidade do despacho de reversão por falta de fundamentação, não suscitada na petição de oposição 
(art. 668º nº1 alínea d) segundo segmento CPC; art.125º nº1 CPPT)

Corrente jurisprudência do STA -SCT tem destilado o seguinte entendimento:
 - na oposição deduzida no processo de execução fiscal instaurado para cobrança coerciva das 

dívidas emergentes da responsabilidade civil dos gerentes pelo não pagamento das coimas em que foi 
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condenada a sociedade gerida o tribunal pode conhecer, oficiosamente, todas as questões relevantes, 
sem qualquer limitação pelas causas de pedir invocadas e pelo pedido formulado, exercendo os po-
deres conferidos ao tribunal de recurso no processo de contra -ordenação fiscal (acórdãos 16.01.2013 
processo n.º 312/12; 26.09.2012 processo n.º 312/12; 11.07.2012 processo n.º 534/12; 19.01.2011 
processo n.º 775/10; 8.09.2010 processo n.º 186/10; 14.04.2010 processo n.º 64/10)

O Ministério Público não adere a este entendimento, pelos motivos seguintes:
a) o processo de execução fiscal tem natureza diversa e prossegue objectivo distinto do processo 

de contra -ordenação fiscal; o responsável subsidiário civil não assume a qualidade jurídica de arguido;
b) a oposição à execução fiscal tem a estrutura de uma acção declarativa de simples apreciação 

que segue a tramitação do processo de impugnação judicial após o despacho liminar (art. 4º n.º 2 
alínea a) CPC; art.211º nº1 CPPT);

c) nesta espécie de acção vigora o princípio dispositivo, não podendo o juiz ocupar -se senão das 
questões suscitadas pelas partes (salvo as questões de conhecimento oficioso), servindo -se apenas dos 
factos articulados pelas partes (arts.264º CPC, 660º nº2 segundo segmento e 664º CPC)

2. Sem prescindir
Não se subscreve o entendimento da recorrente sobre o erro imputado ao dispositivo da sentença, 

no segmento em que determina a extinção da execução contra os oponentes. A ilegalidade do despa-
cho de reversão por falta de verificação dos respectivos pressupostos legais (embora erroneamente 
apreciada) e constitui fundamento legal de oposição, cuja procedência determina a impossibilidade 
jurídica de prosseguimento posterior da mesma execução contra o executado revertido.

A tese sustentada pela recorrente apenas será aplicável no domínio da falta de fundamentação 
formal do despacho de reversão, permitindo a renovação do acto anulado, expurgado do vício que o 
inquinou (cf. neste sentido acórdão STA -SCT 10.10.2012 processo n.º 726/12)

3. A consequência jurídica da solução adoptada na sentença para as questões da inconstitu-
cionalidade da norma constante do art. 8º nº1 RGIT e da forma processual adequada à cobrança 
coerciva da dívidas emergentes da responsabilidade civil dos gerentes (processo de execução fiscal) é 
a improcedência da oposição (…)”.

5. Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.
II -FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
A) Factos Provados
1. Em 22.03.2006, pelos serviços das finanças de Felgueiras, foi instaurada execução fiscal 

n.º 1775200601005030 e apensos, contra a firma “C………., Lda.”, por dívida proveniente de coimas 
fiscais e encargos de processos de contra -ordenação, no montante total de 19.547,86 euros — cfr. 
fls. 24, 25, 26 e 81 a 97 do PEF cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

2. Em 06.08.2010,foi proferido despacho a determinar a preparação do processo para efeitos 
de reversão da execução contra os aqui oponentes, na qualidade de devedores subsidiários, e a sua 
notificação para exercerem o direito de audição — cfr. fls. 39 do PEF cujo teor se dá aqui por inte-
gralmente reproduzido.

3. Notificados do referido despacho, os ora oponentes pronunciaram -se  - cfr. fls. 40 a 61 do PEF 
cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

4. Por despacho de 13.10.2010, a execução veio a reverter contra os ora oponentes, na qualidade 
de responsáveis subsidiários, com fundamento em “Dos administradores, directores ou gerentes e outras 
pessoas que exerçam, ainda que somente de facto, funções de administração ou gestão em pessoas 
colectivas e entidades fiscalmente equiparadas, por não terem provado não lhes ser imputável a falta 
da pagamento da dívida, quando o prazo legal de pagamento/entrega da mesma terminou no período 
de exercício do cargo (art. 24º, n.º 1, alínea b) da LGT). A responsabilidade a titulo subsidiário pelas 
dívidas de coimas aplicadas a infracções consta do art. 8º do Regime geral das Infracções Tributárias 
(RGIT)”  - cfr. fls. 65 e 66 do PEF cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido.

5. Os oponentes foram citados a 19.11.2010  - cfr. fls. 67 a 80 do PEF cujo teor se dá aqui por 
integralmente reproduzido.

6. A presente oposição à execução foi apresentada a 14.12.2010 — cfr. fls. 4 dos autos”.
2. DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
Os ora recorrentes, revertidos na qualidade de devedores subsidiários, com fundamento em 

“Dos administradores, directores ou gerentes e outras”, no âmbito do processo de execução fiscal 
n.º 1775200601005030 instaurado contra a devedora originária, a firma “C………., Lda.”, por dívida 
proveniente de coimas fiscais e encargos de processos de contra -ordenação, no montante total de 
19.547,86 euros, deduziram oposição, invocando, entre o mais:
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 - não disporem dos elementos referentes às coimas referenciadas no processo, no valor de 
6.923,72 Euros; 5.572,29 Euros; e 231,61 Euros, razão pela qual não tiveram oportunidade de exercer 
o contraditório;

 - ilegalidade da reversão por se tratar de execução por dívidas provenientes da aplicação de coi-
mas fiscais;

 - inconstitucionalidade do art. 8º do RGIT;
 - ilegitimidade do autor da fundamentação e decisão de reversão.
Em 30/5/2011 foi proferida sentença no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga que, julgando 

a inconstitucionalidade do art. 8º do RGIT, concluiu pela procedência da oposição.
O Ministério Público interpôs recurso para o Tribunal Constitucional, que julgou não inconstitu-

cional a referida norma, na parte em que admite a responsabilidade subsidiária dos gerentes e adminis-
tradores das sociedades, ordenando a reforma da decisão recorrida em conformidade.

Nesta sequência, por sentença proferida pela Mmª Juíza “a quo”, em 9 de Novembro de 2012, foi 
julgada procedente a oposição, com a consequente extinção da execução contra os oponentes.

Para tanto ponderou, entre o mais, a Mmª Juíza “a quo” que:
“(…) Aplicando a jurisprudência mais recente do STA, ao caso sub judice, “impunha -se concluir 

que o processo de execução fiscal é o meio processual adequado para a efectivação da responsabi-
lidade civil do gestor pelas coimas aplicadas à empresa durante o período da sua gestão, por estar 
legalmente previsto.

(…) Analisado o teor do artigo 8.º do RGIT, transcrito supra, verifica -se que este, ao contrário do 
artigo 24º, n.º 1, alínea b), da LGT, não prevê qualquer presunção de culpa, no que concerne à insufi-
ciência do património da originária devedora, de que possa prevalecer -se a administração fiscal.

Cabia pois à Exequente alegar e demonstrar a insuficiência do património da sociedade para 
fazer face às dívidas de coimas e alegar e demonstrar a culpa dos gerentes por essa insuficiência do 
património.

Compulsado o despacho de reversão em causa, verifica -se desde logo que o órgão de execução 
fiscal não demonstra por qualquer forma (ou alega sequer) a culpa dos revertidos na insuficiência do 
património da sociedade originária devedora ou na falta de pagamento da coima.

Não tendo a Administração Tributária feito a alegação e prova que legalmente lhe competia, 
resta concluir pela ilegalidade da reversão”.

Contra este entendimento se insurge a Fazenda Pública alegando, em síntese, que a sentença recor-
rida, ao concluir pela ilegalidade da reversão, por falta de fundamentação: “(…) prolata sobre questão 
que não devia conhecer, conforme o disposto na 2ª parte do nº2 do artº 660º e na alínea d) do n.º 1 do 
artº 668º, ambos do CPC porquanto decide pela ilegalidade da reversão, por falta de fundamentação 
do despacho que a ordenou”, pelo que “Enferma de nulidade por excesso de pronuncia”.

• Alega, ainda, a Fazenda Pública que “a sentença sob recurso padecerá de erro do julgamento 
de direito, por violação do disposto nos artºs 135º do Código de Procedimento Administrativo (CPA), 
26º, n.º 1, artºs 288º, n.º 1, alínea d), 487º, nºs 1 2, 493º, nºs 1 e 2 e 494º, todos do CPC, porquanto, 
ordenou a “extinção da execução contra os oponentes”, com base na falta de fundamentação do 
despacho de reversão”, quando se devia ter limitado “(…) a anular o despacho de reversão por vicio 
de forma, consubstanciado na falta de fundamentação, com a consequente absolvição dos oponentes 
da instância executiva por falta de legitimidade processual e não a extinção da execução quanto aos 
impetrantes”.

Em face das conclusões, que delimitam o objecto e âmbito do presente recurso, nos termos do 
estatuído nos arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, as questões centrais a decidir são as seguintes:

A) Nulidade da sentença recorrida por excesso de pronúncia;
B) Erro de julgamento por a sentença recorrida ter ordenado a extinção da execução quando 

deveria ter absolvido os oponentes da instância.
3. Quanto à alegada nulidade da sentença por excesso de pronúncia
A primeira questão a apreciar no presente recurso é a de saber se a sentença recorrida sofre de 

nulidade por excesso de pronúncia porque decidiu sobre questão que não devia conhecer, nos termos 
do estatuído no nº1 do art. 125º do CPPT e na alínea d) do n.º 1 do artº 668ºdo CPC conjugados com 
o n.º 2 do art. 660º e o art. 664º ambos do CPC.

A decisão recorrida julgou procedente a oposição deduzida contra o despacho de reversão por 
considerar que o mesmo enferma de ilegalidade por falta de verificação dos respectivos pressupostos, 
porquanto, cabendo à Fazenda Pública alegar e demonstrar a insuficiência do património da sociedade 
para fazer face às dívidas de coimas e alegar e demonstrar a culpa dos gerentes por essa insuficiência 
do património, a verdade é que no despacho de reversão nada consta sobre a demonstração por qual-
quer forma (ou alega sequer) sobre a culpa dos revertidos na insuficiência do património da sociedade 
originária devedora ou na falta de pagamento da coima.

Da leitura da petição inicial de oposição verifica -se que os recorridos se limitaram a suscitar, 
recorde -se, as seguintes ilegalidades:
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 - o despacho não dispor dos elementos referentes às coimas referenciadas no processo, no valor de 
6.923,72 Euros; 5.572,29 Euros; e 231,61 Euros, razão pela qual não tiveram oportunidade de exercer 
o contraditório;

 - ilegalidade da reversão por se tratar de execução por dívidas provenientes da aplicação de coi-
mas fiscais;

 - inconstitucionalidade do art. 8º do RGIT;
 - ilegitimidade do autor da fundamentação e decisão de reversão.
Constata -se assim que assiste razão à recorrente quando alega que a sentença recorrida “(…) co-

nhece de questão enformadora de uma concreta causa de pedir conducente à procedência da ação, que 
não havia sido articulada na respetiva petição inicial e nem seja de conhecimento oficioso” (ponto H 
das Conclusões).

Não obstante a ilegalidade em que se baseou a sentença recorrida para julgar procedente a opo-
sição não ter sido suscitada pelos recorridos na oposição, a verdade é que tal omissão não tem como 
consequência a nulidade da sentença por excesso de pronúncia como se alega.

Com efeito, constitui jurisprudência deste Supremo Tribunal que “a entender -se que é a oposição 
à execução fiscal o único meio que o revertido pode utilizar para a defesa dos seus interesses, têm de 
ser asseguradas neste meio processual condições de defesa idênticas às que são proporcionadas ao ar-
guido no processo contra -ordenacional, designadamente a possibilidade de conhecer oficiosamente de 
todas as questões relevantes, em que se inclui a de “alterar a decisão do tribunal recorrido sem qualquer 
vinculação aos termos e ao sentido da decisão recorrida”, que é própria dos recursos jurisdicionais em 
processos de contra -ordenação” (cfr. o Acórdão do STA de 11/7/2012, proc n.º 534/12).

Nesta sequência, não obstante a tese da recorrente encontrar apoio no douto Parecer do Ministério 
Público, verifica -se que a solução seguida na sentença recorrida é a que corresponde à jurisprudência 
reiterada e uniforme deste Supremo Tribunal.

Com efeito, nesse sentido, ficou consignado no Acórdão do STA, de 16/1/2013, proc n.º 312,”Como 
apontam Jorge de Sousa et alínea «Quando se trate de responsabilidade subsidiária, o CPPT admite, 
em geral, no seu art. 153º, nºs. 1 e 2, a reversão da execução fiscal, através de um acto do órgão da 
execução fiscal que aprecie a verificação dos pressupostos da responsabilidade subsidiária, relativa-
mente a processos de execução fiscal instaurados para cobrança das dívidas indicadas no art. 148º 
do mesmo Código.

“Esta possibilidade de apreciar no processo de execução fiscal a verificação dos pressupostos 
da responsabilidade subsidiária e decidir a reversão da execução contra um responsável subsidiário, 
está prevista para as dívidas indicadas no art. 148º do CPPT entre as quais se incluem as de coimas, 
havendo, então, uma modificação subjectiva da instância, através da qual a um novo sujeito processual 
é exigido o pagamento da dívida originária.

“Por isso, é de concluir que, relativamente à responsabilidade subsidiária por coimas, o enten-
dimento legislativo sobre o meio processual adequado para o responsável subsidiário apresentar a 
sua defesa é a oposição à execução fiscal, como vem entendendo o STA.

“Mas, sendo o processo de oposição à execução fiscal o único meio que o revertido pode utilizar 
para a defesa dos seus interesses e importando assegurar aos responsáveis civis direitos de defesa 
idênticos aos que teriam se a sua responsabilidade fosse definida em processo criminal (isto é, direitos 
de defesa equiparados aos do arguido compatíveis com a defesa dos interesses dos responsáveis civis, 
como estabelece o art. 49º do RGIT, deverão ser aplicadas no processo de oposição à execução fiscal 
as soluções processuais dos processos criminais e contra -ordenacionais que visam a protecção dos 
direitos dos arguidos, designadamente a possibilidade de conhecer oficiosamente de todas as questões 
relevantes, sem qualquer limitação pelo pedido e causa de pedir invocados).»

“Só assim se compreende, aliás, o entendimento do MP, no sentido de que «não se vislumbra 
norma ou princípio constitucional que possa ser violado pelo regime de reversão da execução fiscal 
aplicado a dívidas de responsabilidade civil, na medida em que ao responsável subsidiário é assegu-
rado o direito de audiência antes do despacho de reversão (art. 23º n.º 4 LGT) e tem possibilidade de 
deduzir oposição onde discuta os fundamentos da responsabilidade subsidiária, designadamente a sua 
culpa na situação de insuficiência do património da sociedade para pagamento das coimas aplicadas 
(arts. 151º n.º l e 204º n.º l alínea b) CPPT)» sendo que «é irrelevante a impossibilidade de discussão da 
legalidade da coima na oposição porque a sociedade devedora originária teve possibilidade de fazê -lo 
no processo de contra -ordenação fiscal e a dívida exequenda após a reversão não corresponde à coima, 
antes a indemnização por responsabilidade civil (embora de montante idêntico à coima)»”.

Em face do exposto, não podemos deixar de concordar que o art. 8º do RGIT não consagra qual-
quer presunção de culpa e, por isso, recai sempre sobre a Fazenda Pública a demonstração da culpa 
pela insuficiência do património social (cfr. art. 342º, n.º 1, do CC).

Ora, no caso sub judice, como bem decidiu a sentença recorrida e conforme a factualidade que se 
extrai do próprio processo de execução, não existe qualquer acto de verificação da responsabilidade civil 
relativamente às dívidas exequendas cuja responsabilidade pelo respectivo pagamento a Administração 
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Tributária imputa subsidiariamente aos recorridos. Estes não foram notificados para se pronunciarem 
sobre essa matéria, em sede de audiência dos interessados (cfr. fls. 48 ss do processo executivo), não 
tendo sequer a Administração Tributária invocado no despacho de reversão (cfr. despacho de fls. 63), 
qualquer factualidade relativamente à culpa do gerente pela insuficiência patrimonial para pagar a dívida.

Improcedem, assim, as conclusões do recurso, devendo a sentença recorrida ser confirmada, 
embora com a presente (e diferente) fundamentação.

4. Quanto ao alegado erro de julgamento
Em segundo lugar, alega a recorrente que a sentença recorrida enferma de erro de julgamento 

porquanto, ordenou a “extinção da execução contra os oponentes”, com base na falta de fundamentação 
do despacho de reversão, extraindo consequências jurídicas distintas das que resultariam da verificação 
do vicio de forma imputado ao acto de reversão, inviabilizando a possibilidade de o órgão da execução 
fiscal proferir novo despacho de reversão em que sane o vicio que determinou a sua anulação. Tudo isto 
em conformidade com jurisprudência deste Supremo Tribunal, em espacial a fixada no douto Acórdão 
do STA, de 2012/10/10, processo n.º 0726/12, segundo a qual “Os vícios de forma, designadamente 
o vicio de falta de fundamentação da reversão, apenas determinam a anulação do ato (cfr. artº 135º 
do CPA, aplicável ex vi alínea d) do artigo 2º do CPPT), não obstando a sua renovação, desde que 
observado o formalismo em falta, ou seja, desde que expurgado do vicio que o afectava, pois uma 
decisão de extinção da execução fiscal, pressupondo a avaliação de mérito da matéria controvertida, 
obsta a que seja renovada a instância”.

Também aqui não assiste razão à recorrente.
Como se pode ler no douto Parecer do Ministério Público “A tese sustentada pela recorrente ape-

nas será aplicável no domínio da falta de fundamentação formal do despacho de reversão, permitindo 
a renovação do acto anulado, expurgado do vício que o inquinou (cf. neste sentido acórdão STA -SCT 
10.10.2012 processo n.º 726/12)”.

No caso em apreço, a sentença recorrida concluiu pela ilegalidade do despacho de reversão por 
falta de verificação dos respectivos pressupostos legais, cuja procedência determina a impossibilidade 
jurídica de prosseguimento posterior da mesma execução contra os executados revertidos.

Em face do exposto, improcedem também aqui as conclusões da recorrente, devendo ser confir-
mada a sentença recorrida.

III - DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar, com a presente funda-

mentação, a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 30 de Abril de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) (Veja -se neste sentido os doutos Acórdãos do TCA Sul de 2011/04/07 processo n.º 04506/11 e do STA, de 2010/06/09, 
processo n.º 0618/09 e de 2012/07/11 processo n.º 0356/12 disponíveis em www.dgsi.pt.)

(2) (E também não se trata de questão que tenha sido suscitada pelo Ministério Público.)
(3) (Disponível em www.dgsi.pt.) 

 Acórdão de 30 de Abril de 2013.

Assunto:

Pedido de reforma de Acórdão. Artigos 669.º, n.º 2, alínea b) e 716.º, n.º 2 do Código 
de Processo Civil.

Sumário:

 I — Nos termos das disposições combinadas dos artigos 669.º, n.º 2, alíneas a) e b), 
e 716.º do Código de Processo Civil, é lícito às partes requerer reforma do acór-
dão quando tenha ocorrido manifesto lapso do juiz na determinação da norma 
aplicável ou na qualificação jurídica dos factos ou quando constem do processo 
documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem necessariamente 
decisão diversa da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado 
em consideração.
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 II — Só há lugar à reforma da decisão nas situações de manifesto erro de julgamento 
de questões de direito quando esse erro for evidente, patente e virtualmente in-
controverso.

Processo n.º 210/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Autoridade Tributária e Aduaneira.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

– Relatório –
1 – A………, recorrente nos presentes autos, notificada do nosso Acórdão de 13 de Março de 2013, 

de fls. 256 a 263 dos autos, vem requerer a sua reforma, ao abrigo dos artigos 669.º, n.º 2, alínea a) e 
716.º n.º 2 do Código de Processo Civil (CPC), aplicáveis ex vi do artigo 2.º alínea e) do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), com fundamento em alegado erro na determinação 
da norma aplicável e na qualificação jurídica dos factos, porquanto contrariamente ao referido no 
acórdão a inicio de fls. 7, onde se diz:”(…) não tendo sido arguida a necessidade de rectificação 
de erros materiais, a supressão de nulidades, o esclarecimento de dúvidas (caso em que é lícito ao 
juiz intervir – cfr. n.º 2 do art. 666.º do CPC), a realidade é que, a recorrente alegou factos nos seus 
requerimentos conducentes à arguida rectificação de erros materiais, a supressão de nulidades, o es-
clarecimento de dúvidas, a que a Meritíssima Juíza “a quo” a agora V.ªs Ex.ªs, deveriam ter acolhido 
por não estarem vinculados à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito, aos factos 
alegados pela recorrente, por força do disposto na primeira parte do art. 664º do C.P.C.

Mais argui a inconstitucionalidade da interpretação constante do acórdão sobre o art. 666.º e 
660.º, n.º 2, do CPC, por força dos argumentos supra expostos na motivação, nomeadamente não ser 
aceitável nem razoável o excesso de formalismo que é manifestamente contrário à noção do que é e 
deve ser num Estado moderno o princípio da justiça e a administração da justiça, por alegada viola-
ção do princípio da legalidade e do princípio da proporcionalidade, nos termos do disposto no n.º 2 
e 3 do art. 18.º com referência aos números 1 e 2 do artigo 20.º ambos da Constituição da República 
Portuguesa.

Notificada deste requerimento (fls. 274 dos autos), a recorrida Fazenda Pública nada veio dizer.
Cumpre decidir, pois que a tal nada obsta.
II – Nos termos das disposições combinadas dos artigos 669.º, n.º 2 e 716.º do Código de Pro-

cesso Civil (CPC), é lícito a qualquer das partes requerer a reforma do acórdão quando tenha ocorrido 
manifesto lapso do juiz na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos, ou 
constem do processo documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem necessariamente 
decisão diversa da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração.

O relatório do Decreto -Lei n.º 329 -A/95, de 12 de Dezembro justifica nos termos seguintes esta 
faculdade:

«Sempre na preocupação de realização efectiva e adequada do direito material, e no entendimento 
de que será mais útil à paz social e ao prestígio e dignidade que a administração da justiça coenvolve, 
corrigir que perpetuar um erro juridicamente insustentável, permite -se, embora em termos necessaria-
mente circunscritos e com garantias de contraditório, o suprimento do erro de julgamento, mediante a 
reparação da decisão de mérito pelo próprio juiz decisor, ou seja, isso acontecerá nos casos em que, por 
lapso manifesto de determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica, a sentença tenha sido 
proferida com violação de lei expressa ou naqueles em que dos autos constem elementos, designada-
mente de índole documental que, só por si e inequivocamente, impliquem decisão em sentido diverso 
e não tenham sido considerados igualmente por lapso manifesto». (fim de citação)

Ora, da releitura do acórdão reformando não se extrai que tenha sido cometido qualquer lapso, 
menos ainda manifesto.

De facto, nem com a maior benevolência se consegue extrair dos requerimentos de fls. 215 e de 
fls. 221 dos autos a invocação de erro material, a arguição de nulidades ou pedido de esclarecimento 
de qualquer ambiguidade ou obscuridade dos despachos proferidos pelo tribunal “a quo”, como resulta 
à evidência do respectivo teor.

“Manifesto lapso” imputou a mandatária da recorrente a si própria, no requerimento de fls. 215, 
por não ter anexado ao seu email de 08 de Novembro de 2012, as alegações de recurso, dando inteira 
razão ao tribunal “a quo” quanto ao seu despacho, mas pedindo que lhe releve este seu lapso, e aceite 
as alegações de recurso que se anexam, reconsiderando o despacho que julgou deserto o recurso.

No que ao requerimento de fls. 221 se refere, aí se requer que se digne ordenar a admissão do 
recurso, com dispensa do pagamento da multa, nos termos do artigo 145.º, n.º 8 do C.P.C, porquanto 
o lapso da mandatária está coberto por aplicação analógica, pelos artigos 265.º a 266.º do Código de 
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Processo Civil e, por isso, tem fundamento legal, e porque as alegações de recurso foram apresentadas 
no 2.º dia subsequente ao termo do prazo.

Facto é que, como se consignou no Acórdão cuja reforma se requer, a recorrente não interpôs 
recurso do despacho de que deveria ter recorrido  - aquele que julgou deserto o recurso, ou seja, o 
despacho de fls. 206  -, antes procurando persuadir a juíza “a quo” a revogar uma decisão já tomada e 
que não podia revogar, pois que uma vez proferido o despacho esgotou -se o poder jurisdicional do juiz 
quanto à matéria da causa (cfr. o n.º 1 e 3 do artigo 666.º do CPC) – no caso a admissão do recurso -, 
não tendo sido arguida a necessidade de rectificação de erros materiais, a supressão de nulidades, 
o esclarecimento de dúvidas ou a sua reforma quanto a custas e multa (caso em que é lícito ao juiz 
intervir – cfr. o n.º2 do artigo 666.º do CPC). E não tendo a recorrente interposto recurso daquela de-
cisão, veio esta a transitar em julgado, esgotado o prazo de que dispunha para dela recorrer, tendo -se 
sobre ele formado caso julgado formal (artigo 672.º do CPC), ou seja adquiriu este despacho força 
obrigatória dentro do processo.

Não se descortina, pois, no Acórdão cuja reforma é requerida qualquer lapso, menos ainda mani-
festo, na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos, razão pela qual é de 
indeferir o pedido de reforma.

No que se refere à alegada inconstitucionalidade da interpretação dos artigos 666.º e 660.º n.º 2 
do CPC acolhida no Acórdão, não se vislumbra também que tenha sido adoptado qualquer excesso de 
formalismo contrário à Constituição, por violação dos princípios da legalidade e da proporcionalidade, 
nem no julgamento da arguida nulidade por omissão de pronúncia, onde se invoca, além do mais o 
disposto no n.º 2 do artigo 660.º do CPC (cfr. Acórdão, a fls. 261 dos autos), nem quanto à extinção do 
poder jurisdicional e suas limitações (artigo 666.º do CPC).

Não se julga, pois, que a decisão padeça de qualquer inconstitucionalidade.
 - Decisão  -
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em indeferir o requerido.
Custas pela recorrente, sem prejuízo do apoio judiciário.

Lisboa, 30 de Abril de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 30 de Abril de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do Vinho. Direito Comunitário. Auxílio de Estado. Obrigação de 
comunicação prévia. Controlo dos auxílios não notificados. Auxílios de minimis. 
Princípio da proporcionalidade. Princípio da confiança e da segurança jurídica.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional na-
cional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do artigo 92º 
do Tratado (actual art. 107º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade se uma 
medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio do 
art.108º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector 
e representando mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recurso estatais, característica típica associada à 
qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.
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 IV — Pelas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em 
termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo 
de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria como consequência 
a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 292/13 -30.
Recorrente: A……….., Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relatora: Ex.ma Srª. Consª. Drª. Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I -RELATÓRIO
1. A……….., melhor identificada nos autos, apresentou impugnação judicial, no Tribunal Ad-

ministrativo e Fiscal de Viseu, contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa de um acto de 
liquidação de uma taxa de promoção, relativa ao mês de Junho de 2007, cobrada pelo Instituto do Vinha 
e do Vinho, I. P., da autoria do Presidente desse Instituto e no valor de € 39.129,36.

1.1. Naquele Tribunal decidiu -se julgar a impugnação totalmente improcedente, confirmando -se 
a legalidade do indeferimento do pedido de revisão oficiosa da liquidação aqui em causa.

2. Não se conformando, A……….. veio interpor recurso para este Supremo Tribunal, apresentando 
as seguintes conclusões das suas alegações:

“A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Junho de 2007.

B. A A………… não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando 
os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sentença 
ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante»  - cf. página 22 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A………… à aludida taxa de promoção nos 
presentes autos: a violação do disposto no artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do 
TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A………… perante os órgãos jurisdicionais nacionais 
 - cf., neste mesmo sentido., Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS 
SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art.º 93º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual art.
º 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposi-
ção.» — cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD — BRABANT, processo 
C -174/O2 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -3994

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno 
comunitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição 
comunitária que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem 
a A…………. teria legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos 
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Estados -membros que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do 
actual n.º 1 do artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto 
esse juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da 
intervenção da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE 
(actual n.º 1 do artigo 108.º do TFUE), detém a competência — exclusiva — para proceder ao exame 
permanente da compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que o 
IVV não compreendeu — ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... — o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário (...)

73. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A………… não alega a 
contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não 
procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional 
e os destinados à exportação, mencionada na página 21 da sentença posta em crise).

L. A A…………. sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, 
ao arrepio do disposto no n.0 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) — cf. 
petição inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
 - cf. alíneas F), G) e H) dos factos provados e teor da decisão da comissão Europeia de iniciar o pro-
cedimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A…………. coma sua petição inicial e dada 
por integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004 — conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, 
que ora se transcreve:

«(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em causa, 
desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não 
notificados».)

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averigua-
ções contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado 
execução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do 
TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxilio» (cf. página 22 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior 
 - olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
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do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. (…) O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra vio-
lada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de 
uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «[…] a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão 
a aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente im-
procedente»  - cf. página 20 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 82.º da contestação 
do IVV.

W. O reembolso — ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A…………., com as demais consequências legais — requerida nos presentes autos não decorre da 
adopção, por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa 
em causa, por considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, 
aconteceria a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto 
ao âmbito dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação 
prévia e proibição de execução constante do artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do 
TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
decisão que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada — cf. alínea H) dos factos 
provados.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação 
de decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará 
notar que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado 
Português, igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV.

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV — A) respectivo).

BB. Tais medidas — em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos — eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o 
mercado comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são 
inválidos por terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.
º 88.º), porquanto «qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado-
-Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil,» — cf. Acórdão de 05.10.2006, 
TRANSALPINE ÕLLEITUNG IN ÕSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão 
de 21.10.2006, processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante — isso sim — para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber 
se a medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente 
compatível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem 
dúvidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
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de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida 
— a taxa de promoção  - é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C 43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa 
influencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma dimi-
nuição do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de 
promoção e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (1), este 
concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado  - a taxa de promoção  - é parte integrante 
da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos 
auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios 
com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 
130 da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios 
propriamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando 
a ser mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da 
Comissão sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido — como o foi (cf. 
parágrafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento 
das campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre 
os produtos nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do 
artigo 108º, n.º 3, do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem 
a anulação dos actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que 
o estabelecimento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão 
Europeia, é contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos 
relativamente ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Junho de 2007 e veio a ser, 
com manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, colect., p. I -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, nº. 3], 
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último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»

— cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02,

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

— cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 
artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem 
sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des prodults alimentaires e Syndicat 
nationaf des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-
ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as 
consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em 
crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa 
e se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

 - A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

 - A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
— consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços 
e actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio 
propriamente dito que financia)?

 - O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de 
um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se 
encontra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo 
de auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão 
sobre a respectiva compatibilidade?

 - Em caso negativo — e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
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violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

3. Por seu turno, o Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., veio formular as seguintes conclusões das 
suas alegações:

“A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência aos período mensal de Junho de 2007.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.os 2 e 3 e 685.º -A, n.ºs 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas 
pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos 
auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão 
podem incidir as presentes alegações — cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao con-
trário de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a 
incompreensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido 
à sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alegações 
que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º do 
CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 
de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» — cfr p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
— hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com 
as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, 
através das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da le-
gislação comunitária e nacional aplicável, não constitui uni auxílio de Estado na acepção do agora 
artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consig-
nação da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa 
larga componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.
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M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pre-
tensões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos 
pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as panes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera 
a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012— através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

IV. DO PEDIDO
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais.

Só nestes termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!
4. O Magistrado do Ministério Público, junto deste Tribunal, veio emitir o parecer que se segue:
“1. A Comissão Europeia iniciou procedimento contraditório (C 43/2004) para apreciação da 

compatibilidade com o mercado comum do auxílio estatal financiado pela receita obtida com a taxa de 
promoção do vinho, autoliquidada pelos sujeitos passivos e cobrada pelo IVV (art. 108º nº3 Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia; conclusões do recurso O.P.Q.Z)

Na decisão final condicional do procedimento a Comissão Europeia anunciou que iria tomar posição 
quanto à aplicação da taxa após 31 dezembro 2006, data da entrada em vigor das novas orientações 
comunitárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal (considerando 133, fls. 318)
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A posição a adoptar sobre a compatibilidade/incompatibilidade (eventualmente formalizada 
em nova decisão) terá consequência na apreciação da legalidade da taxa, respeitante a Junho 
2007, fora do âmbito temporal da decisão proferida pela Comissão Europeia em 20.07.2010 
(conclusão Z.)

2. Neste contexto o Ministério Público pronuncia -se nos seguintes termos:
a) aquisição oficiosa pelo STA de informação sobre a posição da Comissão Europeia respeitante 

à aplicação das taxas após 31 dezembro 2006;
b) suspensão da instância até à obtenção da citada informação (arts.276º nº1 alínea c) e 279º 

nº1 CPC/art.2º al.e) CPPT)
5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II -FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
A sentença recorrida fixou a seguinte factualidade:
“A) No dia 13 de Julho de 2007, a A…………. procedeu à autoliquidação da quantia de € 39.129,36, 

a título de taxa de promoção referente ao mês de Junho de 2007, cfr. documento n.º 1, junto com o 
pedido de revisto oficiosa, a qual por sua vez é o doc. 1 que instrui a petição inicial desta Impugnação, 
aqui dado por reproduzido o mesmo se dizendo dos demais elementos infra referidos;

B) o montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa, factualidade que resulta dos articulados apresentados pelas Partes, ou seja 
não é objecto de dissenso;

C) em 22/12/2008 a A…………. apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida 
em A, vide artigo 1º da petição inicial e doc. nº. 2 que instruiu a petição inicial.

D) O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009, cfr. doc. 2 que instruiu a petição 
inicial;

E) Em 09/02/2009, via postal, a Impugnante remeteu a petição inicial que deu origem à presente 
Impugnação, vide fls. 2 e sgs.:

F) No dia 1 de Dezembro de 2004 a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de 
Estado, encontrando -se o referido procedimento em curso, não tendo ainda sido adoptada decisão 
definitiva sobre o mérito da causa, verificando -se apenas a apreciação liminar melhor especificada 
na alínea seguinte, cfr. doc. n 3 que instruiu a petição inicial;

G) Do documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxilio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE (2005/C 

92/06)” extracta -se o que infra se registará dando -se o demais por reproduzido:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa, …, sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo instituto 

da Vinha e da Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

“(…)
II. DESCRIÇÃO
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, 

é imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas tam-
bém

 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-
ceiros, e

 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Por-
tugal.

“(…)
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.
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“(…)
(108) A Comissão considera que os auxílios púbicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui uni auxilio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”., idem anterior;
H) A Comissão Europeia encerrou o procedimento a que vimos aludindo através de decisão 

proferida em 20 -07 -2010, que Portugal questionou através do competente recurso de anulação que 
dirigiu ao Tribunal Geral da União Europeia, decisão:

“(…)…
 - limitada até 31 de Dezembro de 2006 “data da entrada em vigor das novas Orientações Co-

munitárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 2007 -2013, sem prejuízo 
da posição que a Comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa 
data.”

“(…)…
Artigo 2º
Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 

executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º. nº3, alínea c) do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º
Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-

tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, nº3 do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei nº137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para do artigo 107º, n.º 3, alínea c) do TFUE em relação ao pe-
ríodo que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006..

…”. cfr. documentos n.º 3 e 4 juntos pelo IVV, no processo conexo nº. 371/093B e cuja junção, 
através de cópia certificada, se ordenou no início desta sentença”.

2. DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
Resulta do probatório que, no dia 13 de Julho de 2007, a recorrente procedeu à autoliquidação da 

quantia de € 39129,36, a título de taxa de promoção do vinho, referente ao mês de Junho de 2007, tendo 
apresentado, em 22/12/2008, pedido de revisão oficiosa da mesma, que foi indeferido em 12/1/2009.

Contra este indeferimento deduziu a recorrente impugnação judicial, que foi julgada improcedente, 
por sentença proferida, em 6/9/2012, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu.

Para tanto, ponderou, entre o mais, o Mmº Juiz “a quo”:
• “(…) Alega a Impugnante que a taxa por si autoliquidada constitui um auxílio de Estado, contra-

pondo o IVV que a própria Comissão Europeia defende, em larga medida, exactamente o contrário.
• “(…) A taxa de promoção incide sobre os «vinhos e produtos vínicos produzidos no território 

nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados», sendo devida pelo agente eco-
nómico (e, em certos casos, pelo produtor) ao IVV — cf. art.º 1º, n.º1, e art.º 3.º do D.L. n.º 119/97.

• “A taxa de promoção constitui, conforme decorre do n.º 1 do art.º 1.º do DL. n.º 119/97, a «con-
trapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção 
genérica e à coordenação geral do sector».

• “(…) O IVV, em sua defesa, alega que o seu financiamento é garantido, em larga medida, pela 
taxa de promoção. Isto mesmo foi confirmado pela Comissão Europeia na sua decisão de início do 
procedimento de investigação em curso, ao registar, por um lado, que «[a]s receitas desta taxa dita de 
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promoção do vinho correspondem a mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV» e, 
por outro, que «o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto 
autoridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal» (cfr. resumo da Decisão da Comissão, página 12, parágrafo 144). Admite -se que o 
nome não seja o mais adequado à natureza da taxa, mas tal deve -se ao Legislador e não ao IVV. Cfr. 
Decisão da Comissão C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do vinho, publicada 
no JOUE C 92, de 16.04.2005, a que se dará particular atenção no capitulo O infra (cfr. doc. n.º 2, que 
ora se junta e se dá por reproduzido para todos os efeitos legais).

• Assim, nesta questão, dando razão ao IVV, é a própria Comissão que na decisão referida na 
alínea G. dos factos provados refere que “o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvol-
vidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola 
em Portugal não constitui um auxílio estatal” (sublinhado nosso), conclusão 144.

• “(…) não estando em causa, um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser pre-
viamente notificada à Comissão Europeia, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE.

• “(…) as dúvidas da Comissão relativamente à taxa de promoção enquanto mecanismo de finan-
ciamento dos auxílios às acções de promoção e de publicidade do vinho limitam -se à parte do produto 
da taxa de promoção pago pelos produtos vitivinícolas provenientes de outros Estados -membros e às 
vantagens que estes retiram das acções de promoção e publicidade acima mencionadas, na medida em 
que estas acções sejam financiadas pelas receitas da taxa.

“(…) As questões relativas à taxa de promoção que estão a ser objecto de investigação pela Co-
missão são totalmente estranhas à matéria de facto que nos ocupa nos presentes autos.

• “Quanto aos vinhos produzidos em Portugal, ainda que comercializados fora do nosso país, a 
Comissão foi muito clara ao considerar que «não se afigura (...) existir discriminação entre os produtos 
nacionais destinados ao mercado nacional e os destinados à exportação» (cfr. parágrafo 143 da Decisão 
(cit,)).

• “Não se coloca assim, a propósito da actividade desenvolvida em geral pela Impugnante e nos 
presentes autos em concreto, qualquer problema de Direito Comunitário derivado da taxa de promoção 
a que se encontra sujeita por lei.

• “Resta assim concluir que o processo de investigação à taxa de promoção, que foi iniciado pela 
Comissão e que se encontra em curso, é totalmente irrelevante para os presentes autos e para a funda-
mentação da pretensão da Impugnante.

• “(…) Do exposto não restam dúvidas que a presente impugnação tem que ser julgada totalmente 
improcedente, por não provada, confirmando -se a legalidade do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da liquidação aqui em causa”.

Contra este entendimento se insurge a recorrente argumentando, em síntese, que:
• “(…) nos presentes autos, (…) o que a recorrente sustenta é tão só a ilegalidade da taxa de 

promoção decorrente da respectiva não notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução 
antes de decisão final da Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE)…”

• “(…) Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV 
e às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.”(…) O Estado Português não 
poderia cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado a Comissão da mesma e até decisão 
final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa com o Direito Comunitário”, sendo 
que tal ilegalidade não é afectada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com 
o mercado comum por uma decisão final da Comissão, nos termos do parágrafo 62 do Acórdão do 
TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

• “(…) O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sen-
tença proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta 
em crise.

• “Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese (…)”.

Por sua vez, o recorrido, nas Contra -Alegações, vem dizer que a recorrente em vez de rebater a 
decisão “a quo”, as suas posições e respectivas apreciações, se limita a invocar a incompreensão do 
Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i.., o que “seria desde logo suficiente para que 
não pudessem ser admitidas estas alegações que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.
º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º do CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, 
acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, 
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acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos 
do STA no recurso n.º 39.981 de 11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, 
e no recurso n.º 13.331 de 22 de Janeiro de 1992”.

Em face das conclusões, que são as relevantes para aferir do objecto e âmbito do recurso [cfr. 
os arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], o objecto do presente recurso 
consiste em saber se a sentença recorrida fez correcto julgamento quando decidiu improcedente a im-
pugnação judicial, mantendo o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto de liquidação da 
taxa de promoção do vinho relativa a Junho de 2007.

2.2. Sendo estas as questões a tratar, verifica -se que as mesmas já foram decididas por Acórdão 
deste Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Abril de 2013, proc n.º 29/2013, no qual interviemos 
como relatora.

Em face do exposto, concordando inteiramente com a fundamentação aduzida e tendo presente 
o disposto no art. 8º, n.º 3, do Código Civil e a possibilidade conferida pelo art. 713º, n.º 5, do Código 
de Processo Civil, limitamo -nos a remeter para aquele aresto, de que se juntará cópia.

III - DECISÃO
Termos em que os Juízes Conselheiros da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 30 de Abril de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) (Cf., entre outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALSTER, 
OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK NOORD -BRABANT.) 

 Acórdão de 30 de Abril 2013.

Assunto:

Recurso jurisdicional de revista – artigo 150º do CPTA. Pressupostos de admissibi-
lidade.

Sumário:

 I — O recurso de revista consagrado no artigo 150º do CPTA tem natureza absoluta-
mente excepcional. Daí que apenas seja admissível nos precisos e estritos termos 
em que o legislador o consagrou.

 II — Destina -se a viabilizar a reapreciação pelo Supremo Tribunal Administrativo de 
questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para 
uma melhor aplicação do direito.

 III — Não assume aquela relevância fundamental nem se apresenta como clara a ne-
cessidade de admissão deste recurso, no quadro factual fixado pelas instâncias, 
a reapreciação da questão da admissibilidade da junção de documentos com as 
alegações de recurso jurisdicional, ainda que quando esteja em causa questão da 
eventual prescrição.

Processo n.º 309/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A………………, SA.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Alfredo Madureira.

Em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo.

A Autoridade Tributária e Aduaneira requereu revista excepcional nos termos do disposto no art.º 150º 
do CPTA para eventual reapreciação da questão da admissibilidade da junção de documentos com as ale-
gações de recurso jurisdicional interposto de anterior sentença do TT de Lisboa que julgara parcialmente 
procedente a reclamação de acto do órgão de execução fiscal antes deduzida por A…………….., SA.
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O Tribunal a quo, o Tribunal Central Administrativo Sul, não admitiu a requerida junção e or-
denou fossem desentranhados dos autos e entregues ao apresentante, considerando, para tanto e face 
ao disposto nos artigos 523º, 524º, 691º n.º 2 e suas alíneas a) a g) e i) a n) e 693 -B do CPC, que os 
referidos elementos documentais podiam ter sido juntos antes do encerramento da discussão da causa 
em 1ª instância e que, mais relevantemente, se não atesta, como se devia atestar, que até então não foi 
possível a referida junção o que acarreta que se não verifiquem os pressupostos elencados no aludido 
art.º 693º -B, não ocorrendo, sequer, nenhum dos outros requisitos ali referidos, isto é, a necessidade 
de junção de tais documentos não é motivada pela decisão recorrida, nem tão pouco estamos perante 
situação subsumível a qualquer das alíneas do n.º 2 do art.º 691º, identificadas no art.º 693º -B, ambos 
do CPC., ainda que, sobre o ponto, com um voto de vencido.

A Requerente sustenta, para justificar, motivando, a requerida revista excepcional que a questão 
de saber se “... estando em causa a questão da prescrição, de conhecimento oficioso, a AT ou a outra 
parte podem, ou não, vir aos autos juntar documentos destinados a provar a ocorrência, ou não de 
tal prescrição, ainda que o façam em sede de recurso jurisdicional conjuntamente com as respectivas 
alegações.”

... assume relevância jurídica ou social, aferida em termos de utilidade jurídica, com capacidade 
de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular, decorrendo, da interposição 
do presente recurso, a possibilidade de melhor aplicação do direito, tendo como escopo a uniformização 
do mesmo direito, dado que esta questão tem uma capacidade de se repetir num número indeterminado 
de casos futuros.”.

Sobre o requerido não foram apresentadas quaisquer contra alegações.
Neste Supremo Tribunal depois o Ex.mo Magistrado do Ministério Público emitiu bem funda-

mentado e douto parecer – cfr. fls. 501 e 502 – pronunciando -se pela não admissão da requerida revista, 
sustentando, com apoio jurisprudencial que convenientemente identifica, que se não verificam ocorrer 
os necessários pressupostos legais.

Sublinha que “... em função da factualidade apurada nos autos, estamos perante uma situação 
pontual, que não é, de todo, particularmente complexa ou melindrosa do ponto de vista jurídico, nem 
revestindo uma importância fundamental do ponto de vista social.”

E que “A recorrente não invoca que a doutrina e/ou a jurisprudência se tenham vindo a pronun-
ciar em sentido contrário sobre a questão, tornando, desse modo, necessária a sua clarificação para 
se obter uma melhor aplicação do direito”.

Anota, a final, que “... a recorrente não invoca nem se nos afigura que a decisão recorrida esteja 
ferida por erro manifesto ou grosseiro.”,

E que “... a decisão recorrida vai no sentido da doutrina e jurisprudência... “convocando o acórdão 
deste Supremo Tribunal de 08.10.1998, processo n.º 22603 in AP -DR de 06.04.2011, pag. 351 e Jorge 
Lopes de Sousa, CPPT, anotado e comentado, 6ª edição 2011, volume IV, pag. 342.

Colhidos os vistos legais, cumpre agora decidir.
Vejamos então, como cumpre  - cfr. art.º 150º n.º 5 do CPTA  -, se, in casu, se verificam ou não os 

pressupostos de admissibilidade.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo (Contencioso Administrativo e Conten-

cioso Tributário) perante o disposto no n.º 1 daquele preceito da lei adjectiva vem acentuando repetida, 
uniforme e pacificamente o carácter estritamente excepcional deste recurso jurisdicional de revista,

Pois não se trata de recurso ordinário de revista, mas antes, como de resto o legislador cuidou 
de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, de uma “válvula de 
segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que definiu,

Quer dizer, quando esteja em causa a apreciação de uma questão que pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para a melhor aplicação do direito.

E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos, a saber: relevância jurídica ou social 
de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do recurso para uma 
melhor aplicação do direito, a jurisprudência deste Tribunal Superior vem doutrinando e sublinhando 
que apenas se verifica ocorrer aquela relevância jurídica ou social quando a questão a apreciar seja 
de complexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, de 
enquadramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar diferentes 
regimes potencialmente aplicáveis”.

E que só ocorre clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito 
quando se verifique capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da 
situação singular, designadamente quando o caso concreto revele seguramente a possibilidade de ser 
visto como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada, passível de se repetir em casos futuros 
e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável,

Ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes juris-
prudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios.
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Mais se vem doutrinando, que é sobre o requerente que recai o ónus de alegar e intentar demons-
trar a verificação dos indispensáveis requisitos legais de admissibilidade deste extraordinário meio 
processual de sindicância jurisdicional, alegação e demonstração a levar necessariamente ao reque-
rimento inicial ou de interposição – cfr. arts. 676º n.º 2, 684º n.º 1 (in fine) e 2, e 685º -A n.º 1 e 2 do 
CPC, subsidiariamente aplicável  -.

Ora, neste domínio e no caso presente, como emerge do relato sucinto que precede, não pode 
deixar de concluir -se, com o Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal, 
sem tibiezas ou necessidade de longas divagações, que a Requerente não só não alegou como não lo-
grou demonstrar a verificação dos apontados requisitos/pressupostos legais de admissão da requerida 
revista excepcional tal como a consagra o invocado artigo 150º do CPTA e a jurisprudência convocada 
o vem clarificando no seu alcance.

Com efeito e como emerge do texto do respectivo requerimento de interposição, já perante a fac-
tualidade apurada e agora definitivamente assente, sem possibilidade de sindicância processualmente 
eficaz, nesta sede – cfr. art.º 150º n.º 3 e 4 do CPTA  -, factualidade que, assim, aponta, caracterizando, 
para situação bem concreta e pontual, que, por isso mesmo, não revela, em abstracto, capacidade de 
expansão da controvérsia suscitada para outros casos futuros,

Nem assume, revestindo, também por isso mesmo, importância jurídica fundamental, pois não 
só não é juridicamente complexa ou melindrosa, nem reclamou, na apreciação que dela efectuaram as 
instâncias, operações exegéticas de dificuldade superior ao comum ou necessidade de compatibilizar 
diversos regimes legais, potencialmente aplicáveis.

O enquadramento normativo aplicável e aplicado (art.º 523º, 524º, 691º e 693º -B do CPC) é antes 
de formulação bem singela, jurisprudencial e doutrinariamente claro e consolidado, não suscitando 
quaisquer dúvidas de entendimento e aplicação aos casos concretos, nem se conhecendo, sobre a ques-
tão subjacente, divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais porventura potenciadoras de gerar 
incerteza e instabilidade na resolução dos litígios.

Ao contrário, o sentido da impugnada decisão jurisprudencial vai antes ao encontro e acolhe en-
sinamentos da jurisprudência e opinião concordante da doutrina  - cfr. aresto e autor citado pelo Ilustre 
Magistrado do Ministério Público  -.

Tudo em termos de se poder concluir, para o efeito jurídico -processual que cumpre, que não é 
necessária, no ponto, qualquer clarificação do decidido, nem caso de lançar mão da válvula de segu-
rança do sistema, prevista e consagrada pelo invocado art.º 150º do CPTA, já que é antes seguro que 
as controvertidas decisões judiciais integram, constituindo, soluções plausíveis de direito à luz dos 
preceitos legais aplicáveis e convocados em sede da sua fundamentação.

Dizer antes de concluir que a declarada discordância da Requerente com o sentido do decidido, 
por si só, embora susceptível de legitimar/motivar recurso jurisdicional ordinário, se e quando admis-
sível, se revela para o efeito jurídico processual que cumpre  - admissibilidade da revista excepcional 
 -, de todo, processualmente ineficaz.

Pelo exposto, acordam os Juízes desta formação – art.º 150º n.º 5 do CPTA – da Secção de Con-
tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em não admitir a requerida revista.

Custas pela Requerente.

Lisboa, 30 de Abril de 2013. — Alfredo Madureira (relator) — Dulce Neto — Valente Torrão. 

 Acórdão de 30 de Abril de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Admissibilidade. Requisitos.

Sumário:

 I — O recurso excepcional de revista, previsto no art. 150º do CPTA, é admissível no 
contencioso tributário, não por via da interpretação analógica ou extensiva do 
art. 24º, n.º 2, do ETAF de 2002, mas antes por aplicação da norma contida no 
art. 26º, alínea h), do mesmo diploma legal, e atenta a expressa remissão contida 
nas alíneas c) e e) do art. 2º, do CPPT. Razão por que a admissão deste recurso 
no contencioso tributário não envolve uma inconstitucionalidade de natureza 
orgânica.
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 II — Não se justifica, à luz do artigo 150º, n.º 1 do CPTA, a admissão de revista ex-
cepcional de um acórdão do TCA que sufraga uma interpretação juridicamente 
plausível e que tem sido acolhida pela jurisprudência sobre a questão de saber 
se a garantia oferecida através de fiança é susceptível de assegurar o pagamento 
dos créditos exequendos e a questão de saber que critério deve o julgador utilizar 
para, casuisticamente, aferir a idoneidade da fiança oferecida.

 III — Além de que se trata de questões que contendem com matéria de facto e juízos 
de facto não sindicáveis pelo tribunal de revista, o que lhes confere um cunho 
casuístico, circunscrito às condições e particularidades do caso concreto.

Processo n.º 378/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A………, SA.
Relatora: Ex.ma Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA interpõe recurso de revista excepcional, ao abrigo do disposto no ar-
tigo 150.º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Norte que confirmou a 
sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, mantendo a decisão de procedência 
da reclamação que a sociedade A………, S.A., deduziu contra o acto praticado pelo substituto legal 
do Director de Finanças do Porto, de indeferimento do pedido de prestação de garantia através de 
fiança.

1.1. Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1. O presente recurso versa sobre o critério de aferição da idoneidade concreta da fiança prestada 

para suspensão da execução fiscal.
2. Essa questão tem importância fundamental pela sua relevância jurídica e social.
3. Seguro é, efetivamente, que a presente controvérsia não se confinará aos estreitos limites dos 

presentes autos e que se reproduzirá em todos os casos em que se mostre necessário avaliar a idoneidade 
concreta do fiador na sequência das decisões judiciais que concluíram pela admissibilidade abstrata 
da fiança.

4. A questão preenche, portanto, os requisitos do art. 150º, 1, do CPTA, pelo que o recurso deve 
ser admitido.

5. O acórdão em recurso decidiu que os requisitos da idoneidade concreta do fiador se encontram 
plasmados no art. 633º, 1, do C.C. e que consistem apenas na sua capacidade para se obrigar e na exis-
tência de ativo de valor superior ao da divida afiançada.

6. A Fazenda Pública entende, ao invés, que aquela disposição legal não é diretamente aplicável 
às situações previstas nos arts. 169º e 212º do C.P.P.T e no art. 52º da LGT.

7. A avaliação do fiador deve atender ao tipo, natureza e composição do seu património, aos ónus 
existentes, ao valor do seu passivo e, sobretudo, à sua capacidade financeira de curto prazo, isto é, à 
sua capacidade financeira de curto prazo.

8. Este último índice é absolutamente determinante já, em qualquer execução, a garantia tem como 
objectivo não só proteger o credor contra a depreciação e delapidação do património do devedor no 
período da suspensão do processo executivo mas também garantir o credor, no termo daquele prazo, 
obtém o necessário pagamento sem mais delongas e diligências executivas.

9. Essa dupla função da garantia adquire maior relevo no processo executivo fiscal, por vigorar 
no nosso ordenamento jurídico -fiscal, ainda que de forma mitigada, o principio do solve e repete.

10. Por força desse princípio, a prestação da garantia tem que equivaler a um pagamento  - o que 
ocorre com a garantia bancária e o seguro -caução  - ou, pelo menos, assegurar esse pagamento de forma 
substancial. Na lógica do sistema, a suspensão da instância executiva só ocorre porque a finalidade 
do processo  - a cobrança da dívida tributária  - se mostra lograda antecipadamente por via da garantia 
obtida.

11. Acresce que a fiadora se assumiu como principal pagadora, isto é, se assumiu como devedora 
solidária da obrigação exequenda, pelo que é inequivocamente responsável pelo seu pagamento.

12. Apenas por essa razão e se outras não existissem, a distinção estabelecida pelo acórdão entre 
efetuar o pagamento/prestar garantia tem que ser rejeitada, pelo que, neste caso, a fiadora se prontificou 
a solver a divida da sua afiançada.

13. Em vista do exposto, a capacidade financeira da fiadora é absolutamente determinante para 
a aceitação da garantia prestada.

14. A jurisprudência do acórdão recorrido que julgou válida a fiança apenas pela relação existente 
entre o valor do ativo e dos capitais próprios da fiadora e o valor da obrigação afiançada não pode, 
pois, manter -se.
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15. Com efeito, ela aplica indevidamente o art. 663º do C.C. e viola o disposto nos arts.30º, 2, da 
LGT, 85º do C.P.P.T. e 200º, 2, deste último diploma.

1.2. A Recorrida apresentou contra -alegações, que concluiu do seguinte modo:
i. A Fazenda Pública interpõe recurso de revista para este Supremo Tribunal, quando está na posse 

de elementos que apontam, precisamente, no sentido de que a jurisprudência firmada pelo Tribunal 
ad quem se consolidou no sentido oposto, tendo em conta que, para proferir a decisão ora recorrida, o 
próprio Tribunal a quo se suportou, não só em jurisprudência própria, mas, inclusivamente, em juris-
prudência do Supremo Tribunal Administrativo  - que a própria Fazenda Pública invoca.

ii. O recurso a que se responde corporiza uma verdadeira litigância de má fé  - na medida em que, 
nos termos do artigo 456.º n.º 2 d) do CPC, se faz do processo um uso reprovável com o fito de «(...) 
protelar, sem fundamento sério, o trânsito em julgado da decisão.»  - pela invocação consciente de um 
argumentário infundado, em circunstâncias em que a Recorrente sabe e não pode desconhecer que não 
existe qualquer controvérsia doutrinal e/ou a jurisprudencial, susceptível de gerar incerteza e instabilidade 
na resolução da questão em apreço — inexistindo, portanto, “fundamento sério” para o presente recurso 
— litigância de má -fé que cabe, não à Administração Fiscal (Nos termos do artigo 104.º da LGT.), mas 
sim à própria Representação da Fazenda Pública (Nos termos do artigo 456.º e 459.º do CPC.).

iii. O presente recurso foi interposto ao abrigo do disposto no artigo 150º do CPTA, pelo que, por 
força do constante no artigo 147º n.º 1 do CPTA, e uma vez que se trata de processo urgente, o recurso 
deveria ter sido interposto no prazo de 15 dias — ou seja, até ao dia 11.01.2013 — quando, como resulta 
dos autos foi interposto em 14.01.2013.

iv. No acórdão recorrido não se evidência a existência de um qualquer erro manifesto, e a pro-
núncia nele contida não se apresenta desenquadrada do espectro das soluções jurídicas plausíveis 
para as questões sobre as quais que se debruçou,  - as quais, como se disse, estão hoje pacificamente 
consolidadas na Jurisprudência.

v. As questões analisadas tampouco revelam uma especial complexidade, na medida em que a sua 
resolução não exige a realização de operações expositivas ou hermenêuticas de particular dificuldade, 
não ultrapassando aquilo que é usual nas controvérsias judiciárias.

vi. Afora o inegável interesse da Recorrente, em obstar ao trânsito em julgado do acórdão recor-
rido, e em alimentar a sua sanha litigante, não se vê que estejam em causa interesses comunitários, de 
especial relevância jurídica ou social, susceptíveis de legitimar a admissão do recurso de revista  - os 
quais nem vêm alegados.

vii. Ao contrário do pretendido pela Fazenda Pública, o Tribunal a quo não decidiu que os requisitos 
de idoneidade da garantia se encontram plasmados no artigo 633.º do Código Civil.

viii. Da leitura dos referidos acórdãos do STA e do TCAN, concatenada com a leitura do acórdão 
recorrido, tampouco resulta a conclusão que o preceito em causa constitui o único fundamento e, muito 
menos, o fundamento determinante para a decisão proferida.

ix. De resto, a Recorrente não se coíbe de invocar jurisprudência deste STA, firmada pelo referido 
acórdão n.º 0909/12, de 19.09.2012 quando, da mesma, resulta o oposto do que pretende  - «O órgão 
de execução fiscal não pode recusar a prestação de garantia por fiança com o fundamento de que esta 
não dá absoluta NEM RÁPIDA GARANTIA DE COBRANÇA DO CRÉDITO, louvando -se ainda no 
facto de que o património do fiador poder desvalorizar -se de um momento para o outro, ficando na 
situação de não poder vir a pagar a divida.».

x. É inequívoco que este STA tem vindo a entender que o critério da capacidade financeira da fiadora 
para proceder ao pagamento da dívida exequenda em curto prazo (30 dias) invocado pela Recorrente 
não beneficia de consagração de legal para determinação do conceito de “garantia idónea”.

1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que o recurso 
não devia ser conhecido, face à sua inadmissibilidade no âmbito do contencioso tributário, suscitando 
expressamente a questão da inconstitucionalidade das normas constantes do art.24º n.º 2 do ETAF 
aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, e do art. 150º n.º 1 CPTA, com a seguinte argu-
mentação:

«O recurso de revista de acórdãos dos tribunais centrais administrativos é característico da 
jurisdição administrativa, como claramente resulta de:

a) inexistência no contencioso tributário de norma de competência paralela à constante do art.24º 
n.º 2 ETAF 2002 (cf.art.26º ETAF 2002);

b) impossibilidade de integração da lacuna por via de interpretação analógica ou extensiva da 
norma citada, recusada pelos princípios hermenêuticos;

c) composição da formação incumbida da apreciação preliminar sumária dos pressupostos subs-
tantivos do recurso: três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso Administrativo 
(art.150º nº5 CPTA);

d) inexistência no Contencioso Tributário de espécie paralela à 7ª espécie da Secção de Contencioso 
Administrativo (recursos de revista de acórdãos dos tribunais centrais administrativos; cfr. deliberação 
n.º 1313/2004, 26.01.2004 do CSTAF)
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No sentido da inaplicabilidade do recurso de revista no contencioso tributário pronuncia -se dou-
trina qualificada (José Casalta Nabais Considerações sobre o Anteprojecto de revisão da Lei Geral 
Tributária e do Código de Procedimento e de Processo Tributário Cadernos de Justiça Administrativa 
n.º 61 Janeiro 7 Fevereiro 2007 p.13; Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo 
Tributário anotado e comentado 6ª edição 2011 Volume IV anotação 37 ao art. 279º CPPT p. 390)

Neste contexto deve ser recusado o conhecimento do objecto do recurso, com fundamento na in-
constitucionalidade das normas constantes do art.24º n.º 2 ETAF 2004 aprovado pela Lei n.º 13/2002,19 
fevereiro e do art. 150º n.º 1 CPTA, na interpretação segundo a qual a Secção de Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo é competente em razão da matéria para o conhecimento de recurso 
de revista interposto de acórdão proferido pela Secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central 
Administrativo, por violação da reserva de competência relativa da Assembleia da República sobre 
organização e competência dos tribunais (art. 165º n.º 1 alínea p) CRP numeração RC/97).».

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Colocadas que foram as questões da inadmissibilidade e inconstitucionalidade do recurso de 

revista previsto no artigo 150º do CPTA em sede de contencioso tributário, cumpre apreciar previa-
mente tais questões.

Como se viu, o Exmº Procurador -Geral Adjunto veio defender que este recurso de revista excepcio-
nal é inadmissível no contencioso tributário, invocando, em apoio da sua tese, os clássicos argumentos 
esgrimidos pela doutrina e pela jurisprudência que perfilham essa orientação: (i) a redacção do art. 24º, 
n.º 2, do ETAF e a inadmissibilidade da interpretação analógica ou extensiva desse preceito; (ii) o dis-
posto no art. 150º, n.º 5, do CPTA; (iii) a inexistência na Secção de Contencioso Tributário de espécie 
paralela à 7ª espécie da Secção de Contencioso Administrativo. Mais defende que o art. 24º, n.º 2, do 
ETAF e o art. 150º, n.º 1, do CPTA padecem de inconstitucionalidade orgânica quando interpretados 
no sentido de que a Secção de Contencioso Tributário do STA é competente em razão da matéria para 
o conhecimento deste recurso de revista, por tal interpretação consubstanciar violação da reserva de 
competência relativa da Assembleia da República sobre organização e competência dos tribunais, 
contemplada no art.165º, n.º 1, alínea p), da CRP.

Relativamente à admissibilidade do recurso de revista excepcional no contencioso tributário, 
trata -se de questão que vem conhecendo decisão reiterada, pacífica e uniforme no sentido afirmativo, 
como se pode ver pela leitura, entre tantos outros, dos acórdãos proferidos nos processos n.º 0415/12, 
de 30/05/2012, n.º 0434/12, de 23/05/2012, n.º 0357/12, de 16/05/2012, n.º 083/12, de 16/05/2012, 
n.º 01140/11, de 26/04/2012, n.º 0284/12, de 26/04/2012, n.º 01110/11, de 14/03/2012 e n.º 01108/11, 
de 7/03/2012, cuja fundamentação sufragamos e que aqui, mais uma vez se acolhe e reitera, tendo em 
conta a suprema importância de acatar a jurisprudência consolidada em termos de se obter uma inter-
pretação e aplicação uniformes do direito (art.º 8.º, n.º 3 do Código Civil).

Por conseguinte, e em conformidade com a aludida jurisprudência, a admissibilidade deste 
recurso no contencioso tributário tem sustentáculo formal no artº n.º 26º, alínea h), do ETAF, e no 
art. 2.º, alínea c), do CPPT, já que a remissão a que se refere esta alínea c) tem natureza dinâmica e 
não estática: as normas sobre processo nos tribunais administrativos são presentemente as constantes 
do CPTA e não as da LPTA.

Como se deixou afirmado nesses acórdãos, «quanto ao facto de no artº 26º do ETAF, em que se 
fixa a competência da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, não 
existir norma semelhante à do artº 24º, n.º 2, nem existir qualquer remissão para o regime daquele 
artº. 150º, não nos parece significativo.

Isto porque o artº n.º 26º, alínea h), estabelece que à Secção de Contencioso Tributário cabe 
conhecer “De outras matérias que lhe sejam deferidas por lei”. Ora, sendo aplicáveis por remissão 
do artº 2º, alínea c), do CPPT, as normas do CPTA, onde se inclui o artº 150º citado, tratando -se de 
matéria tributária, fica estabelecida por lei a competência da referida Secção.

Também não nos parece colher qualquer apoio o argumento de que “o acesso ao STA, para os 
processos tribunais tributários, está muito mais aberto do que o está no contencioso administrativo, 
em face da possibilidade de recurso per saltum de decisões dos tribunais tributários sem as limitações 
que, para o contencioso administrativo, se prevêem no art. 151.º, abertura cuja amplitude se estende 
até possibilidade de acesso ao Supremo Tribunal Administrativo em processos de valor não à alçada 
dos tribunais tributários (artº. 280º, n.º 5, do CPPT).”

Com efeito, o recurso excepcional de revista tem fundamentos específicos que em nada se asse-
melham ao recurso “per saltum” para a 2ª Secção do STA que é um recurso ordinário.

De qualquer forma, o que está em causa no recurso excepcional de revista são decisões dos 
tribunais centrais administrativos e não dos tribunais de 1ª instância.

E que dizer do argumento de que “mantém -se a admissibilidade generalizada de recurso 
de decisões dos tribunais centrais administrativos proferidas em processos instaurados antes de 
15 -9 -1997, assegurada pelo artº. 120º do ETAF de 1984”. Trata -se de uma garantia do passado. 
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Mas para o futuro? Por que razão há -de ser negado aos administrados contribuintes um direito de 
que gozam os outros cidadãos (administrados)?

Por outro lado, e conforme se refere no acórdão transcrito, o recurso excepcional de revista, 
não visa a uniformização de jurisprudência, não existindo, por isso, qualquer incompatibilidade ou 
sobreposição com o regime de recurso previsto no artº 284º do CPPT.

De qualquer forma, se dúvidas pudessem ainda existir quanto à aplicação do recurso excepcional 
de revista, previsto no artº 150º do CPTA, ao processo judicial tributário, após as alterações ao CPC 
operadas pelo DL n.º 303/2007, de 24 de Agosto, o referido recurso teria sempre de ser admitido por 
aplicação subsidiária do artº 2º, alínea e) do CPPT.

É que, se a existência de tal recurso, anteriormente, apenas em contencioso administrativo, 
poderia gerar questões de inconstitucionalidade, por discriminação dos cidadãos, como salientava 
Lebre de Freitas (Código de Processo Civil Anotado, pág. 116), sendo agora tal recurso admitido no 
processo civil, não faria sentido excluí -lo do processo judicial tributário. Tal traduziria, nitidamente 
violação do direito à tutela jurisdicional efectiva e ao princípio da igualdade constantes dos arts 13º, 
n.º 1 e 268º, n.º 4 da CRP.».

Torna -se, assim, claro que o recurso excepcional de revista, previsto no art. 150º, do CPTA, é 
admissível no contencioso tributário, não por via da interpretação analógica ou extensiva do art. 24º, 
n.º 2, do ETAF de 2002, mas antes por força da aplicação da norma contida no art. 26º, alínea h), 
do mesmo ETAF, e por força da expressa remissão para as normas do CPTA e do CPC contidas nas 
alíneas c) e e) do art. 2º do CPPT.

E, neste contexto, cai imediatamente por terra a questão da inconstitucionalidade de natureza or-
gânica invocada, na medida em que ela tinha por pressuposto a aplicabilidade à Secção de Contencioso 
Tributário da norma de competência contida no art. 24º, n.º 2, do ETAF.

Improcedem, assim, as duas questões suscitadas pelo Ministério Público.
Cumpre ainda, e previamente, conhecer da questão colocada pela Recorrida, traduzida na intem-

pestividade do requerimento de interposição do presente recurso.
Segundo a Recorrida, em face da norma contida no art.º 147º. n.º 1 do CPTA, e porque está em 

causa um processo urgente, o presente recurso deveria ter sido interposto no prazo de 15 dias, ou seja, 
até ao dia 11.01.2013, e foi interposto somente em 14.01.2013.

Todavia, não lhe assiste razão. Isto porque, ainda que aplicável ao prazo de interposição do 
presente recurso a norma contida no art.º 147º, n.º 2 do CPTA, segundo a qual «Nos processos ur-
gentes, os recursos são interpostos no prazo de 15 dias...», resulta dos autos que o requerimento de 
interposição do recurso foi remetido a tribunal por telecópia, em 11.01.2013, valendo como data da 
prática do acto processual a da referida expedição, em conformidade com o disposto no artigo 150º, 
n.º 2, alínea c), do CPC.

Termos em que improcede a questão suscitada pela Recorrida.
3. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 

pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal

Tal preceito prevê, assim, a possibilidade recurso de revista excepcional para o STA quando esteja 
em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de im-
portância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito. Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excepcionalidade 
deste recurso, referindo que ele só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito, dado que 
constitui uma “válvula de segurança do sistema” que só deve ser accionada nos estritos limites do 
preceito, sob pena de se desvirtuarem os fins tidos em vista pelo legislador.

Por conseguinte, este recurso só é admissível se for claramente necessário para uma melhor 
aplicação do direito ou se estivermos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, 
se revista de importância fundamental, sendo que esta importância fundamental tem de ser detectada 
não perante o interesse teórico da questão, mas perante o seu interesse prático e objectivo, medido 
pela utilidade da revista em face da capacidade de expansão da controvérsia ou da sua vocação para 
ultrapassar os limites da situação singular.

Deste modo, e como tem sido explicado nos inúmeros acórdãos proferidos por esta formação, 
a relevância jurídica fundamental deve ser detectada perante a relevância prática da questão, 
medida pela sua utilidade face à capacidade de expansão da controvérsia, e verificar -se -á tanto em 
face de questões de direito substantivo como de direito processual, quando apresentem especial ou 
elevada complexidade (seja em razão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, seja de 
um enquadramento normativo especialmente intrincado, complexo ou confuso, seja da necessidade 
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de compatibilizar diversos regimes legais, princípios e institutos jurídicos) ou quando a sua análise 
tenha suscitado dúvidas sérias ao nível da jurisprudência e/ou da doutrina.

Já a relevância social fundamental verificar -se -á quando estiver em causa um caso que apresente 
contornos indiciadores de que a utilidade da decisão extravasa os limites do caso concreto e das partes 
envolvidas no litígio, representando uma orientação para a resolução desses prováveis futuros casos, 
e se detecte um interesse comunitário significativo na resolução da questão.

Por outro lado, a clara necessidade da revista para uma melhor aplicação do direito há -de resultar 
da repetição ou possibilidade de repetição noutros casos e da necessidade de garantir a uniformização 
do direito, estando em causa matérias importantes tratadas pelas instâncias de forma pouco consistente 
e/ou contraditória, impondo -se a intervenção do órgão de cúpula da justiça como condição para dissipar 
dúvidas e alcançar melhor aplicação do direito. Pelo que a admissão do recurso terá lugar, designada-
mente, quando o caso concreto contém uma questão bem caracterizada e passível de se repetir em casos 
futuros e a decisão nas instâncias esteja ostensivamente errada ou seja juridicamente insustentável, ou 
se suscitem fundadas dúvidas por se verificar uma divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, 
gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, tornando -se objectivamente útil a intervenção 
do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.

Cumpre, então, apreciar se tais requisitos se verificam no caso vertente.
A questão colocada é a de saber se o acórdão recorrido, ao manter a decisão proferida pelo tribunal 

de 1ª instância, fez uma correcta aplicação do direito ao julgar que a garantia oferecida através de fiança 
prestada pela sociedade A………, S.A. é susceptível, no caso concreto, de assegurar o pagamento do 
crédito exequendo, tendo em conta o critério de aferição da idoneidade em concreto da fiança que foi 
utilizado pelo julgador.

O acórdão recorrido, depois de julgar que era legalmente admissível a uma sociedade gestora de partici-
pações sociais prestar garantia, por fiança, às sociedades suas participadas, passou à apreciação da idoneidade 
concreta da garantia oferecida. E, nesse enquadramento, conclui que era de manter a sentença, já que, por um 
lado, «(…) o órgão de execução fiscal, perante o oferecimento de determinada garantia e com vista à deter-
minação da respectiva idoneidade apenas terá, nos termos do n.º 1 do artigo 199º do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário, de ajuizar se essa garantia é ou não susceptível de assegurar o cumprimento dos 
créditos do exequente, sendo completamente irrelevantes as considerações aduzidas no despacho reclamado 
quanto à liquidez da garantia ou a uma eventual preferência legal pelas garantias que apresentem maior 
grau de liquidez, porquanto tais fundamentos não constituem parâmetros relevantes no juízo da aferição da 
idoneidade da garantia oferecida (…)», e, por outro lado, há que reafirmar a doutrina contida no acórdão 
n.º 944/12.7BEPRT do TCAN, já que «(…) a garantia foi recusada porque a informação empresarial da 
fiadora não garantia a existência de património líquido suficiente para que esta pagasse no prazo da sua 
citação a que alude o artigo 200º., n.º 2, do Código de Procedimento e de Processo Tributário.(…)

Ora, entendemos que a administração tributária não tem razão. A idoneidade da fiadora não se 
afere pelo seu património líquido e muito menos pela capacidade de pagamento no prazo fixado no 
artigo 200º. do Código de Procedimento e de Processo Tributário. Em primeiro lugar, o artigo 200º, 
n.º 2, citado não encerra nenhum pressuposto da idoneidade da fiança, mas as consequências da falta 
de pagamento do fiador (como, de resto, anuncia a sua epígrafe). A citação e o decurso do prazo de 
pagamento voluntário do fiador não são pressuposto algum de que dependa a aceitação da garantia, 
mas pressuposto de que depende a execução dessa garantia.

Mal se compreenderia, de resto, que fosse pressuposto da garantia um incidente da sua execução 
que nem sequer afeta a sua subsistência: a administração tributária continua a beneficiar da extensão 
de garantia, quer o fiador pague quer não pague no prazo do pagamento voluntário.

Em segundo lugar, e a despeito do que se anuncia no artigo 52º, n.º 2, da Lei Geral Tributária, os 
pressupostos da idoneidade da fiança não se aferem «nos termos das leis tributárias», mas nos termos 
da legislação subsidiária para que remete o artigo 2º, alínea d) da mesma Lei. Havendo, por isso, que 
recorrer ao artigo 633º do Código Civil, do qual decorre que a idoneidade do fiador depende da sua 
capacidade para se obrigar e da existência de bens suficientes no seu património. De salientar que a 
lei não alude à existência de suficiente património líquido, mas à existência de bens suficientes, que 
abrange todo o seu património, líquido e ilíquido.

Mal se compreenderia, também, que valesse como garantia a penhora de bens do devedor neces-
sários para assegurar o pagamento da dívida, antes da sua liquidação através da venda (artigo 199º, 
n.º 4, do Código de Procedimento e de Processo Tributário), mas já não pudesse valer para garantia 
o património do fiador que, não sendo líquido, fosse suscetível de penhora.

Absurdo ainda maior seria não dispensar o executado da prestação da garantia por ser detentor 
de património suficiente, ainda que ilíquido (cf. n.º 4 do artigo 52º da Lei Geral Tributária), e não 
admitir a fiança que este apresentasse porque o património suficiente do fiador não é líquido.

De todo o exposto decorre que a idoneidade da fiança não se afere pelo valor do património 
líquido da sociedade fiadora nem pela sua capacidade de liquidar a dívida no prazo da sua citação, 
revelada no momento da aceitação. (...)».
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Toda esta transcrição para evidenciar que não se antevê a necessidade de intervenção deste Supremo 
Tribunal para uma melhor aplicação do direito no sentido objectivo que acima se assinalou, pois não se 
visiona, na apreciação feita pelo tribunal recorrido, qualquer erro grosseiro ou decisão descabidamente 
ilógica, ostensivamente errada ou juridicamente insustentável que imponha a admissão da revista como 
claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

Até porque este Supremo Tribunal vem entendendo, em consonância com a decisão recorrida, 
que a idoneidade da fiança deve ser avaliada em função da susceptibilidade do património do fiador 
responder pela dívida exequenda e acrescido, sendo irrelevante o grau de liquidez da garantia. E a 
recorrente também não invocou que a jurisprudência e/ou a doutrina se tenham vindo a pronunciar 
em sentido contrário e que, por isso, se tornava necessária a sua clarificação para se obter uma melhor 
aplicação do direito.

Pelo que fica afastada a necessidade de este Tribunal intervir nesse quadro.
Por outro lado, também não se verifica uma capacidade de expansão da controvérsia que legitime a 

admissão da revista excepcional como garantia de uniformização do direito nas vestes da sua aplicação 
prática. A questão de saber se a garantia oferecida através de fiança é susceptível de assegurar, no caso 
concreto, o pagamento do crédito exequendo, e a questão do critério que o julgador deve utilizar para, 
casuisticamente, aferir a idoneidade da fiança oferecida, para além de contender com matéria de facto 
e juízos de facto não sindicáveis pelo tribunal de revista, confere à questão um cunho naturalmente 
casuístico, circunscrito às condições e circunstâncias do caso concreto.

O que significa que o interesse da matéria não extravasa as fronteiras de cada um dos litígios, não 
se detectando um interesse comunitário significativo, já que os interesses em jogo não ultrapassam os 
limites de cada caso concreto.

Não se vislumbra, pois, uma especial relevância social da questão.
Finalmente, a questão não é particularmente complexa ou melindrosa do ponto de vista jurídico, 

não demandando a sua resolução a realização de operações exegéticas de acentuada dificuldade, não 
revestindo uma especial relevância jurídica.

Termos em que não pode ser admitido o presente recurso.
Por último e quanto à alegada litigância de má fé imputada pela Recorrida à Fazenda Pública 

nas respectivas contra alegações, resta -nos afirmar, como já o fizemos no acórdão proferido em 20 
de Fevereiro de 2013, no recurso de revista n.º 01/13 (com as mesmas parte, semelhantes alegações e 
contra -alegações, e que deu guarida a análoga decisão), que não se vislumbra que a Fazenda Pública, ao 
interpor o presente recurso – antes, ainda, de ter sido proferido aquele primeiro acórdão que não admitiu 
semelhante recurso por falta de verificação dos requisitos contidos no art. 150º do CPTA – tenha, com 
dolo ou negligência grave, feito uso indevido ou grosseiro deste meio processual.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo que integram a formação referida no n.º 5 do artigo 150º do CPTA, 
em não admitir a revista.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 30 de Abril de 2013. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Alfredo Aníbal Bravo Coelho 
Madureira — João Valente Torrão. 

 Acórdão de 30 de Abril de 2013.

Assunto:

Impugnação judicial. Condição de impugnabilidade. Pedido de revisão da matéria 
tributável. Métodos indirectos. Omissão de pronúncia.

Sumário:

 I — Nos termos do disposto no n.º 5 do art. 86.º da LGT e no n.º 1 do art. 117.º do CPPT, 
a impugnação do acto de avaliação indirecta com fundamento na falta dos pressu-
postos da determinação da matéria tributável por métodos indirectos ou no erro 
na quantificação só é possível após prévia reclamação (procedimento de revisão 
de matéria tributável) de acordo com o disposto nos arts. 91.º a 94.º da LGT.
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 II — Isto, sem prejuízo de poderem ser conhecidos na impugnação outros vícios que 
não estejam sujeitos àquela condição de impugnabilidade judicial.

 III — À decisão de absolvição da instância não pode ser assacada nulidade por omissão 
de pronúncia relativamente a uma questão respeitante ao mérito da causa.

Processo n.º 383/13 -30.
Recorrente: A……., Lda.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Francisco Rothes.
Recurso jurisdicional da sentença proferida no processo de impugnação judicial com o n.º 365/

05.8BEPNF
1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “A…….., Lda.” (a seguir Contribuinte, Impugnante ou Recorrente) 

impugnou judicialmente a liquidação de Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) 
que lhe foi efectuada relativamente ao ano de 2001 e na sequência de correcções à matéria tributável 
declarada efectuadas com recurso a métodos indirectos.

Pediu ao Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel a anulação dessa liquidação, in-
vocando como fundamento a ilegalidade do recurso aos métodos indirectos, uma vez que, a seu ver, 
a presunção de veracidade da sua escrita e o valor probatório das escrituras de compra e venda não 
permitiam que a Administração tributária (AT) considerasse outros valores para as compras e vendas de 
imóveis senão os declarados nessas escrituras, a menos que demonstrasse e provasse, o que só poderia 
fazer mediante documento com força probatória equivalente à da escritura, que os preços realmente 
praticados foram outros. Ou seja, considerou a Impugnante que não se verificam os pressupostos da 
determinação da matéria tributável por métodos indirectos.

1.2 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, julgando verificada a excepção dila-
tória da inadmissibilidade legal da impugnação, absolveu a Fazenda Pública da instância. Para tanto, 
considerou que o único fundamento da impugnação judicial é o erro nos pressupostos da determinação 
da matéria tributável por métodos indirectos, motivo por que se impunha que a Impugnante, previa-
mente, tivesse requerido a revisão da matéria tributável e, porque não a requereu, não podia impugnar 
a liquidação com aquele fundamento.

1.3 A Impugnante não se conformou com a sentença e dela interpôs recurso para o Tribunal 
Central Administrativo Norte, que foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito 
meramente devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte 
teor:

«1.º - A douta sentença recorrida não levou à matéria dos factos dados como provados, o facto 
alegado pela Agravante no articulado da Impugnação Judicial de falta de fundamentação da decisão 
que determinou a liquidação adicional por recurso à avaliação indirecta.

2.º - Só é requisito da Impugnação Judicial, a verificação do prévio pedido de revisão da matéria 
tributável, quando não sejam alegados outros vícios que inquinam o acto tributário.

3.º - A douta sentença recorrida não tomou conhecimento do vício de falta de fundamentação 
alegado pela Impugnante, que por essa razão inquina a decisão que determinou a liquidação 
adicional.

4.º - Não podem subsistir dúvidas que a Agravante atacou a decisão que determinou a liquidação 
adicional, invocando a falta de fundamentação em que tal decisão se baseou para aplicar as correcções 
tributárias através dos métodos indirectos.

5.º - E se dúvidas pudessem existir, deveria ter -se convidado a Impugnante a aperfeiçoar o seu 
articulado como disposto no art. 508.º, alínea b) do C.P.C., aplicável ex -vi do art. 2.º do CPPT.

6.º - A douta sentença recorrida, incorreu em erro de julgamento, ao considerar que o fundamento 
da impugnação foi única exclusivamente, o erro nos pressupostos da determinação da matéria colec-
tável com recurso a métodos indirectos, conclusão possível por,

7.º - Não ter tomado conhecimento de matéria, da qual deveria apreciar;
8.º - A falta de fundamentação alegada pela Impugnante, constitui a nulidade prevista no art. 84.º, 

n.º 3 da LGT.
9.º - A invocar falta de fundamentação e, consistindo esta na omissão de uma formalidade prevista 

na Lei – art. 84.º, n.º 3 da LGT, a douta sentença recorrida deveria dela ter tomado conhecimento.
10.º - Mostram -se assim violadas as disposições legais previstas nos arts. 84.º, n.º 3 e 86.º, n.º 4, 

ambos da LGT e o art. 99.º, alínea c) do CPPT.
11.º - Há igualmente nulidade de sentença, invocável nos termos do art. 125.º, n.º 1 do CPPT, 

porquanto a douta sentença recorrida não conheceu da matéria que deveria apreciar.
Nestes termos,
Deve dar -se provimento ao presente recurso, revogando -se a douta decisão recorrida, […]».
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1.5 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.6 O Tribunal Central Administrativo Norte declarou -se incompetente em razão da hierarquia 

para conhecer do recurso e declarou como tribunal competente este Supremo Tribunal Administrativo, 
ao qual o processo foi remetido, a requerimento da Recorrente.

1.7 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Pú-
blico e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que o recurso não merece provimento, 
com a seguinte fundamentação:

«A recorrente assaca à sentença recorrida vício formal de omissão de pronúncia.
Existe omissão de pronúncia quando se verifica violação do dever processual que o tribunal tem 

em relação às partes, de se pronunciar sobre todas as questões por elas suscitadas.
Para se estar perante uma questão é necessário que haja a formulação do pedido de decisão 

relativo a matéria de facto ou de direito sobre uma concreta situação de facto ou de direito sobre c1ue 
existem divergências, formuladas com base em alegadas razões de facto e de direito 1 [1 Acordão do 
STA, de 29 de Abril de 2008, recurso n.º 18150, AP -DR, de 2011.11.30, página 1311].

Nos termos do disposto no artigo 660.º/1 a sentença conhece, em primeiro lugar, das questões 
processuais que possam determinar a absolvição da instância, segundo a ordem imposta pela sua 
precedência lógica, sendo certo que nos termos do número 2 o juiz deve resolver todas as questões 
que as partes tenham submetido à sua apreciação, excepto aquelas cuja decisão esteja prejudicada 
pela solução dada a outras.

Ora, como resulta da causa de pedir e pedido plasmados na PI de fls. 2/4, parece -nos certo e seguro 
que a recorrente submeteu à apreciação do tribunal recorrida, apenas, a questão da falta de verificação 
dos pressupostos para aplicação dos métodos indirectos e não, também, a falta de fundamentação formal 
da decisão que mandou proceder à determinação da matéria tributável por métodos indirectos.

De facto, da simples leitura do pedido (fls. 4) se chega a essa conclusão.
Quando a recorrente nos artigos 21.º e 24.º alega que a AT não fundamenta nem demonstra que 

houve simulação do preço declarado nas escrituras e que a contabilidade não está organizada de acordo 
com a lei comercial e fiscal, que lhe faltam elementos para a sua contabilização ou que existindo não 
deveria, constar por serem falsos não se reporta à falta de fundamentação formal mas sim à falta de 
fundamentação substancial, necessariamente reconduzível à falta de verificação dos pressupostos para 
o recurso aos métodos indirectos.

Assim sendo, não ocorre a alegada nulidade da sentença por omissão de pronúncia.
A sentença recorrida julgou bem ao considerar que a recorrente apenas alegou como fundamento 

da sua pretensão a falta de verificação dos pressupostos para determinação da matéria tributável por 
métodos indirectos, absolvendo a Fazenda Pública da instância.

Efectivamente, como resulta do probatório, a recorrente não apresentou, atempadamente, recla-
mação para a comissão de revisão, nos termos do disposto no artigo 91.º da LGT.

A apresentação dessa reclamação constitui pressuposto de impugnabilidade da liquidação com 
fundamento na falta de verificação dos pressupostos para aplicação dos métodos indirectos, nos termos 
do disposto nos artigos 86.º/5 da LGT e 117.º/3 do CPPT 2 [2 Sobre o tema ver Código de Procedi-
mento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 6.ª edição 2011, página 272, volume II, Juiz 
conselheiro Jorge Lopes de Sousa].

Assim sendo a sentença recorrida não poderia deixar de julgar não verificado esse pressuposto 
de impugnabilidade e absolver a Fazenda Pública da instância, ficando, assim, prejudicado o conhe-
cimento das restantes questões.

A sentença recorrida não merece, pois, censura» (1).
1.8 As questões que cumpre apreciar e decidir são as de saber se a sentença recorrida
(i) enferma de nulidade por omissão de pronúncia, na medida em que não conheceu da questão 

da falta de fundamentação que a Recorrente sustenta ter invocado na petição inicial (cfr. conclusões 
3, 4, 7, 9 e 11), e

(ii) fez correcto julgamento quando julgou verificada a excepção dilatória da inimpugnabilidade 
por falta de prévia reclamação contra o acto de fixação da matéria tributável por métodos indirectos, o 
que, como procuraremos demonstrar, passa por indagar se, como considerou o Juiz do Tribunal a quo, a 
impugnação judicial tinha como único fundamento o erro nos pressupostos da utilização destes métodos 
ou se, como sustenta a Recorrente, foi também invocada na petição inicial a falta de fundamentação da 
decisão de determinar a matéria tributável por métodos indirectos (cfr. conclusões 1, 2, 4 a 6, 8 e 10).

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida efectuou o julgamento da matéria de facto nos seguintes termos:
«Com relevância para a decisão da questão prévia, o tribunal julga provado:
A) A impugnante “A………, Lda.”, pessoa colectiva n.º …….., é uma sociedade comercial por 

quotas que tinha como actividade a compra e venda de bens imobiliários, com o CAE 70120, com 
domicílio fiscal na Rua ……, em ……, Lousada, área do Serviço de Finanças de Lousada (fls. 22).
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B) A impugnante foi sujeita a uma acção inspectiva levada a cabo pelos serviços de inspecção 
tributária da Direcção de Finanças do Porto, em cumprimento da ordem de serviço/despacho n.º 45561 
para uma acção inspectiva parcial em IRC, IVA e outro, consulta, recolha e cruzamento de elementos, 
dos exercícios de 2000 e 2001 (fls. 22).

C) A acção inspectiva concluiu, com recurso a métodos indirectos que havia a fazer correcções 
à matéria tributável, em IRC, no exercício de 2000, no valor de 247.844,23 €, e no exercício de 2001, 
no valor de 257.175,53€ (fls. 23).

D) A impugnante foi notificada do projecto de conclusões do relatório da inspecção e para exer-
cer o direito de audição, no prazo de 10 dias, por escrito ou oralmente, por carta registada datada de 
15/04/2004 (fls. 38 e 39).

E) A impugnante foi pessoalmente notificada do resultado da inspecção tributária em 06/05/2004, 
constando na notificação, entre o mais, que (fls. 19 a 21 e seguintes):

«ASSUNTO: Notificação do Resultado de Inspecção Tributária.
(Artigos 77.º da LGT e 61.º do RCPIT)
Fica V. Exa. notificado nos termos dos artigos 77.º da Lei Geral Tributária (LGT) e 61.º do Regime 

Complementar do Procedimento e Inspecção Tributária (RCPIT), do Relatório de Inspecção Tribu-
tária e do teor dos inerentes despachos, que se anexa como parte integrante da presente notificação, 
relativamente às situações abaixo assinaladas com x (valores em euros):

x Foi proposta a fixação por métodos indirectos: x da matéria tributável de IRC, nos termos pre-
vistos nos artigos 87.º a 90.º da LGT, por remissão do artigo 52.º do CIRC, nos seguintes exercícios: 

Exercícios Rendimentos / Matéria Tributável

2000 247844,23
2001 257175,53

 F) Em consequência destas correcções foi fixada à impugnante, em IRC, a matéria tributável 
de 391.332.55 €, no ano de 2000, e de 288.931,45 €, no ano de 2001, tendo a respectiva fixação sido 
notificada à impugnante em 09/06/2004 por carta registada com aviso de recepção (fls. 17 e 18).

G) Desta notificação constava, entre o mais (fls. 17):
«Da matéria tributável, base do imposto, poderá, reclamar, querendo, no prazo de trinta dias 

a contar da assinatura do aviso de recepção através de requerimento, devidamente fundamentado, 
dirigido ao Director de Finanças do Porto, nos termos do art. 91.º da Lei Geral Tributária (LGT)

Em caso de erro de quantificação ou nos pressupostos da determinação indirecta da matéria 
tributável, a impugnação Judicial da liquidação ou, se esta não tiver lugar, da avaliação indirecta 
depende da prévia reclamação nos termos ora notificados (art. 86.º da LGT)». –

H) Estas correcções deram origem a uma liquidação adicional de IRC, do ano de 2001, no valor 
de 106.174,07 € (fls. 2, 11, 14).

I) A impugnante não apresentou nenhum pedido de revisão da matéria tributável em IRC, fixada 
por métodos indirectos para os exercícios de 2000 e 2001, referidas em C), das quais veio a resultar a 
liquidação adicional indicada em G) (fls. 32 a 34 do apenso).

J) O impugnante não apresentou qualquer outro meio de impugnação graciosa da liquidação 
impugnada (de todo processo).

K) A impugnação judicial foi deduzida em 18/07/2005 (fls. 2)».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 DA NULIDADE POR OMISSÃO DE PRONÚNCIA
A Recorrente invocou a nulidade da sentença com o fundamento de que esta não se pronunciou 

sobre a questão da falta de fundamentação da decisão de determinação da matéria tributável por mé-
todos indirectos.

A nulidade da sentença por omissão de pronúncia verifica -se quando o juiz deixa por conhecer 
alguma questão que as partes tenham submetido à sua apreciação e cuja apreciação não tenha ficado 
prejudicada (cfr. art. 125.º, n.º 1, do CPPT, e arts. 660.º, n.º 2, e 668, n.º 1, alínea d), do CPC).

A propósito dessa nulidade, diz JORGE LOPES DE SOUSA:
«A nulidade por omissão de pronúncia só ocorre quando existe uma violação dos deveres de 

pronúncia do tribunal sobre questões que deva apreciar.
Na falta de norma do CPPT sobre os deveres de cognição do tribunal, há que recorrer à norma 

do art. 660.º, n.º 2, do CPC, em conformidade com o disposto no art. 2.º, alínea e), do CPPT.
Nesta disposição impõe -se ao juiz o dever de conhecer de todas as questões que as partes tenham sub-

metido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras.
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Se o tribunal entende que o conhecimento de uma questão está prejudicado e o declara expres-
samente, poderá haver erro de julgamento, se for errado o entendimento em que se baseia esse não 
conhecimento, mas não nulidade por omissão de pronúncia.

Esta só ocorrerá nos casos em que o tribunal, pura e simplesmente, não tome posição sobre 
qualquer questão sobre a qual devesse tomar posição, inclusivamente não decidindo explicitamente 
que não pode dela tomar conhecimento.

No entanto, mesmo que entenda não dever conhecer de determinada questão, o tribunal deve in-
dicar as razões por que não conhece dela, pois, tratando -se de uma questão suscitada, haverá omissão 
de pronúncia se nada disser sobre ela» (2).

No caso sub judice, o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel considerou que faltava 
um pressuposto processual ou condição de procedibilidade para que pudesse pronunciar -se sobre o 
mérito da causa. Concretamente, considerou que o único fundamento de impugnação judicial invocado 
na petição inicial era o erro nos pressupostos da utilização dos métodos indirectos, motivo por que se 
impunha que a Impugnante, previamente, tivesse deduzido reclamação do acto de fixação da matéria 
tributável e, porque não o fez, o acto de liquidação não é impugnável com aquele fundamento.

Em consequência, absolveu a Fazenda Pública da instância, abstendo -se do conhecimento do 
mérito da impugnação judicial [cfr. arts. 288.º, n.º 1 (3), e 493.º, n.º 2 (4), do Código de Processo 
Civil (CPC)].

Ora, em face da decisão proferida, é manifesto que não se impunha ao Juiz do Tribunal a quo 
prosseguir na apreciação do mérito da impugnação judicial.

Acresce que, como bem salientou o Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Adminis-
trativo, nos termos do disposto no art. 660.º, n.º 1, do CPC (5), a sentença conhece, em primeiro lugar, 
das questões processuais que possam determinar a absolvição da instância. Havendo lugar à absolvição 
da instância, não há que prosseguir com a apreciação de questão alguma relativa ao mérito da causa, 
pelo que não pode assacar -se à sentença nulidade por omissão de pronúncia.

Por outro lado, como também salientou o Procurador -Geral Adjunto, a omissão de pronúncia só po-
derá verificar -se relativamente a questões que as partes tenham submetido à apreciação do tribunal.

Ora, como melhor veremos no ponto seguinte, a Impugnante apenas submeteu à apreciação do 
Tribunal a quo a questão da falta de verificação dos pressupostos para aplicação dos métodos indirectos 
e já não, também e contrariamente ao que afirma em sede de recurso, a falta de fundamentação formal 
da decisão que mandou proceder à determinação da matéria tributável por métodos indirectos.

Por tudo o que ficou dito, não se verifica a invocada nulidade da sentença.
2.2.2 DA RECLAMAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA
Como deixámos já dito, o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel absolveu a Fazenda 

Pública da instância, abstendo -se do conhecimento do mérito da impugnação judicial, porque considerou 
que o único fundamento de impugnação judicial invocado na petição inicial era o erro nos pressupos-
tos da utilização dos métodos indirectos, motivo por que se impunha que a Impugnante, previamente, 
tivesse deduzido reclamação do acto de fixação da matéria tributável.

A Recorrente não discute a interpretação das normas efectuada pelo Juiz do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Penafiel. Na verdade, a lei – art. 86.º, n.º 5, da LGT (6) e art. 117.º, n.º 1, do CPPT (7) – fixa 
uma condição para a impugnação com fundamento em erro na quantificação ou nos pressupostos da 
determinação indirecta da matéria tributável: a prévia reclamação, nos termos dos arts. 91.º a 94.º da 
LGT. Esta prévia reclamação constitui um mecanismo tendente a evitar que a discussão passe logo para 
sede contenciosa e judicial, quando ainda há uma hipótese de, em sede administrativa, haver acordo 
entre a AT e o sujeito passivo acerca da matéria tributável. Na verdade, o procedimento de revisão está 
vocacionado para a resolução de meras questões técnicas e não jurídicas, sem prejuízo da apreciação 
das questões de direito que se refiram aos pressupostos da utilização dos métodos indirectos, «que es-
tão profundamente conexionadas com a verificação dos respectivos pressupostos de facto» (8), como 
decorre do n.º 14 do art. 91.º da LGT (9); o procedimento de revisão abrange não só as operações de 
quantificação através de métodos indirectos, mas também a decisão de os utilizar, como evidencia 
claramente o art. 117.º, n.º 1, do CPPT. Na verdade, se a impugnação dos actos tributários com base 
em «erro nos pressupostos de aplicação de métodos indirectos» depende de prévia apresentação do 
pedido de revisão da matéria tributável, é forçoso concluir que este procedimento abrange a decisão 
de utilização de métodos indirectos.

A discordância da Recorrente com a sentença circunscreve -se aos fundamentos da impugnação 
judicial: enquanto a sentença considerou que o único fundamento de impugnação judicial invocado na 
petição inicial era o erro nos pressupostos da utilização dos métodos indirectos, a Recorrente entende 
que invocou também como fundamento da impugnação judicial a falta de fundamentação da decisão 
de recorrer aos métodos indirectos na determinação da matéria tributável.

Pretende a Recorrente que, relativamente a este último fundamento, não lhe está vedada por falta 
da prévia reclamação do acto de fixação da matéria tributável a impugnação judicial.
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É certo que, como ficou dito no acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo de 20 de Junho de 2012 (10), «[s]e a falta do pressuposto processual inomi-
nado previsto naquelas normas [art. 86.º, n.º 5, da LGT e art. 117.º, n.º 1, do CPPT] implica que o 
tribunal não possa conhecer a invalidade do acto tributário fundada em “erro na quantificação da 
matéria colectável” e “erro nos pressupostos de aplicação de métodos indirectos”, então não está 
vedado que conheça da invalidade fundada em ilegalidades de espécie diferente. É que, na estrutura 
do acto tributário, aqueles são momentos autónomos que abstractamente se podem separar dos 
demais. O acto tributário, como qualquer outro acto administrativo, pode decompor -se em vários 
“elementos” ou “momentos”, sem que a lesão de uns possa afectar ou influir na perfeição dos ou-
tros, embora suficiente para o invalidar. Apesar de consolidada a aplicação de métodos indirectos 
e a quantificação da matéria tributável, ainda que seja por falta de revisão, isso não significa que 
o acto esteja impecável quanto aos demais momentos em que se abstractamente se pode decompor. 
A ilegalidade pode impor -se em virtude da afectação de elementos subjectivos, objectivos ou for-
mais, que nada tenham a ver com os pressupostos que determinaram a avaliação indirecta ou com 
a quantificação da matéria colectável».

É esta a tese que tem vindo a ser sustentada na doutrina (11) e na jurisprudência (12).
Regressando ao caso sub judice:
A Recorrente alega que invocou também como fundamento da impugnação judicial a falta 

de fundamentação da decisão de recorrer aos métodos indirectos na determinação da matéria 
tributável.

Salvo o devido respeito, não podemos concordar. Compulsada a petição inicial, não encontramos 
referência alguma ao vício de falta de fundamentação, quer reportado ao acto de fixação da matéria tri-
butável, quer reportado ao acto de liquidação. Toda a alegação da Impugnante se refere exclusivamente 
à falta de verificação dos pressupostos para aplicação dos métodos indirectos.

É certo que no artigo 21.º da petição inicial encontramos uma referência a que a AT não funda-
mentou, mas com o sentido de falta de demonstração das simulações de preço declarado nas escrituras. 
Ou seja, como bem salientou o Procurador -Geral Adjunto, no domínio da fundamentação material do 
acto e não no da sua fundamentação formal.

Na verdade, a Impugnante não questiona realmente a dimensão formal da fundamentação, mas 
antes a sua dimensão substancial: uma coisa é saber se a Administração deu a conhecer os motivos que 
a determinaram a actuar como actuou, as razões em que fundou a sua actuação, questão que se situa no 
âmbito da validade formal do acto; outra, bem diversa e situada já no âmbito da validade substancial 
do acto, é saber se esses motivos correspondem à realidade e se, correspondendo, são suficientes para 
legitimar a concreta actuação administrativa (13).

Ora, a Impugnante não alegou dificuldade alguma em compreender os motivos por que a 
AT entendeu lançar mão dos métodos indirectos na determinação da matéria tributável, deles 
revelando, aliás, perfeito conhecimento; alegou, sim, que os mesmos não legitimam aquela 
decisão.

Na verdade, o que a Impugnante sustentou foi que a AT não conseguiu ilidir a presunção 
de veracidade da sua escrita e que o valor probatório das escrituras de compra e venda não 
permitiam que considerasse, como considerou, outros valores para as compras e vendas de 
imóveis senão os declarados nessas escrituras; que essa presunção só poderia ser ilidida se a 
AT demonstrasse e provasse, o que só poderia fazer mediante documento com força probatória 
equivalente à da escritura, que os preços realmente praticados foram outros. Ou seja, conside-
rou a Impugnante que não se verificam os pressupostos da determinação da matéria tributável 
por métodos indirectos. Foi essa a única causa de pedir invocada como suporte do pedido de 
anulação da liquidação.

Concluímos, pois, que bem andou o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel ao con-
siderar que o único fundamento da impugnação judicial é o erro nos pressupostos da determinação da 
matéria tributável por métodos indirectos e, assim, porque não foi previamente requerida a revisão da 
matéria tributável, se verificava um obstáculo ao prosseguimento do processo.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Nos termos do disposto no n.º 5 do art. 86.º da LGT e no n.º 1 do art. 117.º do CPPT, a 

impugnação do acto de avaliação indirecta com fundamento na falta dos pressupostos da determi-
nação da matéria tributável por métodos indirectos ou no erro na quantificação só é possível após 
prévia reclamação (procedimento de revisão de matéria tributável) de acordo com o disposto nos 
arts. 91.º a 94.º da LGT.

II  - Isto, sem prejuízo de poderem ser conhecidos na impugnação outros vícios que não estejam 
sujeitos àquela condição de impugnabilidade judicial.

III  - À decisão de absolvição da instância não pode ser assacada nulidade por omissão de pronúncia 
relativamente a uma questão respeitante ao mérito da causa.
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3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 30 de Abril de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) As notas de rodapé foram transcritas no próprio texto, usando -se um tamanho de letra menor.
(2) Código de Procedimento e Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume II, anotação 

10 a) ao art. 125.º, pág. 363.
(3) «O juiz deve abster -se de conhecer do pedido e absolver o réu da instância: […] e) Quando julgue procedente alguma 

outra excepção dilatória».
(4) « As excepções dilatórias obstam a que o tribunal conheça do mérito da causa e dão lugar à absolvição da instância 

ou à remessa do processo para outro tribunal».
(5) «Sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 288.º, a sentença conhece, em primeiro lugar, das questões processuais 

que possam determinar a absolvição da instância, segundo a ordem imposta pela sua precedência lógica».
(6) «Em caso de erro na quantificação ou nos pressupostos da determinação indirecta da matéria tributável, a impugnação 

judicial da liquidação ou, se esta não tiver lugar, da avaliação indirecta depende da prévia reclamação nos termos da presente lei».
(7) «Salvo em caso de regime simplificado de tributação ou quando da decisão seja interposto, nos termos da lei, recurso 

hierárquico com efeitos suspensivos da liquidação, a impugnação dos actos tributários com base em erro na quantificação da 
matéria tributável ou nos pressupostos de aplicação de métodos indirectos depende de prévia apresentação do pedido de revisão 
da matéria tributável.».

(8) Cfr. DIOGO LEITE DE CAMPOS, BENJAMIM SILVA RODRIGUES e JORGE LOPES DE SOUSA, Lei Geral 
Tributária anotada e comentada, Encontro da Escrita Editora, 4.ª edição, nota 5 ao art. 86.º, pág. 746.

(9) «As correcções meramente aritméticas da matéria tributável resultantes de imposição legal ou que possam ser ob-
jecto, de acordo com as leis tributárias, de recurso hierárquico com efeito suspensivo da liquidação e as questões de direito, 
salvo quando referidas aos pressupostos da determinação indirecta da matéria colectável, não estão abrangidas pelo disposto 
neste artigo».

(10) Proferido no processo com o n.º 165/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/637bd1565ea92a6180257a2b00528dc6?OpenDocument.

(11) Diz JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas 
Editora, 6.ª edição, volume II, anotação 5 b) ao art. 117.º, pág. 273: «Naturalmente que, se o contribuinte, sem ter previamente 
pedido a revisão da matéria tributável fixada por métodos indirectos, vier deduzir impugnação invocando, para além de erro na 
quantificação ou nos pressupostos da utilização desses métodos, outros vícios do acto de liquidação, que não tenham a ver com 
as matérias que têm de ser objecto de revisão, não há obstáculo a que o tribunal conheça desses outros vícios, relativamente 
aos quais não se verifica a falta do pressuposto processual que constitui o prévio pedido de revisão».

(12) Vide, entre os mais recentes, para além do referido na nota 9, os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso 
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

de 15 de Setembro de 2010, proferido no processo n.º 406/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 1 de 
Abril de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32230.pdf), págs. 1365 a 1368, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/ce8bdca80c8e28b7802577a500358c23?OpenDocument;

de 2 de Março de 2011, proferido no processo n.º 49/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 11 de Agosto 
de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32210.pdf), págs. 327 a 333, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/247bcd945cbdcc068025784e0050fa15?OpenDocument;

de 18 de Maio de 2011, proferido no processo n.º 262/11, publicado no Apêndice ao Diário da República de 6 de Janeiro 
de 2012 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32220.pdf), págs. 772 a 776, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/db2a06f13e4802608025789a004e3e40?OpenDocument.

(13) Cfr. VIEIRA DE ANDRADE, O Dever de Fundamentação Expressa de Actos Administrativos, Almedina, 2003, 
pág. 231. 

 Acórdão de 30 de Abril de 2013.

Assunto:

Prescrição. Interrupção da Prescrição. Suspensão da Execução. Prestação de ga-
rantia.

Sumário:

 I — As causas de interrupção da prescrição ocorridas antes da alteração do n.º 3 do 
artigo 49.º da LGT, introduzida pela Lei 53 -A/2006, produzem os efeitos que a 
lei vigente no momento em que elas ocorreram associava à sua ocorrência: eli-
minação do período de tempo anterior à sua ocorrência e suspensão do decurso 
do prazo de prescrição, enquanto o respectivo processo estiver pendente ou não 
estiver parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte.
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 II — Ocorrendo sucessivas causas de interrupção da prescrição, antes da entrada em 
vigor da referida redacção do n.º 3 do art. 49º da LGT, devem todas elas ser con-
sideradas autonomamente, para efeitos de contagem do respectivo prazo, desde 
que susceptíveis de influir no seu decurso.

Processo n.º 443/13 -30.
Recorrente: A… e Outra.
Recorrida: Autoridade Tributária e Aduaneira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

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

1 – RELATÓRIO
A……. e sua mulher B……., contribuintes fiscais ……. e …… respectivamente, reclamaram do 

despacho proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças de Fafe no âmbito do Processo de Execução 
Fiscal 040020000101251, datado de 11 de Setembro de 2012, que indeferiu o requerimento por si 
apresentado onde pretendiam que fosse declarada prescrição das dívidas exequendas por entender que 
tal efeito ainda não se verificou.

Por sentença de 30 de Janeiro de 2013, o TAF de Braga, julgou a reclamação improcedente. 
Reagiram os reclamantes, interpondo o presente recurso, cujas alegações integram as seguintes con-
clusões:

1  - A única questão a Conhecer no presente recurso é a de saber se a dívida exequenda de IRS de 
1995 se encontrava ou não prescrita à data da decisão recorrida;

2  - À data do facto tributário  - IRS de 1995  - estava em vigor o Código de Processo Tributário, 
cujo artigo 34º do CPT estabelecia o prazo de prescrição de 10 anos, in casu com início em 01/01/1996, 
pelo que a prescrição completar -se -ia em 01/01/2006;

3  - Já de acordo com o disposto no n.º 1 do artº 297º do CC e no n.º 1 do artº 48º da LGT, onde 
se fixou um prazo de prescrição de oito anos, a prescrição completar -se -ia em 01.01.2007, ou seja em 
data posterior à que ocorreria aplicando o CPT;

4  - Pelo que, à primeira vista, pareceria ser de aplicar a prazo do CPT, já que segundo a lei antiga, 
falta menos tempo para o prazo se completar.

5  - Porém, há também que atender às normas da LGT que instituem causas suspensivas e inter-
ruptivas do prazo de prescrição sem correspondência com as previstas na lei antiga (n.ºs 1 e 3 do art.
º 49.º), e que não dispõem sobre as condições de validade formal ou substancial do facto tributário 
ou da respectiva obrigação, dispondo apenas sobre o conteúdo de situações jurídicas que, com base 
naqueles factos, se constituíram;

6  - Isto é, essas normas conexionam -se com o direito, sem referência aos factos geradores da obri-
gação e da respectiva prescrição, pelo que nada obsta à aplicação dessas normas da LGT às situações 
tributárias que subsistam à data da sua entrada em vigor;

7  - Assim sendo, a LGT é competente para determinar e reger os eventos interruptivos e suspensivos 
que ocorram na sua vigência, ainda que atinentes a prazos prescricionais iniciados na vigência do CPT, 
sem que isso represente um efeito retroactivo da lei nova ou uma ofensa aos princípios da segurança 
jurídico -fiscal, da tutela da confiança e da separação de poderes;

8  - Pelo que, a solução do problema da aplicação da lei no tempo depende do momento em que 
o facto interruptivo ou suspensivo ocorreu e não da eventualidade de, à face das regras do art. 297.
º do Código Civil, ser aplicável o regime do CPT ou da LGT no que concerne à duração do prazo de 
prescrição.

9  - Deste modo, é de aplicar ao presente caso o disposto do art. 49º, nº3 da LGT segundo o qual 
“(...) a interrupção tem lugar uma única vez, com o prazo que se verificar em primeiro lugar”.

10  - Ora, no presente caso verificou -se mais do que um efeito interruptivo da prescrição, a saber:
 - Processo parado há mais de um ano por motivo não imputável ao contribuinte, resultante da 

impugnação judicial só ter sido remetida ao TAF mais de um ano apôs a sua autuação no Serviço de 
Finanças, cessando o efeito interruptivo da prescrição que, assim, se reiniciou em 21/06/2001;

 - Impugnação judicial remetida ao TAF em 03/07/2002 e na qual veio a ser proferido acórdão 
em 17/05/2007.

11  - Deste modo, o efeito interruptivo transmutou -se em efeito suspensivo, determinando a pres-
crição da divida exequenda.

12  - A douta sentença recorrida fez, assim, incorrecta interpretação e aplicação do disposto nos 
arts. 34º do CPT, 12º e 48º da LGT e 297º do CCivil.

Nestes termos, e nos melhores de direito que Vªs Exªs doutamente suprirão, deve o presente re-
curso ser julgado procedente e consequentemente ser alterada a sentença recorrida por outra que julgue 
a reclamação totalmente procedente.
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Assim decidindo, farão V.Exºs, Venerandos Conselheiros, a habitual
JUSTIÇA
Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
Os recorrentes à margem identificados vêm sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Braga, de 30 de Janeiro de 2013, exarada a fls. 46/56.
A decisão recorrida, confirmando a decisão da autoridade tributária, julgou não verificada a 

prescrição da dívida exequenda relativa ao IRS de 1995 por via da ocorrência de factos interruptivos 
e suspensivos.

Os recorrentes termina as suas alegações as com as conclusões de fls. 74/76, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685.º -A/1 do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas para todos os efeitos legais.

Não houve contra -alegações.
A nosso ver o recurso não merece, claramente, provimento.
Nos termos do estatuído no artigo 297.º do Código Civil, a lei que estabelecer prazo mais curto 

que o fixado em lei anterior é, também, aplicável aos prazos que já estejam em curso, salvo se segundo 
a lei antiga faltar menos tempo para a prazo se completar, sendo certo que o novo prazo só se conta a 
partir da entrada em vigor da nova lei.

O prazo de prescrição era de 20 anos para os tributos, nos termos do estatuído no artigo 27.º do 
CPCI.

Com e entrada em vigor do CPT, em 1 de Julho de 1991, nos termos do seu artigo 34.º o prazo de 
prescrição passou para 10 anos, para os impostos, contados desde o ano seguinte aquele em que tiver 
ocorrido o facto tributário.

Nos termos dos referidos diplomas a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação judicial 
e a instauração da execução fiscal interrompe a prescrição e se o processo estiver parado por mais de 
uma ano, por facto não imputável ao contribuinte, o prazo suspende -se entre a data da autuação da 
execução até ao momento em que faz 1 ano que o processo está parado por facto não imputável ao 
contribuinte.

Em 1999.01.01 entrou em vigor a LGT, que no artigo 48º/1, na redacção actual, estatui que as 
dívidas tributárias prescrevem no prazo de 8 anos contados, nos impostos periódicos a partir do termo 
do ano em que ocorreu o facto tributário e nos de obrigação única a partir da data em que ocorreu o 
facto tributário, excepto o IVA e nos impostos sobre o rendimento quando a tributação seja efectuada 
por retenção na fonte a título definitivo, caso em que o prazo se conta a partir do início civil seguinte 
àquele em que se verificou, respectivamente a exigibilidade do imposto ou o facto tributar

Nos termos do n.º 2 do mesmo artigo as causas de suspensão ou interrupção aproveitam igualmente 
ao devedor principal e aos responsáveis solidários e subsidiários, sendo certo que, nos termos do n.º 3 
a interrupção da prescrição relativamente ao devedor principal não produz efeitos quanto ao devedor 
subsidiário se a citação deste em processo de execução fiscal for efectuada após o 5º ano posterior ao 
da liquidação.

Nos termos do artigo 49º a citação (após a entrada em vigor da Lei 100/99, de 26 de Julho), a re-
clamação, o recurso hierárquico a impugnação e o pedido de revisão oficiosa interrompem a prescrição.

De acordo com o n.º 2, entretanto revogado pela Lei 53 -A/2006, de 29/12, mas cuja revoga-
ção só aplica aos casos em que o ano de paragem do processo termina a partir de 2007.01.01, a 
paragem do processo por mais de 1 ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar o 
efeito interruptivo, somando -se neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver 
decorrido até à data da autuação.

Nos termos do n.º 3, na redacção anterior á referida Lei 53 -A/2006, o prazo de prescrição suspende-
-se por motivo de paragem do processo de execução fiscal em virtude de pagamento a prestações legal-
mente autorizado ou de reclamação, impugnação ou recurso, com efeito suspensivo da execução fiscal 
em consequência de prestação de garantia, sendo certo que com a redacção introduzida pela citada Lei 
além da suspensão por pagamento em prestações a suspensão o prazo de suspensão suspende -se enquanto 
não houver decisão transitada que ponha termo ao processo, nos casos de reclamação, impugnação, 
recurso ou oposição quando determinem a suspensão da cobrança da dívida.

Por força do disposto no artigo 49.º/3 da LGT, na redacção introduzida pela Lei 53 -A/2006, de 
29 de Dezembro (LOE 2007) a interrupção tem lugar uma única vez, com o facto que se verificar em 
primeiro lugar.

Todavia, a LOE de 2007 entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2007, e, sendo uma norma 
sobre os efeitos dos factos, ela só se aplica após a sua entrada em vigor, por força do estatuído 
no artigo 12.º/2 do CC. ¹ (Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, página 65, Juiz 
Conselheiro Jorge Lopes de Sousa)

No caso análise haverá, assim, que relevar todos os factos interruptivos ocorridos antes de 1 de 
Janeiro de 1997 desde que não haja sobreposição temporal.
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Em termos de factualidade apurada com eventual relevo para a prescrição temos:
1.A impugnação judicial foi instaurada em 2000.06.21 e parou, de imediato, por mais de um 

ano, por facto não imputável ao contribuinte.
2.O recorrente foi citado para o PEF em 2001.12.21, sendo certo que, pelo menos até fins 

de 2006 os autos não estiveram parados por mais de um ano por facto não imputável ao contri-
buinte.

Há que aplicar o prazo de prescrição de 10 anos estatuído no artigo 34.º do CPT, uma vez 
que á data da entrada em vigor da LGT (1999.01.01) faltava menos tempo para se completar o 
prazo de prescrição

Tal prazo conta -se desde o início do ano seguinte aquele em que se verificou o facto tributário, 
ou seja, 1996.01.01.

O primeiro facto interruptivo ocorreu com a instauração da Impugnação Judicial em 2000.06.21 
e uma vez que o processo parou por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte, o efeito 
interruptivo da prescrição degenerou em suspensivo, entre 2000.06.21 e 2001.06.21.

O segundo facto interruptivo ocorreu com a citação do recorrente em 2001.12.21.
A referida citação inutilizou o prazo de prescrição que tinha decorrido desde 2001.06.22, sendo 

certo que tal prazo não volta a correr até ao trânsito em Julgado da decisão que vier a pôr termo ao 
PEF. ² (Obra citada páginas 55 e 61.)

Temos assim que do prazo total de 10 anos da prescrição, apenas, decorreram 4 A, 5M e 20D.
É, assim, por demais evidente que não se mostra prescrita a dívida tributária.
Termos em que, pelas razões apontadas, deve ser negado provimento ao recurso, mantendo-

-se a decisão recorrida na ordem jurídica.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1. Em 21 de Junho de 2000 Reclamante, A……. e sua mulher B…….., apresentou, junto do Serviço 

de Finanças de Fafe, processo de Impugnação Judicial, que correu termos neste Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Braga e à qual coube o número 169/02 — cfr. fls. 142 e seguintes do Processo de Execução 
Fiscal apenso aos autos e fls. 16 dos autos;

2. O Processo de Impugnação identificado em 1. recebido que foi em 21.06.2000, apenas foi re-
metido por aquele Serviço de Finanças a este Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga em 03.07.2002 
— cfr. Informação de fls. 16 dos autos;

3. Em 25 de Julho de 2000, ainda no Serviço de Finanças de Fafe, foi instaurado o Processo de 
Execução Fiscal 0400200001011251 onde figura como executado o aqui Reclamante e onde se visa 
a cobrança de dívidas de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares do ano de 1995 — cfr. 
Processo de Execução Fiscal apenso aos autos;

4. Em 20 de Dezembro de 2001 o Executado foi citado pessoalmente — cfr. fls. 4 do Processo de 
Execução Fiscal apenso aos autos;

5. Em 27 de Dezembro de 2001 o Reclamante juntou ao Processo de Execução Fiscal identificado 
em 3. Um requerimento nos seguintes termos. “(…)ao abrigo do disposto no art. 169º nº1 do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário a suspensão da execução (...) uma vez que corre termos no 
Tribuna! Tributário de 1ª Instância de Braga processo de impugnação judicial com vista á anulação 
da liquidação adicional de imposto, para além de já ter sido feita penhora no Processo de Execução 
Fiscal 0400 - 97/101641.5 de um prédio do executado que tem valor para garantir a totalidade da 
quantia exequenda daquele processo e deste processo, pelo que deve ser feita penhora daquele prédio 
neste processo”— cfr. fls. 5 do Processo de Execução Fiscal apenso aos autos;

6. Apresentada que foi a garantia por meio de penhora, por despacho de 27 de Fevereiro de 2002, 
foi ordenada a suspensão do Processo de Execução Fiscal 04002000010251 — cfr. despacho constante 
de fls. 19 do Processo de Execução Fiscal apenso aos autos;

7. Por Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Norte, datado de 27 de Setembro de 2007, 
o processo de Impugnação Judicial id. em 1., com o número 169/02, foi definitivamente julgada im-
procedente, sendo que o processo foi devolvido ao Serviço de Finanças de Fafe em 04.02.2008 — cfr. 
fls.41 e seguintes do Processo de Execução Fiscal apenso aos autos;

8. Em 04.02.2008 foi o processo de Impugnação 169/02 remetido ao Serviço de Finanças de 
Fafe — cfr. Ofício deste Tribunal Administrativo e Fiscal com carimbo onde foi aposta a data de entrada 
do processo naquele serviço a fls. 41 do Processo de Execução Fiscal apenso aos autos;

9. Em 27 de Julho de 2012 os Reclamantes dirigiram ao Processo de Execução Fiscal id. em 3. 
um requerimento onde conclui: “termos em que deverá ser declarada a prescrição da dívida constante 
do Processo de Execução Fiscal 0400200001011252 referente ao Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Singulares de 1995 com as legais consequências” — cfr. requerimento de fls. 93 e seguintes 
do Processo de Execução Fiscal apenso aos autos;

10. Sobre o requerimento identificado em 9. veio a incidir despacho, datado de 11 de Se-
tembro de 2012, que o indeferiu por considerar que o efeito da prescrição apenas se verificará em 
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relação às dívidas exequendas em 27.11.2015 — cfr. despacho de fls. 102 e seguintes do Processo 
de Execução Fiscal apenso aos autos,

11. Em 24 de Setembro de 2012 deu entrada no Serviço de Finanças de Fafe a presente Reclamação 
de Acto do Órgão de Execução Fiscal — cfr. informação de fls. 21 dos autos.

3 – DO DIREITO
A meritíssima juíza do TAF de Braga, julgou a reclamação improcedente por entender que:
“A…….. e sua mulher B………., contribuintes fiscais ……… e …….. respectivamente, ambos 

com residência e domicílio fiscal na Avenida ……., nº……, concelho de Fafe, vieram, nos termos do 
disposto nos art. 276º a 278º do Código do Procedimento e Processo Tributário, reclamar do despa-
cho proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças de Fafe no âmbito do Processo de Execução Fiscal 
040020000101251, datado de 11 de Setembro de 2012, que indeferiu o requerimento por si apresentado 
onde pretendiam que fosse declarada prescrição das dividas exequendas por entender que tal efeito 
ainda não se verificou.

(…)
O DIREITO
A reclamação contra decisão do órgão de execução fiscal encontra -se regulada no Código de Proce-

dimento e de Processo Tributário (art.º 276º e ss do Código de Procedimento e de Processo Tributário), 
e é o modo de reacção contra actuações lesivas, que sob o ponto de vista material, afectem os direitos e 
interesses legítimos do executado ou de terceiros, praticadas por um órgão da Administração, no âmbito 
do processo de execução fiscal, garantindo -se aos interessados, no artigo 268º, n.º 4, da Constituição 
da República Portuguesa, a tutela jurisdicional efectiva mediante o recurso a um tribunal para defesa 
desses direitos, na esteira da previsão legal do artigo 103º, nº2, da Lei Geral Tributária.

Do prejuízo irreparável
(…)
Da alegada prescrição das dívidas exequendas
Constata -se que o Processo de Execução Fiscal se refere a dívidas de Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Singulares do ano de 1995.
Considerando a data de constituição da dívida tributária, que o facto tributário ocorreu em 1995, 

verifica -se, numa primeira linha, ser de aplicar ao caso em apreço, para efeito de conhecimento da 
prescrição, as normas contidas no Código de Processo Tributário, legislação vigente ao tempo.

Aos prazos de prescrição é aplicável o disposto nos arts. 296º ss do Código Civil (CC); nos termos 
do art. 297º n.º 1 deste diploma, a lei que estabelecer, para qualquer efeito, um prazo mais curto do que 
o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem em curso, mas o prazo só se 
conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei antiga, falte menos tempo 
para o prazo se completar.

Nos termos das normas contidas no Código de Processo Tributário a obrigação tributária pres-
crevia no prazo de 10 anos, contados do início do ano seguinte àquele em que tivesse ocorrido o facto 
tributário, ressalvando sempre regime especial.

O prazo de prescrição, no âmbito deste complexo normativo, conta -se desde o início do ano 
seguinte àquele em que tiver ocorrido o facto tributário sendo que a instauração da execução tinha o 
efeito de interromper o prazo de prescrição, contudo este recomeçaria a correr se o processo estivesse 
parado, por facto não imputável ao contribuinte, por mais de um ano.

Atente -se no teor da mencionada norma:
“1. A obrigação tributária prescreve no prazo de 10 anos, salvo se outro mais curto estiver fixado 

na lei.
2. O prazo de prescrição conta -se desde o início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido o 

facto tributário, salvo regime especial.
3. A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e a instauração da execução interrompem 

a prescrição. Cessando, porém, esse efeito se o processo estiver parado por facto não imputável ao 
contribuinte durante mais de um ano, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após este período 
ao que tiver decorrido até à data da autuação.”

Assim, considerando o disposto no nº1 do preceito supra transcrito, uma vez que a dívida respeita 
ao exercício de 1995, o prazo de prescrição começará a correr em 01.01.1996, interrompendo -se com 
a instauração do Processo de Impugnação Judicial, ocorrida em 21.06.2000 (facto provado nº1).

Em 1 de Janeiro de 1999 entrou em vigor a Lei Geral Tributária que veio encurtar o prazo de 
prescrição das dívidas tributárias para 8 anos — atente -se no disposto no art. 48º nº1 da identificada lei.

Considerando a previsão das duas normas cuja aplicação se sucedeu no tempo, verificamos que, 
nos termos do Código de Processo Tributário, a divida prescreveria em 01.01.2006 e no âmbito da Lei 
Geral Tributária tal efeito operaria em 01.01.2007, o que significa que, na situação em apreço se aplica 
o regime do Código de Processo Tributário por ser aquele que, em abstracto, determinaria a prescrição 
da dívida no mais curto período de tempo.
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Contudo a prescrição das obrigações tributárias depende ainda da verificação das causas de 
suspensão ou de interrupção do prazo, o que se considerará no domínio da Lei Geral Tributária, isto 
em concordância com o disposto no art. 12º do Código Civil e conforme vem sendo decidido pelos 
Tribunais Superiores.

Neste sentido, entre outros, atente -se no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 
27.07.2011, proferido no processo 0710/11, e que se encontra sumariado nos seguintes termos:

I — Sucedendo -se no tempo vários regimes legais de prescrição, estabelecendo prazos diferentes 
de prescrição, há que recorrer ao disposto no art. 297º do Código Civil para determinar qual o prazo 
aplicável.

II — Já quanto à sucessão no tempo das demais normas tributárias, designadamente daquelas 
que disciplinam os restantes aspectos do instituto da prescrição das obrigações tributárias, tem de ser 
resolvida pela aplicação da regra contida no artigo 12º do Código Civil

III — As normas da Lei Geral Tributária que instituíram causas suspensivas e interruptivas do 
prazo de prescrição sem correspondência com as previstas na lei antiga (n.º 1 e 3 do art. 49º), não 
dispõem sobre as condições de validade formal ou substancial do facto tributário ou da respectiva 
obrigação, dispondo apenas sobre o conteúdo de situações jurídicas que, com base naqueles factos, 
se constituíram, pelo que nada obsta à aplicação dessas normas da Lei Geral Tributária ás situações 
tributárias que subsistam à data da sua entrada em vigor.

IV — Assim sendo, a Lei Geral Tributária é competente para determinar e reger os eventos in-
terruptivos e suspensivos que ocorram na sua vigência, ainda que atinentes a prazos prescricionais 
iniciados na vigência do Código de Processo Tributário, sem que isso represente um efeito retroactivo 
da lei nova ou uma ofensa aos princípios da legalidade.

No mesmo sentido encontramos ainda os Acórdãos também do Supremo Tribunal Administrativo 
proferidos nos processos 0241/11 de 07.09.2011; 0639/11 de 03.08.2011 e 0263/11 de 13.07.2011.

Ora, conforme resulta dos factos dados como provados, em 21.06.2000 os aqui Reclamantes ins-
tauraram acção de Impugnação Judicial incidindo sobre a liquidação de Imposto sobre o Rendimento 
das Pessoas Singulares do ano de 1995, facto este que, nos termos do art. 49º nº1 da Lei Geral Tributária, 
então já em vigor, tem a virtualidade de interromper o prazo de prescrição.

Dispõe o art. 49º nº2 do mencionado complexo normativo, no que respeita à interrupção do prazo 
de prescrição, que a paragem do processo por período superior a 1 ano, por facto não imputável ao 
executado, faz cessar a interrupção, recomeçando a correr o seu prazo.

Na situação em apreço verifica -se que, tendo a Impugnação Judicial dado entrada no Serviço de 
Finanças de Fafe em 21.06.2000, apenas veio a ser remetida a este Tribunal Administrativo e Fiscal em 
03.07.2002, o que implica que, tendo o prazo de prescrição sido interrompido pelo impulso processual 
dos Sujeitos Passivos, passado um ano sem que no processo fosse praticado qualquer acto, o que não 
ficou a dever -se a qualquer causa passível de ser imputada ao Autor, o efeito interruptivo do prazo de 
prescrição cessou em 21.06.2001.

A isto acresce que, no dia 25.07.2001, contra os aqui Reclamantes, foi instaurado o Processo de 
Execução Fiscal 040020000101251, para efeito de cobrança de dívidas relativas a Imposto sobre o Ren-
dimento das Pessoas Singulares do ano de 1995. Ora, nesta data já se encontrava em vigor a Lei Geral 
Tributária, o que implica que este acto, instauração do Processo de Execução Fiscal, não determine a 
interrupção do prazo de prescrição, o que apenas poderia vir a ocorrer com a citação dos Executados, 
ocorrida em 20.12.2001 — isto nos termos do disposto no art. 49º, nº1 da Lei Geral Tributária.

Havemos contudo de atender ao disposto no art. 49º n.º3 da Lei Geral Tributária, segundo o qual: 
“sem prejuízo do disposto no número seguinte a interrupção tem lugar uma única vez, com o facto que 
se verificar em primeiro lugar”.

Entretanto, em 27.12.2001 o Reclamante requereu a suspensão do Processo de Execução Fiscal, 
o que fez considerando o disposto no art. 169º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
suspensão que, prestada a garantia devida, foi determinada por despacho lavrado em 27.02.2002. 
Assim o Processo de Execução Fiscal ficou suspenso, nos termos da norma contida no mencionado 
art. 169º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, que, na parte que aqui interessa, dispõe 
do seguinte modo:

1. “A execução fica suspensa até à decisão do pleito em caso de reclamação graciosa, impugna-
ção judicial ou recurso judicial que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda (...) desde 
que tenha sido constituída garantia nos termos do art. 195º ou prestada nos termos do art 199º ou a 
penhora garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido, o que será informado ao processo 
por funcionário competente.”

A Impugnação Judicial foi definitivamente julgada improcedente, por Acórdão do Tribunal Central 
Administrativo Norte, de 27.09.2007, tendo o respectivo processo sido remetido ao Serviço de Finanças 
de Fafe em 04.02.2008.

Isto tem como consequência a suspensão do prazo de prescrição no período compreendido 
entre 27.02.2002 e 04.02.2008, tal como prevê o art. 49º nº3 da Lei Geral Tributária, com a seguinte 
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redacção: “4  - O prazo de prescrição legal suspende -se em virtude de pagamento de prestações le-
galmente autorizadas, ou enquanto não houver decisão definitiva ou passada em julgado, que puser 
termo ao processo, nos casos de reclamação, impugnação, recurso ou oposição, quando determinem 
a suspensão da cobrança da dívida.”

Interrompido o prazo de prescrição, verifica -se a inutilização do prazo corrido antes da ocorrência 
do facto determinante de tal efeito, o que decorre dos termos da lei civil, art. 326 e 327 do Código Civil, 
bem como da jurisprudência dos nossos Tribunais superiores, tal como resulta do Acórdão Supremo 
Tribunal Administrativo de 07.03.2012, proferido no âmbito do processo 040/12, relatado por Casimiro 
Gonçalves e que se encontra disponível em www.dgsi.pt cujo sumário se transcreve:

I — Em face da sucessão no tempo de diferentes prazos de prescrição, impõe -se convocar a regra 
estabelecida no n.º 1 do art. 297º do Código Civil, de acordo com a qual deverá aplicar -se o prazo 
mais curto, que se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei antiga, 
falte menos tempo para o prazo se completar.

II — As causas de interrupção da prescrição que tenham ocorrido antes da alteração ao n.º 3 do 
art. 49º da Lei Geral Tributária, introduzida pela Lei 53 -A/2006, produzem os efeitos que a lei vigente 
no momento em que elas ocorreram associava à sua ocorrência: eliminam o período de tempo anterior 
à sua ocorrência e obstam ao decurso do prazo de prescrição, enquanto o respectivo processo estiver 
pendente ou não estiver parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte.

(…)
Assim, considerando que o prazo de prescrição, considerado o período de interrupção, se iniciou 

em 21.06.2001, bem como o período em que esteve suspenso, nos termos do disposto no art. 169º do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário, entre 27.02.2002 e 04.02.2008, bem corno que o 
prazo de prescrição aplicável ao caso concreto é do de 10 anos do Código de Processo Tributário, fa-
cilmente se constata que as dívidas exequendas não se encontram prescritas pelo que será de manter o 
despacho reclamado pelo facto deste não ser passível de qualquer crítica.

DECISÃO
consequência de todo o exposto, julga -se a presente reclamação improcedente mantendo -se 

na íntegra a decisão do Senhor Director de Finanças de Fafe que indeferiu o pedido de declara-
ção da prescrição das dívidas exequendas referentes a Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares de 1995.”

DECIDINDO NESTE STA
O recorrente questiona a aplicação pela sentença recorrida do prazo de prescrição da obrigação 

tributária de 10 anos previsto na lei vigente à data dos factos tributários (CPT), defendendo a aplicação 
do prazo previsto na LGT. Conclui que já ocorreu a prescrição.

Impõe -se averiguar da correcção da decisão recorrida. Dito de outro modo: a questão que se coloca 
no presente recurso é a de saber se padece de erro a decisão recorrida ao julgar não prescritas a dívidas 
exequendas, referentes a IRC do ano de 1995.

Como se vê a sentença recorrida supra destacada considerou ser de aplicar o prazo de 10 anos 
previsto no CPT (compêndio normativo vigente à data de 01/01/1996, altura em que começou a correr o 
prazo prescricional por estar em causa dívida de IRS do exercício de 1995, e por em abstracto o regime 
do CPT ser aquele que determinaria a prescrição da dívida no mais curto espaço de tempo.

Considerou ainda a instauração de impugnação judicial em 21/06/2000 (facto interruptivo da 
prescrição) e a paragem imediata dos autos por período superior a um ano por facto não imputável ao 
contribuinte, o que fez com que tal efeito interruptivo tivesse cessado em 21/06/2001 degenerando em 
efeito suspensivo.

Considerou também a instauração da execução fiscal em 25/07/2001 e a citação do executado 
ora reclamante ocorrida em 20/12/2001, não retirando daí efeitos em face do disposto no artº 49º n.º 3 
da LGT.

Ponderou ainda que em 27/12/2001 foi requerida a suspensão do processo de execução fiscal por 
ter sido prestada garantia, o que foi determinado por despacho de 27/02/2002 e que em 27/09/2007 foi 
julgada improcedente a impugnação e remetida em 04/02/2008 ao serviço de finanças.

Concluiu que pela ocorrência da suspensão do prazo de prescrição no período compreendido entre 
27/02/2002 e 04/02/2008 por atenção ao disposto no artº 49º n.º 3 da LGT.

Tudo ponderando concluiu que as obrigações tributárias em causa no recurso não se encontram 
prescritas.

A nosso ver a decisão é de confirmar.
Quanto à aplicação da lei no tempo relativamente às normas que regulam a prescrição há que ter 

em conta o disposto no art. 297º do Código Civil.
De acordo com este normativo a lei que estabelecer, para qualquer efeito, um prazo mais curto 

do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem em curso, mas o prazo 
só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei antiga, falte menos 
tempo para o prazo se completar.
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O que significa que no caso subjudice, em relação às dívidas de 1995, será aplicável, como bem 
decidiu a sentença recorrida, o prazo de prescrição de 10 anos previsto no (art.34º nº1 CPT).

Como vem decidindo a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Administrativo as 
causas de interrupção ou suspensão da prescrição atendíveis para o cômputo em concreto do prazo 
de prescrição são as previstas na lei vigente à data da respectiva ocorrência, em conformidade com 
o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil, e não, as previstas na lei cujo prazo for aplicável, 
independentemente do momento em que tais factos se tenham efectivamente verificado.

Sobre a questão esclarece Jorge Lopes de Sousa, na sua obra Sobre a Prescrição da Obrigação 
Tributária, Notas Práticas, Áreas Editora, 2ª edição, pag. 118 «a solução do problema da aplicação da 
lei no tempo depende do momento em que ocorrer o facto interruptivo e não eventualidade de, face às 
regras do artº 297º do Código Civil, ser aplicável o regime do CPT ou da Lei Geral Tributária no que 
concerne à duração do prazo e prescrição».

Em síntese, e como impressivamente se diz no Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 
19.01.2011, recurso 629/09, in www.dgsi., pode -se concluir que a aplicação de diferentes regimes no 
tocante aos prazos prescricionais não determina a aplicação de um ou outro regime em bloco, porquanto 
o art.º 297.º só manda aplicar o prazo prescricional mais curto, e não as disposições legais que regem 
os termos em que esse prazo se conta e tudo o mais que releva para o seu curso.

Acresce referir que as causas de interrupção da prescrição que ocorreram antes da alteração ao 
n.º 3 do art. 49º da LGT, introduzida pela Lei 53 -A/2006, ou seja, antes de 01.01.2007, produzem os 
efeitos que a lei vigente no momento em que elas ocorreram associava à sua ocorrência: eliminam o 
período de tempo anterior à sua ocorrência e obstam ao decurso do prazo de prescrição, enquanto o 
respectivo processo estiver pendente ou não estiver parado por mais de um ano por facto não imputável 
ao contribuinte (cf., entre outros, neste sentido, os acs. deste STA, de 20/10/2010 e 2/3/2011, nos procs. 
720/10 e 1038/10, respectivamente, bem como Jorge Lopes de Sousa, Sobre a Prescrição da Obrigação 
Tributária, Notas Práticas, 2ª ed., 2010, p. 73).

No caso presente resulta do probatório que a impugnação judicial foi instaurada em 21/06/2000 
(cfr. ponto 2);

E que em 25/07/2001 foi instaurado processo de execução fiscal contra o reclamante tendo o 
mesmo sido citado para essa execução fiscal em 20 de Dezembro de 2001. (cfr. Pontos 3 e 4)

Posteriormente, em 27/02/2002, foi proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças de Fafe despacho 
de suspensão do processo de execução fiscal, na sequência de apresentação de garantia por meio de 
penhora pelo Reclamante (cfr. ponto 6).

Resulta também dos autos que o processo de impugnação judicial do IRS de 1995 apresentado em 
21/06/2000 esteve parado por mais de um ano, (até 03/07/2002) por facto não imputável ao contribuinte, 
logo após a sua instauração (cfr. Ponto 2 do probatório).

Finalmente mostram os autos que o próprio processo de execução esteve também parado por mais 
de um ano, após o trânsito em julgado da decisão da impugnação, por facto não imputável ao sujeito 
passivo  - cf. probatório pontos 7 a11.

Efectivamente a impugnação, cuja pendência com apresentação de garantia bancária, deu causa 
à suspensão da execução foi decidida por acórdão do Tribunal Central Administrativo de 27/09/2007, 
que transitou em julgado pois foi remetido ao Serviço de Finanças de Fafe em 04/02/2008 (cfr. Ponto 
7 do probatório).

Porém o órgão de execução fiscal não tomou qualquer iniciativa na sequência do transito em julgado 
de tal acórdão, que proferiu decisão final nos autos de impugnação, mantendo a execução parada, por 
período superior a um ano, mais concretamente até 11/09/2012 data em que face a um requerimento 
dos ora reclamantes datado de 27/07/2012 pedindo a declaração de prescrição da dívida foi proferido 
o despacho ora reclamado. (– cf. probatório pontos nomeadamente os já referidos pontos 7 a 11).

Ora, tendo sido decidida a impugnação com trânsito em julgado em data não completamente 
apurada no probatório, mas, necessariamente, anterior a 04/02/2008 (data da remessa do processo de 
impugnação ao Serviço de Finanças de Fafe), nada impedia que a execução retomasse o seu andamento 
(artº 169º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário), pelo que não pode a paragem do 
processo executivo após tal decisão, ser imputada ao contribuinte.

Neste contexto há desde logo que assinalar que, nos termos do art. 49.º, n.ºs 1 e 2, da Lei Geral 
Tributária, na redacção da Lei n.º 100/99, de 26 de Junho, como vimos à data aplicável, a instauração 
da impugnação judicial interrompia a prescrição das obrigações tributárias, convertendo -se esse efeito 
interruptivo em suspensivo, com a paragem do processo por mais de um ano por facto não imputável 
ao contribuinte, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido 
até à data da autuação.

Temos assim que o primeiro facto interruptivo da prescrição ocorreu com a instauração da im-
pugnação judicial em 21/06/2000, cessando tal efeito em 21/06/2001, data em que se completou um 
ano de paragem.
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Assim sendo, o efeito interruptivo causado pela dedução da impugnação transformou -se em efeito 
suspensivo pela paragem superior a um ano, tendo como consequência a contagem para prescrição do 
período de 01/01/1996 (data do início do ano seguinte àquele em que se verificou o facto tributário 
(1995) até 21/06/2000 (data da autuação da impugnação), o que perfaz 4 anos, 5 meses e 20 dias, e 
a contagem do segundo período temporal que decorreu após um ano de paragem da impugnação, ou 
seja, após 21/06/2001.

Sucede porém que, após essa data, em 20/12/2001 foi citado o executado ora reclamante para os 
termos da execução fiscal instaurada em 25/07/2000.

Esta citação para a execução fiscal ocorreu antes da alteração do n.º 3 do artigo 49º da LGT in-
troduzida pela Lei n.º 53 -A/2006, e por isso produz os efeitos que a lei vigente no momento em que 
ela ocorreu lhe associava: eliminação do período de tempo anterior à sua ocorrência e suspensão do 
decurso do prazo de prescrição, enquanto o respectivo processo estiver pendente ou não estiver parado 
por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte.

Há pois que lhe dar o necessário relevo já que, como vem sublinhando a jurisprudência deste 
Tribunal, ocorrendo sucessivas causas de interrupção da prescrição, antes da entrada em vigor da actual 
redacção do n.º 3 do art. 49º da LGT, devem todos elas se consideradas autonomamente, para efeitos de 
contagem do respectivo prazo, desde que susceptíveis de influir no seu decurso (cfr. Ac. de 17/3/2011, 
rec. n.º 0177/11, e jurisprudência aí citada).

Com efeito, pese embora tivesse ocorrido uma anterior interrupção do prazo de prescrição, decor-
rente da instauração da impugnação, essa interrupção veio a “desgraduar -se”, como vimos, em mera 
suspensão do prazo, razão pela qual esta segunda causa interruptiva pode ter efeitos autónomos no 
cômputo do prazo, protelando a interrupção – cfr. JORGE LOPES DE SOUSA, Sobre a Prescrição da 
Obrigação Tributária: Notas Práticas, 2.ª ed., Lisboa, Áreas Global, 2010, pp. 72 e ss.).

Desta sorte, e de harmonia com o disposto no já referido artigo 49º, nº1 da L.G.T. (na redacção 
dada pela Lei 100/99, de 26/6), a citação para a execução fiscal interrompeu também a prescrição.

Porém, como já se referiu, o processo de execução, esteve novamente parado por mais de um ano, 
após o trânsito em julgado da decisão da impugnação e por facto não imputável ao sujeito passivo.

Assim sendo, o efeito interruptivo causado pela citação para a execução fiscal transformou -se em 
efeito suspensivo pela paragem superior a um ano, tendo como consequência a contagem para pres-
crição do período de 21/06/2001 (data em que cessou a primeira interrupção) até 21/12/2001 (data da 
citação), o que perfaz 6 meses importando, ainda, contar o tempo que decorreu após um ano de paragem 
da execução fiscal, por facto não imputável ao contribuinte. E este período temporal conta -se após o 
decurso de um ano sobre o trânsito em julgado da impugnação já que após este trânsito nada impedia 
que a execução continuasse logo os seus trâmites, ou seja, após uma data que se situa entre 27/07/2007 
(data do acórdão do TCA -Norte) e 04/02/2008 (data da remessa do processo ao Serviço de Finanças 
de Fafe por ter transitado o acórdão).

Convém anotar -se desde já que o facto de não estar apurada com exactidão a data de trânsito em 
julgado do dito acórdão não impede a conclusão final de que a dívida não se mostra prescrita atento o 
signficativo período temporal que ainda falta para tal suceder).

Devemos, ainda, ter em conta que, ocorrendo sucessivas causas de interrupção da prescrição, antes 
da entrada em vigor da actual redacção do n.º 3 do art. 49º da LGT, devem todos elas ser consideradas 
autonomamente, para efeitos de contagem do respectivo prazo.

E devemos ter em conta também que por atenção ao disposto no artº 49º, n.º 2 da Lei Geral Tribu-
tária, no segmento em que refere que se contará para a prescrição o «período ao que tiver decorrido até 
à data da autuação», que este período, deve entender -se como o que tiver contado para a prescrição, isto 
é, não contando os períodos que não contam por efeito de causas suspensivas (quer sejam os derivados 
de outras causas interruptivas que passaram a ter efeito suspensivo, quer os decorrentes de outras causas 
meramente suspensivas, como o período de pagamento em prestações) (Cf., neste sentido, Lopes de 
Sousa, Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, pag. 79.).

É certo que, como vimos, no caso em apreço haverá também que ter em conta que a execução 
esteve suspensa desde em 27/02/2002 (Data em que foi proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças 
despacho de suspensão do processo de execução fiscal, em sequência de apresentação de garantia por 
meio de penhora pelo Reclamante em 27/12/2001) até, à data do trânsito em julgado do acórdão do 
Tribunal Central Administrativo Norte (a qual não foi completamente apurada mas que como vimos se 
situa necessariamente entre 27/09/2007 e 04/02/2008) que proferiu decisão final sobre a impugnação 
deduzida, associada a prestação de garantia, o que, nos termos do artº 49º, n.º 3 da Lei Geral Tributária 
e 169º, nº1 do Código de Procedimento e Processo Tributário tem efeito suspensivo da prescrição.

Porém tal efeito suspensivo, decorrente da pendência da impugnação acompanhada de suspensão 
da execução em virtude da garantia prestada para o efeito, cessou na data do trânsito em julgado da 
decisão sobre a impugnação apresentada, acabada de referir.

Assim sendo, este período de suspensão do prazo de prescrição não tem relevância autónoma 
para o cômputo do prazo de prescrição uma vez que praticamente quase coincide com o período em 
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que tal prazo esteve também suspenso por força da transmutação do efeito interruptivo causado pela 
citação (em 20/12/2001) em efeito suspensivo, decorrente da paragem do próprio processo de execução 
fiscal por período superior a um ano, a partir de do trânsito em julgado da decisão incidente sobre a 
impugnação.

Em face de todos os factos expostos e do quadro legal vigente, o prazo de prescrição das dívidas 
tributárias de IRS de 1995 deverá contar -se da seguinte forma:

 - Desde 01.01.1996 (início do ano seguinte ao do facto Tributário (IRC de 1995) até à data da 
instauração da impugnação em 21/06/2000  - 4 anos 5 meses e 20 dias;

 - Desde 21/06/2001 (data em que se completou um ano de paragem do processo de impugnação, 
por facto não imputável ao contribuinte) até 20/12/2001 (data da citação) – 5 meses e 29 dias;

 - Desde, na melhor das hipóteses para os contribuintes, 12/10/2008 (por atenção a que nesta data 
se terá completado um ano sobre o possível trânsito em julgado do acórdão do TCA -Norte dentro 
dos prazos mais limitados, considerando a data em que o mesmo foi prolatado, 27/09/2007 e o que 
estabelece o art. 280º do CPPT –, ou seja, o prazo -regra de dez dias para recurso da decisão judicial, 
na suposição de pronta notificação do dito acórdão.) até 24/09/2012, data de entrada da reclamação 
objecto do presente recurso – 3 anos, 11 meses e 12 dias.

A soma dos vários prazos elegíveis para a prescrição contada até 24/04/2012 (salvo algum pequeno 
erro de contagem que não inquina o julgamento final sobre a verificação ou não da prescrição) é, na 
contagem mais favorável para os contribuintes, de 9 anos e 1 dia.

Daí que se conclua que a dívida tributária em causa nos presentes autos ainda não está prescrita, 
pelo que a sentença recorrida, que assim decidiu, deve ser confirmada, com esta fundamentação.

4. DECISÃO
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao presente recurso e confirmar a sentença 
recorrida.

Custas pelos recorrentes.

Lisboa, 30 de Abril de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 30 de abril de 2013.

Assunto:

Reclamação de decisão do órgão da execução fiscal. Rejeição liminar da petição por 
falta de conclusões. Apresentação de nova petição: prazo.

Sumário:

Rejeitada liminarmente, por despacho do respetivo juiz, petição de reclamação de 
decisão do órgão da execução fiscal por falta de conclusões, o reclamante pode 
apresentar nova petição ao abrigo e no prazo previsto no disposto nos artºs 288, 
n.º 1, alínea e) e 289.º, n.º 2, ambos do CPC, não sendo aplicável ao caso o dis-
posto nos artºs 474.º e 476.º do mesmo diploma visto não estar em causa rejeição 
da petição pela Secretaria.

Processo n.º: 454/13 -30.
Recorrente: A………..
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contenciosos Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. A…………., com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de 
Castelo Branco que julgou verificada a caducidade do direito de ação relativamente à reclamação da 
decisão do órgão da execução fiscal que instaurara em 18.01.2013 (v. fls. 4/7), apresentando, para o 
efeito, alegações nas quais conclui:

1.ª) O artº 467.º do CPC, em causa, tem o seu campo de incidência limitado pela norma do 
artº 474.º e, por isso, a notificação da decisão judicial que a haja confirmado tem tudo a ver pois com 
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a recusa pela secretaria da petição. Se essa recusa for lícita, a decisão que a confirme permite de facto 
ao reclamante instaurar nova petição dentro de 10 dias contados da decisão judicial.

2.ª) Mas, se ao caso ocorre absolvição da instância, por falta de conclusões, a norma a aplicar não 
é a do artº 474.º ou 476.º

3.ª) Inexiste norma expressa, mas admite -se a aplicação do artº 277.º, n.º 1 e ainda com fundamento 
na norma do artº 685.º -C, n.º 2, alínea b) do CPC.

4.ª) Ocorrendo absolvição da instância por falta de junção de conclusões, a situação tem de ser 
enquadrada na norma do n.º 2 do artº 289.º do CPC.

5.ª) Sendo o prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado da decisão.
6.ª) Mesmo que se admitisse que o prazo não pode ser maior do que existiria inicialmente, isto 

é, 10 dias, mesmo assim deve considerar -se que tal prazo se conta a partir do trânsito em julgado da 
anterior decisão que absolveu da instância.

7.ª) Foram assim violadas as normas constantes dos artºs 289.º, n.º 2 do CPC, ex vi artº 2.º, alínea e) 
do CPPT, 277.º, n.º 1 do CPPT.

Termos em que, alterando -se a decisão recorrida, no sentido de não considerar extemporânea a 
reclamação por caducidade, se fará justiça.

II. Em contra -alegações a recorrida Fazenda Pública veio concluir:
Assim, nos termos do artº 690.º do Código Civil:
a) Dispõe o artº 476º do CPC: “O autor pode apresentar outra petição ou juntar o documento a que 

se refere a primeira parte do disposto na alínea f) do artº 474º, dentro dos 10 dias subsequentes à recusa 
de recebimento ou de distribuição da petição, ou à notificação da decisão judicial que a haja confirmado, 
considerando -se a ação proposta na data em que a primeira petição foi apresentada em juízo “.

b)Rejeitada liminarmente a petição, dispunha o reclamante de dez dias subsequentes à notificação 
da decisão judicial que indeferiu a reclamação, para apresentar nova petição, considerando -se assim a 
ação proposta na data da primeira petição.

c)Verificando -se que o reclamante foi notificado em 27/12/12, deveria ter entregue nova petição 
até ao dia 09/01/2013.

d)Fê -lo em 18/01/2013, para além do referido prazo, pelo que a reclamação é extemporânea.
e) Os artos 476.º e 288.º do CPC, contemplam em si situações completamente distintas, pois que 

enquanto o primeiro normativo se aplica apenas aos casos em que houve despacho judicial inicial a 
indeferir liminarmente a petição inicial ou em que esta nem sequer foi recebida pela secretaria, já o 
segundo daqueles normativos se aplica àquelas situações em que o juiz, por despacho judicial, se absteve 
de conhecer do pedido e do mérito da causa, absolvendo o réu da instância.

f) O indeferimento liminar de uma petição inicial, apenas confere ao Autor a possibilidade de 
apresentar uma nova petição, podendo o Juiz convidar a corrigi -la se for o caso, ou proferir novo des-
pacho de indeferimento.

II. No caso de a nova petição inicial ser indeferida, a lei não prevê, nem permite, a apresentação 
sucessiva de outras petições iniciais. — Ac. RE, de 29.04.2004, Proc. 1556/2004 -2.dgsi.Net.

III.O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 256 no qual se pronuncia pela procedência do re-
curso, considerando -se a petição tempestiva e ordenando -se a remessa dos autos ao tribunal recorrido 
para prosseguimento da tramitação da reclamação.

IV.Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1.ª instância os seguintes fac-
tos:

1.º) Corre termos no Serviço de Finanças de Seia o processo de execução fiscal n.º 1279200201003542, 
no qual o executado se encontrava a cumprir Plano de Pagamento em Prestações;

2.º)Por despacho do Chefe do Serviço de Finanças remetido ao ora reclamante em 27/09/12, 
este foi informado dos fundamentos do recálculo dos juros de mora e de que o respetivo calculo se 
encontrava correto;

3.º) Em 04/10/12, A………., deduziu reclamação apresentada no Serviço de Finanças de Seia, 
que foi recebida por este Tribunal ao qual coube o n.º 542/12.5BECTB;

4.º) No âmbito daquele processo de reclamação, foi o reclamante notificado para aperfeiçoar a 
sua petição reformulando -a com as conclusões;

5.º) Em 26/12/12 foi proferida decisão que rejeitou liminarmente a reclamação, nos seguintes 
moldes:

“(.)
Tendo -se procedido à notificação ao Reclamante do referido despacho, por ofício datado de 

29.11.2012 (cfr. fls. 39), o Reclamante nada disse ou requereu até à presente data. Sendo que o prazo 
para dar cumprimento ao solicitado terminou em 13.12.2012. Ora, nos termos do artigo 271.º, n.º 1, do 
CPPT, a reclamação — que, na realidade, corresponde a um verdadeiro recurso, como é denominada 
no anterior CPT e também hoje, designadamente no artigo 97.º, n.º 1, alínea n) do CPPT — deverá 
indicar expressamente os seus fundamentos e conclusões. Sendo, portanto, obrigatória a inclusão das 
conclusões na petição de reclamação.
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Assim, ainda que o artigo 277.º, n.º 1, do CPPT não determine expressamente uma cominação 
para a falta de conclusões, sendo estas obrigatórias, as mesmas são condição da admissibilidade da 
reclamação, sem as quais esta não poderá ser admitida em juízo. A semelhança do que ocorre perante a 
falta de conclusões nas alegações de recurso, que determina o indeferimento do respetivo requerimento 
(cfr. artigo 685.º -C, n.º 2, alínea b), do Código de Processo Civil).

Face ao supra exposto, não tendo o Reclamante apresentado a reclamação com conclusões, mesmo 
após ter sido notificado para suprir tal falta, terá que se concluir pela rejeição liminar da presente re-
clamação (.) “;

6.º) Em 27/12/2012, é efetuada notificação ao reclamante do despacho de rejeição liminar da 
reclamação;

7.º) Em 28/12/12, na sequência do despacho de rejeição liminar vem o reclamante invocar a nuli-
dade daquele despacho, pois que havia enviado petição com as conclusões dentro do prazo estipulado 
para o efeito;

8.º) Por despacho de 03/01/2013, o juiz titular do processo indefere o peticionado com os seguintes 
fundamentos:

“Solicitada informação, pela Secção Central foi informado que, confirmados os e -mails recebidos 
neste Tribunal, na data referida, não foi recebido nenhum e -mail remetido pelo ilustre advogado do ora 
Reclamante. Mais informando que, confrontado o e -mail deste Tribunal com o e -mail para onde foi 
enviado a referida petição de reclamação aperfeiçoada, verifica -se que este último não corresponde ao 
primeiro. Efetivamente, analisado o documento que o Reclamante juntou como comprovativo do envio 
da nova petição de reclamação, verifica -se que o e -mail de destino dessa petição é: correiro@cbranco.
taf.mj.pt, quando o e -mail deste Tribunal é o seguinte: “correio@cbranco. taf.mj.pt”.

Verificando igualmente que, conforme se demonstra pelo comprovativo MDDE — Marca do Dia 
Eletrónica — junto pelo Reclamante, o mesmo foi enviado em 30.11.2012, tendo como assunto: Proc. 
542/12.5BECTB Reclamação de atos — reclamante: A………... Nova peça.

Ora, não se desconhece que a Marca do Dia Eletrónica (MDDE) comprova ao emissor que a 
mensagem foi enviada na data e na hora indicada no respetivo relatório e garante a integridade do 
conteúdo da mensagem. Contudo, esta comprovação terá obviamente que ter por referência o correio 
eletrónico para onde a mensagem foi enviada. Assim, ainda que se possa concluir ter o Reclamante 
enviado a referida “nova peça “, via e -mail, no dia 30.11.2012, a verdade é que a mesma foi enviada 
para um endereço eletrónico que não é o deste Tribunal, porquanto a missiva foi endereçada para 
“correiro@cbranco.taf.mj.pt, quando o e -mail deste Tribunal é: correio@cbranco.taf.mj.pt, trocando 
“correio”por “correiro”.

Ora, é de conhecimento geral que a simples introdução ou falta de um elemento gráfico inviabiliza 
a transmissão do correio até ao destinatário eletrónico pretendido, impondo -se ao expedidor que faça 
essa verificação. (.)

No caso em apreço, apesar do lapso respeitar apenas a uma letra a mais na identificação do correio 
eletrónico de destino, estamos perante uma situação de endereço de destinatário diverso do pretendido 
por erro no endereço da missiva, em termos equivalentes ao que se passa com a remessa de uma carta 
registada para um outro endereço errado ou inexistente.

É, assim, natural que, conforme informa a Secção, a missiva enviada pelo Reclamante, aqui em 
causa, não tenha dado entrada neste Tribunal, face ao endereço eletrónico para que foi enviada. Não 
tendo o Reclamante demonstrando o contrário. Não se confirmando o seu alegado de que a decisão de 
rejeição liminar da reclamação, tendo por base a convicção de que o Reclamante não juntou aos autos 
a solicitada petição com conclusões, tenha partido de um pressuposto errado.

Sendo que, como se sustenta no acórdão do Tribunal da Relação de Évora de 11.01.2007 (processo 
n.” 2656/06 -3), o lapso em apreço, habitual e suscetível de previsão normal, é somente imputável à 
parte que nele incorreu.

Face a todo o exposto, não se verificando fundamento legal para o peticionado no requerimento 
em análise, indefere -se o mesmo “

8.º) Em 18/01/2013, vem A………., deduzir a presente reclamação.
V. Cumpre agora decidir.
A única questão a apreciar no presente recurso é a de saber se, rejeitada a petição inicial de recla-

mação de decisão do órgão da execução fiscal com fundamento em falta de conclusões, o interessado 
pode apresentar nova petição ao abrigo do disposto no n.º 2 do artº 289.º do CPC.

V.1. A decisão recorrida entendeu que, “rejeitada liminarmente a petição dispunha o reclamante 
de dez dias subsequentes à notificação que indeferiu a reclamação, para apresentar nova petição, 
considerando -se a ação propostas na data da primeira petição.

Verificando -se que o reclamante foi notificado em 27.12.2012, deveria ter entregue a nova petição 
até ao dia 09.01.2013”.

Ora, tendo a nova petição sido apresentada em 18.01.2013, concluíu -se que a mesma é extem-
porânea.
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A Fazenda Pública acompanha este entendimento nas suas contra -alegações de fls. 251.
V.2. A recorrente, por sua vez, acompanhada pelo MºPº, defende que o artº 476.º do CPC é inapli-

cável ao caso dos autos, já que não existiu recusa no recebimento da petição pela Secretaria. Na verdade, 
a recusa resultou de despacho do Mmº Juiz em virtude de a reclamação não conter conclusões. Assim, 
é aplicável o disposto no n.º 2 do artº 288.º do CPC, pelo que é legalmente admissível a apresentação 
de nova petição no prazo de 30 dias contados do trânsito em julgado da sentença que absolveu a FP 
da instância.

Deste modo, ocorrida a notificação em 27.12 e apresentada a petição em 18.01 seguinte, a mesma 
é tempestiva.

Vejamos então qual destes entendimentos colhe o apoio legal.
VI. Resulta dos autos que em 04/10/12, A……….., deduziu reclamação apresentada no Serviço 

de Finanças de Seia e que no âmbito desse processo de reclamação foi notificado para aperfeiçoar a 
sua petição reformulando -a com as conclusões.

Não tendo havido resposta a esse convite, em 26/12/12 foi proferida decisão que rejeitou limi-
narmente a reclamação.

Mais resulta do probatório que a notificação desse despacho ocorreu em 27.12.2012 e que em 
18.01.2013 veio o reclamante apresentar nova petição de reclamação.

Ora, perante tais factos, desde logo se vê que não estando em causa a recusa da petição pela Se-
cretaria, não é aplicável o disposto nos artºs 474.º e 476.º do CPC.

Deste modo, estamos perante a rejeição liminar da petição pelo juiz e a absolvição da instância 
da Fazenda Pública, pelo que a situação cabe, como defendem o recorrente e o MºPº, no disposto nos 
artºs 288.º, n.º 1, alínea e) e 289.º, n.º 2, ambos do CPC.

Assim, o recorrente podia apresentar — como apresentou — nova petição dentro de 30 dias, a 
contar do trânsito em julgado da sentença de absolvição da instância.

Pelo que ficou dito, o recurso procede.
VII. Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revoga -se o despacho recor-

rido e ordena -se a remessa dos autos ao tribunal recorrido para, se a tal nada mais obstar, ser recebida 
a petição, seguindo -se a ulterior tramitação processual.

Custas pela Fazenda Pública neste STA, uma vez que contra -alegou e ficou vencida.

Lisboa, 30 de abril de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 30 de Abril 2013.

Assunto:

Recurso jurisdicional de revista – artigo 150º do CPTA. Pressupostos de admissibi-
lidade.

Sumário:

 I — O recurso de revista consagrado no artigo 150º do CPTA tem natureza absoluta-
mente excepcional. Daí que apenas seja admissível nos precisos e estritos termos 
em que o legislador o consagrou.

 II — Destina -se a viabilizar a reapreciação pelo Supremo Tribunal Administrativo de 
questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para 
uma melhor aplicação do direito.

 III — Não assume aquela relevância fundamental nem se apresenta como clara a ne-
cessidade de admissão deste recurso, no quadro factual fixado pelas instâncias, a 
reapreciação da questão do critério de aferição da idoneidade concreta da fiança 
prestada para suspensão da execução fiscal à luz do disposto nos artigos 199º e 
200º do CPTT.

Processo n.º 490/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A……………, S.A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Alfredo Madureira.
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Em conferência, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo.

A Autoridade Tributária e Aduaneira inconformada agora com a decisão do Tribunal Central 
Administrativo Norte (Secção Tributária) que lhe negou provimento ao recurso jurisdicional que 
interpusera da sentença do TAF do Porto e, assim, manteve a decretada procedência da reclamação 
oportunamente deduzida por A…………….., SA, e, em consequência, manteve julgado anulatório do 
despacho do substituto legal do Director de Finanças do Porto que indeferira a requerida prestação de 
garantia através de fiança no processo de execução fiscal n.º 18052011010235672, requereu revista 
excepcional nos termos do disposto no artigo 150º do CPTA.

Alega e conclui, em síntese e fundamentalmente, que se verificam ocorrer os requisitos legais 
de admissão deste recurso (cfr. art.º 150º do CPTA) uma vez que versa sobre o critério de aferição da 
idoneidade concreta da fiança prestada para suspensão da execução fiscal.

Questão que, em sua opinião, assume importância fundamental pela sua relevância jurídica e 
social.

Já que a presente controvérsia não se confinará aos estreitos limites dos presentes autos pois se 
reproduzirá em todos os casos em que se mostre necessário avaliar a idoneidade do fiador na sequência 
de decisões judiciais que concluíram pela admissibilidade abstrata da fiança.

Uma vez que, adita, “O acórdão em recurso decidiu que os requisitos da idoneidade concreta do 
fiador se encontram plasmados no art.º 633º, n.º 1 do CC e que consistem apenas na sua capacidade 
de se obrigar e na existência de activo de valor superior ao da dívida afiançada.”

E “A Fazenda Pública entende, ao invés, que aquela disposição legal não é diretamente aplicável 
às situações previstas nos arts. 169º e 212º do C.P.P.T. e no art. 52º da LGT.”

A Reclamante e ora Requerida respondeu sustentando, em síntese e fundamentalmente, a não veri-
ficação dos pressupostos/requisitos legais de admissão deste recurso jurisdicional e a litigância de má fé 
da Requerente que “sabe e não pode desconhecer que não existe qualquer controvérsia doutrinal e/ou 
jurisprudencial, susceptível de gerar incerteza e instabilidade na resolução da questão em apreço…

Alega e conclui ainda que, “Ao contrário do pretendido pela Fazenda Pública, o Tribunal a quo 
não decidiu que os requisitos de idoneidade da garantia se encontram plasmados no artigo 633º do 
Código Civil – limitando -se a remeter, outrossim, para o recente acórdão deste STA, de 19.09.2012, 
dado no processo n.º 0909/12, e, também, para o acórdão do TCAN, de 11.10.2012, dado no proc. 
00944/12.7BEPRT … “.

E, a final, pede se conclua pela pela sua inadmissibilidade ou improcedência.
O Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal Administrativo emitiu 

depois bem fundamentado e douto parecer – cfr. fls. 781 a 783 – pronunciando -se pela não verificação 
dos pressupostos/requisitos de admissão da revista, já de harmonia com jurisprudência deste Supremo 
Tribunal que convenientemente identifica e acolhe.

Sustenta, além do mais, que “De facto, estamos perante uma situação pontual, que não é par-
ticularmente complexa ou melindrosa do ponto de vista jurídico, nem revestindo uma importância 
fundamental do ponto de vista social.”.

Que “A recorrente nem sequer invoca que a doutrina e/ou jurisprudência se tenham vindo a 
pronunciar em sentido contrário sobre a questão, tornando, desse modo, necessária a sua clarificação 
para se obter uma melhor aplicação do direito.

Nem o poderia fazer, pois que, a jurisprudência reiterada e consolidada do STA vai exactamente 
no sentido do acórdão recorrido.”, “Na verdade o STA, em consonância com a decisão, ora, recor-
rida, vem entendendo que a idoneidade da fiança deve ser avaliada em função da susceptibilidade 
do património do fiador responder pela divida exequenda e acrescido, sendo irrelevante o grau de 
liquidez da garantia.”

E, por último, que “… a decisão recorrida não está ferida por erro manifesto ou grosseiro, se-
guindo, pelo contrário, jurisprudência reiterada do STA.”.

Opina ainda, a final, não se verificarem in casu os pressupostos legais da alegada litigância de 
má fé da Fazenda Pública (cfr. art.º 456º, n.º 2 do CPC).

Colhidos os vistos legais, cumpre agora decidir.
Compulsados os presentes autos importa consignar que as questões jurídicas aqui suscitadas o 

foram já em anteriores processos submetidos à apreciação e decisão deste Supremo Tribunal, secção e 
formação (art.º 150º n.º 5 do CPTA), com as mesmas partes envolvidas, perante as mesmas alegações 
e conclusões, a saber, processos n.º 1/13, acórdão de 20.02.2013, processo n.º 233/13, acórdão de 
23.04.2013 e processo n.º 26/13, acórdão de 23.04.2013, neles se tendo concluído e decidido que:

1º - não é caso de admitir a requerida revista excepcional, por se não verificarem ocorrer os 
pressupostos/requisitos legais respectivos (cfr. art.º 150º do CPTA); e, incidentalmente, que

2º  - se não verifica ocorrer também a invocada má fé da requerente Administração Tributária 
(cfr. art.º 456º n.º 2 do CPC, subsidiariamente aplicável).
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Porque assim, tendo as questões jurisdicionalmente suscitadas no presente requerimento de inter-
posição de recurso excepcional de revista (art.º 150º do CPTA) sido já apreciadas e decididas, de modo 
uniforme e reiterado, nos identificados acórdãos deste Supremo Tribunal, Secção e formação especial 
(art.º 150º n.º 5 do CPTA), circunstância que, se aplicável, viabilizaria, sem necessidade de outras ou 
mais considerações e diligências, julgamento e decisão sumária pelo Relator, nos termos do disposto 
no art.º 705º do CPC, remetendo agora para as identificadas decisões e respectivas fundamentações 
que, aqui, para todos os efeitos legais, se dão por reproduzidas e acolhem, sem mais considerações ou 
diligências,

Acordam os Juízes desta formação da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo, em não admitir a requerida revista excepcional.

Custas pela Requerente.

Lisboa, 30 de Abril de 2013. — Alfredo Madureira (relator) — Dulce Neto — Valente Torrão. 

 Acórdão de 30 de Abril de 2013.

Assunto:

Dispensa de prestação de garantia. Audiência prévia. Apresentação de prova.

Sumário:

 I — De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo, de 22/10/2012, em julgamento ampliado, 
nos termos do disposto no art. 148º do CPTA, no processo n.º 708/12, e que deu 
origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 5/2012, «Independente-
mente do entendimento que se subscreva relativamente à natureza jurídica do acto 
aqui em causa (indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia) 
– acto materialmente administrativo praticado no processo de execução fiscal ou 
acto predominantemente processual – é de concluir que não há, no caso, lugar 
ao exercício do direito de audiência previsto no art. 60º da LGT».

 II — A admitir -se que, quanto ao pedido de dispensa da prestação de garantia pos-
sam ser apresentados ou requeridos outros meios de prova, para além da prova 
documental expressamente prevista no n.º 3 do art. 170º do CPPT, se tal for im-
prescindível à demonstração da factualidade susceptível de integrar os requisitos 
daquele direito, em regra, essa prova terá de ser logo indicada no requerimento 
inicial, não podendo sê -lo em momento ulterior.

Processo n.º 521/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A…, Lda., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Ad-

ministrativo e Fiscal de Viseu, julgou improcedente a reclamação deduzida, nos termos dos artigos 276º 
e seguintes do CPPT, contra o acto do Chefe do Serviço de Finanças de Tondela de indeferimento do 
pedido de dispensa de prestação de garantia.

1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. O presente processo respeita a uma reclamação apresentada pela A… contra o indeferimento, 

por parte do Serviço de Finanças de Tondela, de um pedido de dispensa de prestação de garantia em 
que não foi realizada a audição do contribuinte prévia a esse indeferimento, em violação do disposto 
nos artigos 267º, n.º 5, da CRP, 60º da LGT e 45º do CPPT.

B. A sentença recorrida (acolhendo e transcrevendo o teor do Acórdão deste STA de 26.09.2012) 
acompanha a corrente que qualifica o acto de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de 
garantia como um acto de natureza administrativa – cf., em particular, páginas 26 e 28 da sentença 
aqui posta em crise.
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C. Consubstanciando a decisão de indeferimento de um pedido de dispensa de prestação de 
garantia um acto administrativo em matéria tributária e, como tal, sujeito ao regime previsto na LGT 
para os procedimentos tributários (e, em particular, ao princípio da participação contido no artigo 60º 
do mesmo diploma), não se pode aventar, no modesto entendimento da A…, a possibilidade da sua não 
observância ou simples dispensa, como acabou por concluir o Tribunal a quo.

D. Não parece ser legalmente admissível recorrer a uma possibilidade de dispensa de audição 
prévia prevista ou (i) num regime de aplicação supletiva (in casu, o regime previsto no CPA) ou (ii) 
num regime criado ad hoc (em concreto, um regime resultante da consideração de que o requeri-
mento de dispensa de garantia, por dever ser fundamentado e instruído com prova, consubstancia, 
em si, a audição prévia do interessado), quando a própria Lei Geral Tributária não se mostra omissa 
quanto à matéria.

E. A aplicação do Código de Procedimento Administrativo às relações jurídico -tributárias, nos 
termos do disposto na alínea c) do artigo 2º da LGT, mostra -se de carácter supletivo: é a Lei Geral 
Tributária que se aplica em primeira linha à solução das questões postas ao intérprete -aplicador, só 
sendo legítimo o recurso aos restantes diplomas enunciados no artigo 2º da LGT em caso de lacuna 
da mesma Lei.

F. A Lei Geral Tributária não contém qualquer lacuna quanto ao exercício de audição prévia ao 
indeferimento de um pedido de dispensa de garantia, que possibilite ou autorize o recurso a regimes 
especiais previstos em legislação subsidiária ou interpretativamente criados para a situação concreta. 
Bem pelo contrário: a LGT claramente ordena que previamente ao indeferimento de um pedido 
apresentado pelo contribuinte à Administração Fiscal – como vem a ser um pedido de dispensa de 
prestação de garantia – seja aquele ouvido e convidado a participar na formação da decisão final 
– cf. artigo 60º, n.º 1, alínea b), da LGT –, sendo que os nºs. 2 e 3 do mesmo artigo 60º da LGT 
vêm indicar, peremptoriamente, as situações em que poderá ocorrer a dispensa de audição prévia 
no âmbito das relações jurídico -tributárias, nos quais não se inclui o indeferimento de um pedido 
de dispensa de prestação de garantia.

G. Ao fazer -se apelo a um regime previsto no Código de Procedimento Administrativo (ou mesmo 
a um regime que decorre da interpretação de que a própria petição fundamentada afastará a audição 
prévia) para justificar a possibilidade de dispensa de audição prévia no caso, está -se, em bom rigor, a 
revogar semelhante disposição da Lei Geral Tributária, aditando -lhe outras possibilidades de dispensa 
de audição prévia, que o legislador fiscal manifestamente não consagrou.

H. Ainda que se aceitasse a aplicação subsidiária da possibilidade de dispensa de audiência prévia, 
prevista no CPA para os casos em que a decisão se mostra urgente, às situações de indeferimento de 
pedido de dispensa de garantia – no que não se concede –, sempre importará notar que a urgência da 
decisão invocável para justificar esta dispensa de audiência prévia em procedimentos administrativos 
«não são razões ligadas com a necessidade de cumprimento do prazo legal de conclusão do processo ou 
com a necessidade de prevenir o aparecimento de actos tácitos que podem ser invocadas para justificar 
o preenchimento do pressuposto da urgência da decisão.»  - cf. Mário Esteves de Oliveira, Pedro Costa 
Gonçalves e J. Pacheco de Amorim, op cit.

I. Ao contrário do que se verifica na situação dos autos, a urgência da decisão deverá ser justifi-
cada e fundamentada por referência à situação material existente, devendo resultar objectivamente do 
acto e das suas circunstâncias (cf., neste sentido, Ac. STA de 28 -05 -2002, proc. 048378, disponível 
em www.dgsi.pt), não já por referência à situação procedimental de cumprimento de determinado 
prazo estipulado para a conclusão do procedimento ((5) Nas expressivas palavras do Exmo. Senhor 
Dr. Juiz Conselheiro Lino Ribeiro, em voto de vencido ao entendimento que fez maioria no mencio-
nado Ac. deste STA de 26.09.2012: «O prazo de 10 dias para decidir o dito “procedimento” é assim 
meramente ordenador ou disciplinador, sem quaisquer consequências negativas para o requerente. 
Daí que não nos devemos impressionar com a alegação de que tal prazo determina a natureza urgente 
do procedimento, pois, pelo menos na perspectiva do executado, não há uma correlação necessária 
entre o prazo de decisão e a urgência na resolução da pretensão. Além disso, a aplicar -se as normas 
do CPA, seria sempre de exigir um “despacho” a justificar a urgência da decisão».), que vem a ser, 
afinal, a justificação em que se escuda o Tribunal a quo (acolhendo o teor do mencionado Acórdão 
deste Venerando STA) para considerar que este regime da dispensa de audiência prévia nas decisões 
urgentes dos procedimentos administrativos deverá ser aplicado ao pedido de dispensa de prestação 
de garantia em causa nos autos.

J. Por outro lado, não poderá igualmente colher o entendimento de que o próprio requerimento em 
que o interessado expõe a sua pretensão, indicando as razões que a justificam e juntando os respectivos 
elementos de prova documental, acabe por desempenhar a função de audição prévia do contribuinte ou 
por precludir a necessidade de realização da mesma, no sentido de atenuar «a hipótese de ser surpreen-
dido ou confrontado pela AT com elementos que desconheça» – cf. Ac. STA de 26.9.2012, reproduzido 
na página 32 da sentença recorrida.
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K. Se assim fosse, em todas as situações de apresentação de um pedido ou petição devidamente 
fundamentados e instruídos com prova documental à Administração Tributária, teria de se aplicar esta 
interpretação de que semelhante petição inicial daquele procedimento jurídico -tributário precludia a 
necessidade de realização de audição prévia, pelo que os contribuintes, sempre que apresentassem tais 
petições devidamente fundamentadas e instruídas com prova documental, não teriam a possibilidade de, 
previamente ao respectivo indeferimento pela Administração Tributária, virem participar na formação 
da decisão e, assim, virem obviar a eventuais erros por parte da Administração e contribuir para o cabal 
esclarecimento dos factos.

L. Por outro lado, apesar de o pedido de dispensa de prestação de garantia dever ser instruído, nos 
termos legais, com a prova documental necessária (cf. artigo 170º, n.º 3, do CPPT), é certo que com 
esta referência a «prova documental necessária», o legislador não está a excluir outros meios de prova 
admitidos em Direito, o que redundaria numa restrição materialmente inconstitucional, nas situações 
em que esses outros meios de prova se mostram imprescindíveis para a demonstração do direito invo-
cado pelo contribuinte no seu pedido de dispensa ((6) «No CPPT, quando se estabelecem restrições 
probatórias (que têm carácter excepcional, como se infere dos arts. 72º da LGT e 50º e 115º, n.º 1, do 
CPPT), é utilizada uma referência explícita nesse sentido, como se constata nos arts. 146º -B, n.º 3, 
204º, n.º 1, alínea i), e 246º do CPPT»  - cf. Jorge Lopes de Sousa, op. cit.  -, o que não sucede no caso 
do pedido de dispensa de prestação de garantia.).

M. São cogitáveis situações em que os factos alegados pelo contribuinte para demonstrar, por 
exemplo, a falta de culpa na insuficiência de bens para prestar garantia ou o prejuízo irreparável que 
lhe advirá da prestação de uma garantia, não se alcançam unicamente através de meios documentais, 
carecendo -se, por exemplo, de prova testemunhal.

N. A prova dos requisitos de que depende a dispensa de prestação de garantia poderá – e muitas 
vezes, apenas poderá – ser feita por recurso a outros meios de prova que não a documental – em espe-
cial tratando -se de prova de um facto negativo –, pelo que não deverá vingar o entendimento de que 
a petição inicial de dispensa de garantia desempenhe já a função de audição prévia do contribuinte ou 
precluda automaticamente a necessidade de realização dessa audição prévia, pois terão lugar diligên-
cias instrutórias e poderão surgir novos elementos sobre os quais o contribuinte nunca se pronunciou, 
em violação, inclusivamente, do princípio do contraditório em matéria de procedimento e processo 
tributário consagrado no artigo 45º do CPPT.

O. O contribuinte tem a possibilidade legal (e constitucional) de, conhecendo a apreciação da Ad-
ministração Tributária feita sobre as provas apresentadas e/ou produzidas no procedimento de dispensa 
de prestação de garantia, vir juntar novos elementos e sobre as mesmas se pronunciar.

P. Esta é a solução que se impõe no apuramento da verdade material e cabal esclarecimento dos 
factos alegados que incumbe à Administração Tributária e, bem assim, a solução que mais se coaduna 
com o preceituado no n.º 5 do artigo 267º da CRP e no artigo 45º do CPPT.

Q. No caso concreto dos autos, a necessidade, razoabilidade e utilidade da realização da audição 
prévia é manifesta:

• Por um lado, o fundamento apontado, no despacho do OEF que dá causa aos autos, para in-
deferir o pedido de dispensa de prestação de garantia em causa foi a «falta de produção de prova». 
Ora, em sede de audição prévia, poderia a A… ter obviado, mediante a junção dos elementos de prova 
que a Administração reputava por necessários ((7) Elementos de prova esses que a Administração, 
aparentemente, reputava por necessários para a justa decisão da questão, mas que, curiosamente, nem 
por isso notifica o contribuinte para efectuar a junção desses elementos que tinha por necessários para 
a instrução do processo, como lhe competiria ao abrigo do disposto no artigo 89º, n.º 1, do CPA, por 
forma ao apuramento da verdade material), a essa decisão tomada com fundamentos meramente for-
mais, que em nada contribui para a realização, administrativa, da justiça e que se revela não adequada 
e não proporcional.

• Por outro lado, ainda no caso concreto, o argumento que se funda no curto prazo de 10 dias do 
procedimento para afastar a necessidade ou possibilidade legal de audição prévia a esse indeferimento, 
é particularmente inexpressivo, pois que o pedido de dispensa de prestação de garantia foi apresentado 
pela A… em 28 de Fevereiro de 2011 (cf. ponto n.º 10 da matéria de facto dada como provada) e veio 
a ser decidido, apenas, por ofício de 28 de Março de 2011, volvido 1 mês da respectiva apresentação 
(cf. ponto n.º 13 dos factos provados).

R. Se a lei prevê um prazo que, na prática, é meramente ordenador ou disciplinador, e que, no 
caso dos autos (que é o que aqui nos interessa) foi largamente incumprido, não se aceita que se retire 
a conclusão de que, in casu, a atribuição do carácter urgente que possibilita, na teoria acolhida na sen-
tença recorrida, a dispensa da audição prévia com uma aplicação subsidiária do CPA encontre, sequer, 
justificação material.

S. Não se aceitando embora (conforme supra se fez notar) que o prazo estipulado na lei para a 
apreciação do pedido de dispensa justifique o afastamento do direito de audição prévia do contribuinte, 
não poderia, de qualquer modo, em face dos elementos de facto dos autos, ter sido decidido que não 
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haveria lugar à audição prévia da A… devido à urgência do procedimento, uma vez que o procedimento 
em causa demorou um mês a ser decidido.

T. Nos presentes autos, impunha -se determinar a anulação da decisão de indeferimento do pedido 
de dispensa de prestação de garantia por preterição ilegal da audição prévia da A…, ao invés do que o 
Tribunal a quo decidiu, violando o disposto nos artigos 267º, n.º 5, da CRP, 60º da LGT e 45º do CPPT.

Termina pedindo o provimento do recurso e a revogação da sentença recorrida.
1.3. Contra -alegou o recorrido formulando, a final, as conclusões seguintes:
A. A Recorrente insiste que foi ilegalmente preterido o direito de audição prévia ao indeferimento 

do pedido de dispensa de prestação previsto no artigo 60º da LGT.
B. O acto de indeferimento do pedido de isenção da prestação de garantia, não obstante praticado 

por um órgão administrativo, consubstancia um verdadeiro acto processual ou judicial e não um acto 
meramente procedimental ou administrativo – cfr. Acórdão do STA de 7 de Março de 2012, proferido 
no processo n.º 0185/12, em que foi relator o Juiz Conselheiro Lino Ribeiro.

C. Tendo natureza judicial, aos actos praticados no âmbito dos processos de execução fiscal não 
são de aplicar as regras do procedimento tributário, designadamente a prevista no artigo 60º da LGT, 
cuja violação é alegada nos presentes Autos pela Recorrente.

D. Ainda que se defenda uma posição segundo a qual a decisão sobre o pedido de dispensa de 
prestação de garantia deve qualificar -se como um verdadeiro acto administrativo em matéria a tese da 
Recorrente não pode proceder.

E. O princípio da participação dos interessados no procedimento administrativo, de que é mani-
festação o artigo 60º da LGT, comporta necessariamente excepções que se encontram previstas na Lei.

F. O processo de execução fiscal, se não processualmente urgente, deve pelo menos ser consi-
derado como materialmente urgente na medida em que o artigo 177º, do CPPT estipula que este deve 
extinguir -se no prazo de um ano contado da sua instauração «salvo causas insuperáveis, devidamente 
justificadas» (cit.).

G. A urgência do processo de execução fiscal, está ainda patente nos curtos prazos definidos no 
artigo 170º, do CPPT e especificamente no n.º 4 daquele preceito onde é imposto um prazo de 10 dias 
para que seja proferida decisão relativamente ao pedido de dispensa de prestação de garantia.

H. O artigo 103º, n.º 1, alínea a) do Código do Procedimento Administrativo, aplicável ex vi do 
artigo 2º, alínea c) da LGT, prevê que, estando em causa a tomada de uma decisão urgente, a audição 
prévia do administrado seja afastada, pelo que a preterição da audição prévia no caso concreto, não 
consubstancia qualquer ilegalidade susceptível de conduzir à anulação da decisão recorrida – cfr. Acór-
dão deste venerando Tribunal de 23 de Fevereiro de 2012, proferido no processo n.º 059/12, no qual 
foi relatora a Juiz Conselheira Dulce Neto.

I. «Ainda que não se aceite a aplicabilidade da referida norma do CPA, o próprio requerimento 
em que o interessado expõe a sua pretensão, indicando todas as razões que, no seu entender, a jus-
tificam, e ao qual é obrigado a juntar logo todos os elementos de prova, desempenha já a função de 
audiência prévia, não havendo que chamá -lo novamente a participar na formação da decisão dada 
a regra geral contida no n.º 3, do artigo 60º da LGT, quando aplicada a todos os procedimentos 
tributários que culminem com um acto final lesivo, seja ele ou não um acto de liquidação» – cfr. 
Acórdão de 23 de Fevereiro de 2012, proferido no processo n.º 059/12, no qual foi relatora a Juiz 
Conselheira Dulce Neto (cit.).

J. No mesmo sentido do Acórdão citado, vejam -se os Acórdãos do Supremo Tribunal Adminis-
trativo de 20 de Junho de 2012, proferido no processo n.º 625/12, 9 de Maio de 2012, proferido no 
processo n.º 446/12, de 23 de Maio de 2012, proferido no processo n.º 489/12 e de 26 de Setembro de 
2012, proferido no processo n.º 708/12.

K. Perante os parcos factos colocados à consideração do órgão de execução fiscal – que incluíram 
somente uma série de considerações genéricas sobre a situação financeira da Recorrente, sem qualquer 
suporte probatório associado, este limitou -se a aplicar o Direito em vigor...

L. Mesmo que pudesse considerar -se ter havido preterição indevida da audição do contribuinte – o 
que apenas por dever de patrocínio de concebe, e sem conceder – o acto de indeferimento do pedido 
de prestação de garantia sempre poderia ser aproveitado.

M. «Um acto tributário inválido por preterição de audição prévia pode ser aproveitado pelo juiz 
se houve a convicção de que, anulado o acto, virá a ser praticado outro com conteúdo idêntico» – cfr. 
Acórdão do STA de 12 de Abril de 2012, proferido no processo n.º 0896/11, em que foi relator o Juiz 
Conselheiro Lino Ribeiro (cit.).

N. Como resulta provado nos Autos, a Recorrente é executada em inúmeros processos, todos pen-
dentes no serviço de finanças de Tondela, tendo a Recorrente apresentado, massiva e recorrentemente 
pedidos de dispensa de prestação de garantia.

O. Em todos esses casos – mesmo naqueles em que o chefe de finanças entendeu ouvir a Re-
corrente de tomar a decisão final, note -se – os pedidos de dispensa foram instruídos com a mesma 
prova e indeferidos com base na não demonstração dos pressupostos de que depende essa mesma 
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dispensa, tendo a validade material dos actos de indeferimento sido confirmada pelo TAF de Viseu 
em primeira instância e pelo TCA Norte em segunda instância.

P. A título de exemplo entre muitos outros possíveis – a Recorrente é executada em dezenas 
de processos com o mesmo objecto, apresentando pedidos, vejam -se os processos de reclamação 
judicial nºs. 534/10.9BEVIS, 157/11.5BEVIS, 405/10.9BEVIS e 502/10.0BEVIS, no âmbito dos 
quais o TAF de Viseu e o TCA Norte, confirmaram a validade material dos actos de indeferimento 
dos pedidos de dispensa de prestação de garantia apresentados pela ora Recorrente junto do Serviço 
de Finanças de Tondela.

Q. Atendendo ao volume de processos de natureza semelhante e instruídos de igual forma pela 
Recorrente que conheceram desfecho idêntico junto do órgão de execução fiscal, do TAF de Viseu e 
do TCA Norte, com toda a probabilidade, o chefe de finanças de Tondela, confrontado com a anulação 
do despacho que indeferiu o pedido de dispensa de prestação de garantia por preterição de audição 
prévia à decisão subjacente aos presentes Autos, proferiria despacho com idêntico conteúdo após essa 
mesma audição.

R. À luz dos factos, o acto de indeferimento reclamado deve ser aproveitado ainda que venha 
a considerar -se ter havido preterição indevida do direito de audição prévia previsto no artigo 60º da 
LGT.

Termina pedindo a confirmação do julgado recorrido e a manutenção do decidido no que respeita 
ao indeferimento da pretensão da Recorrente em ver dispensada a prestação de garantia para suspensão 
do processo de execução fiscal em que é executada, com as devidas consequências legais.

1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«A recorrente à margem identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Tributário de Viseu, de 

04 de Março de 2013, exarada a fls. 658/697, na parte em que julgou inverificado o alegado vício de 
forma de preterição do exercício do direito de audição prévia.

A sentença recorrida julgou improcedente a reclamação deduzida do despacho proferido em 28 
de Março de 2011, pelo Chefe do SLF de Tondela, que indeferiu pedido de dispensa de prestação de 
garantia, no entendimento, no caso, nomeadamente, não havia que facultar ao recorrente o exercício 
do direito de audição prévia.

A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 716/721, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684º/3 e 685º -A/1 do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas para todos os efeitos legais.

O recorrente contra -alegou, tendo concluído nos termos de fls. 744/747 que aqui, também, se dão 
por inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais.

A nosso ver o recurso não merece provimento.
Nos termos do estatuído no artigo 103º/1 da LGT, o processo de execução fiscal tem natureza 

judicial, sem prejuízo da Administração Tributária participar nos actos que não tenham natureza ju-
risdicional.

Nos termos do número 2 do citado normativo os interessados podem reclamar para o juiz da 
execução fiscal dos actos materialmente administrativos praticados pelos órgãos da Administração 
Tributária.

Portando, a Administração Tributária no âmbito do processo de execução fiscal pratica actos 
materialmente administrativos.

Enquanto processo com natureza judicial, todos os actos praticados na execução fiscal pelos 
sujeitos processuais estão submetidos às regras processuais que regulam o processo tributário e, sub-
sidiariamente às normas do CPC, ex vi do artigo 2º/e) do CPC.

Só não é assim quando no processo é enxertado um procedimento administrativo (como o da 
dispensa de prestação de garantia) em que a Administração Tributária actua no exercício da sua função 
tributária, praticando actos materialmente administrativos em matéria tributária. ((1) Acórdãos do STA 
de 1012.05.09 -P. 0708/12 e de 2012.05.23 -P. 0288/13, disponíveis no sítio da Internet www.dgsi.pt)

Só a estes procedimentos haverá que aplicar os princípios gerais regulamentadores da actividade 
administrativa e as normas da LGT aplicáveis ao procedimento tributário, designadamente a norma 
constante do artigo 60º (princípio da participação).

Embora a decisão sobre o pedido de dispensa da prestação de garantia seja um verdadeiro acto 
administrativo em matéria tributária inserido num procedimento administrativo, tendo em conta a sua 
urgência, evidenciada pelo normativo do artigo 170º do CPPT, deve aplicar -se o estatuído no artigo 103º/1 
do CPA, ex vi do artigo 2º/c) da LGT.

Assim, nos termos do disposto no artigo 103º/1 do CPA, atenta a natureza urgente da decisão não 
há lugar ao exercício do direito de audição prévia.

Aliás, uma vez que o interessado na dispensa da prestação de garantia, nos termos disposto no 
artigo 170º do CPPT, deve, no respectivo requerimento, indicar todos os fundamentos de facto e de direito 
e juntar todos os elementos de prova de que disponha, aquele referido requerimento desempenha já a 
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função de audição prévia, pelo que, atento o estatuído no artigo 60.º/3 da LGT não há que ouvir de novo 
o interessado. ((2) Proferido no recurso n.º 059/12 e disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt.)

Se se entender que o acto que indefere a dispensa de prestação de garantia é um acto processual, 
de trâmite, então é certo que não se aplica, o disposto no artigo 60º da LGT. ((3) Acórdão do STA, de 
2012.08.02 -P. 0803/12, disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt)

De qualquer modo, a jurisprudência actual do STA vai reiteradamente no sentido de não haver 
lugar à audição prévia, independentemente da natureza do acto de indeferimento da prestação de ga-
rantia (acto administrativo ou acto processual). ((4) Acórdãos do STA de 2012.09.26 -P. 0708/12 e de 
2013.03.l3 -P. 0288/13, disponíveis no sítio da Internet www.dgsi.pt.)

A sentença recorrida não merece, pois, censura.
Termos em que deve ser negado provimento ao presente recurso jurisdicional, mantendo -se 

a sentença recorrida na ordem jurídica.»
1.5. Com dispensa de vistos dada a natureza urgente do processo, cabe deliberar.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1. Em 19.11.2010 foi instaurado contra a Reclamante, no Serviço de Finanças de Tondela, o pro-

cesso de execução fiscal n.º 2704201001013114, com vista à cobrança coerciva de dívidas relativas à 
falta de pagamento da taxa de promoção dos meses de Maio e Junho de 2010 devida ao IVV e juros de 
mora, no valor total de € 70.594,81. – cfr. docs. de fls. 1 e ss. dos autos.

2. A Reclamante foi citada para a execução fiscal referida em 1. em 22.11.2010. – cfr. docs. de 
fls. 8 e ss. autos.

3. A Reclamante apresentou oposição à execução fiscal referida em 1. supra em 22.12.2010, 
que corre termos neste Tribunal sob o número de processo 36/11.6BEVIS, admitida liminarmente em 
18.1.2011. – factos de que o Tribunal tem conhecimento no exercício das suas funções por consulta 
ao SITAF.

4. Na oposição referida no ponto anterior a Reclamante requereu ao Tribunal a dispensa da 
prestação de garantia.  - factos de que o Tribunal tem conhecimento no exercício das suas funções por 
consulta ao SITAF.

5. Em 10.1.2011 a Reclamante instaurou impugnação judicial versando a liquidação da taxa de 
promoção devida ao IVV relativa ao mês de Maio de 2010, que corre termos neste Tribunal sob o 
número de processo 330/10.3BEVIS. – factos de que o Tribunal tem conhecimento no exercício das 
suas funções.

6. Na mesma data a Reclamante instaurou impugnação judicial versando a liquidação da taxa 
de promoção devida ao IVV relativa ao mês de Junho de 2010, que corre termos neste Tribunal sob o 
número de processo 458/10.0BEVIS. – factos de que o Tribunal tem conhecimento no exercício das 
suas funções.

7. Em 13.1.2011 a Reclamante foi notificada pelo Serviço de Finanças de Tondela para no prazo 
de 15 dias prestar garantia, com vista à suspensão do processo de execução fiscal, no valor de € 
91.101,51. – cfr. docs. de fls. 14 dos autos.

8. Em 21.1.2011 a Reclamante requereu ao Serviço de Finanças de Tondela fosse dado sem efeito 
o ofício a que se refere o ponto anterior.  - cfr. doc. de fls. 15 e ss. dos autos.

9. Por despacho de 11.2.2011 o Chefe do Serviço de Finanças de Tondela indeferiu o re-
querimento referido no ponto anterior e reiterando o ofício referido em 7. supra.  - cfr. doc. de 
fls. 19 dos autos.

10. Em 28.2.2011 a Reclamante remeteu ao Serviço de Finanças de Tondela pedido de 
dispensa de prestação de garantia, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, alegando, 
em síntese,

a. Que a prestação de garantia lhe causará um prejuízo irreparável, pois,
• O acesso ao crédito bancário encontra -se atualmente muito difícil e mais caro, acrescendo que 

a solicitação de uma garantia bancária enfraquece sua posição perante a Banca;
• A Reclamante encontra -se a ser executada em diversos processos de execução fiscal, cujo mon-

tante global ascende a € 29.517.726,21, tendo já prestado garantias no valor de € 4.056.467,44;
• A exigência de mais garantias bancárias causa prejuízos para o desenvolvimento da sua atividade, 

podendo conduzir a uma situação de insolvência;
• A sua situação patrimonial não lhe permite obter garantias, já que: tem um ativo bruto real 

de € 83.503.213,72, em contrapartida de um passivo exigível de € 83.934.383,10, resultando num 
ativo líquido real de – € 431.170,10; do lado do ativo as mercadorias estão avaliadas a um preço 
de mercado de € 24.250.715,36, mas cujos preços cairão para metade se a empresa entrar em in-
solvência; em tal situação, os créditos dos clientes, que somam os montantes de € 55.205.458,13 
e € 3.173.881,28, denotariam também um decréscimo de 50% (ratio de liquidez); do lado do 
passivo, a atrofia financeira poderá precipitar os credores na exigência dos seus créditos, pelo 
que a Reclamante se veria confrontada com o pagamento de um passivo de € 83.934.383,10, a 



1842

que acresce o valor de € 29.517.726,21 em execução fiscal, a que terá de fazer face com um ativo 
depreciado de € 51.681.857,25; com o crédito arruinado, não poderia recorrer a capitais alheios; 
apresenta um rácio de autonomia financeira (capital próprio/ativo líquido) de 8%, o que denota 
elevada dependência de créditos e financiamento externo; e um rácio de solvabilidade total (fun-
dos próprios/findos alheios) abaixo dos 50%; (vi) o elevado valor dos montantes em dívida (€ 
29.517.726,21) demonstra por si o prejuízo irreparável;

b. Não tem responsabilidade na insuficiência ou inexistência de bens para a prestação de garantia, 
já que a mesma não resultou de dissipação de património, mas tão só do valor diminuto dos bens do 
seu património e das circunstâncias excecionais para a obtenção de crédito;

c. Acresce que o penhor sobre os ativos da empresa, constituídos por depósitos destinados à arma-
zenagem de vinhos, equipamentos de manuseamento de vinhos e stock de vinhos, levaria à paralisação 
da empresa, acrescendo que a Reclamante necessita dos créditos detidos sobre clientes para obter fundo 
de maneio para a sua atividade corrente;

d. Os encargos financeiros decorrentes da prestação de mais uma garantia, seja garantia bancária, 
seja penhor sobre vinho ou sobre créditos de clientes, impossibilita a Reclamante de fazer face aos 
compromisso de que depende a manutenção e desenvolvimento da sua atividade económica, o que 
configura prejuízo irreparável

 - cfr. doc. de fls. 23 e ss. dos autos.
11. Em anexo ao requerimento referido no ponto anterior juntou os seguintes documentos, cujo 

teor aqui se dá por integralmente reproduzido:
a. Certidão da qual constam: as dívidas em nome da Reclamante cobradas coercivamente em proces-

sos de execução fiscal, totalizando a quantia exequenda € 29.517.726,21, juros de mora de € 5.251.654,61 
e custas de € 303.657,038; garantias prestadas nos processos de execução fiscal, incluindo duas garantias 
bancárias, uma no valor de € 93.574,82 (execução fiscal n.º 2704200701014617) e outra no valor de 
€ 3.131.919,55 (execução fiscal n.º 2704200701014625), e outras garantias no valor de € 152.878,29 
(execução fiscal n.º 2704200401002570), € 670.000,00 (execução fiscal n.º 2704200501017586) e € 
2.094,78 (execução fiscal n.º 2704200801001949);

b. Garantia bancária autónoma da Caixa Geral de Depósitos, no valor de € 3.131.919,55, emitida 
em 1.2.2008, tendo como beneficiário o Serviço de Finanças de Tondela e ordenante a Reclamante, 
para garantir o valor em cobrança no processo de execução fiscal n.º 2704200701014625;

c. Balanço provisório reportado a 31.12.2009 do qual consta, entre o mais, 
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  - cfr. docs. de fls. 35 e ss. dos autos.
12. Em 25.3.2011 o Serviço de Finanças de Tondela proferiu informação com o seguinte teor, 

  
  - cfr. doc. de fls. 57 dos autos.
13. Na sequência da informação referida no ponto anterior, em 28.3.2011 o Chefe do Serviço de 

Finanças de Tondela proferiu o seguinte despacho, 
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  - cfr. doc. de fls. 58 e ss. dos autos.
14. Em 31.3.2011 a Reclamante foi notificada do despacho referido no ponto anterior.  - cfr. docs. 

de fls. 60 e ss. dos autos.
15. Em 11.4.2011 a Reclamante remeteu, por via postal registada, a presente reclamação para o 

Serviço de Finanças de Tondela.  - cfr. docs. de fls. 63 e ss. dos autos.
Mais se provou que,
16. Por escritura pública de compra e venda realizada em 11.8.2005 a Reclamante declarou 

vender à B…, S.A., que por sua vez aceitou a venda, pelo preço total já recebido de € 900.000,00 
o prédio misto, composto por casa térrea e parte de andar, onde se encontra instalada uma fábrica 
de saboaria, cortes de gado, terreno lavradio junto, com videiras, árvores de fruto, poço e mais 
pertenças, sito nos …, freguesia de Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia, inscrito na matriz 
sob os artigos 845 (urbano), 2503 e 3192 (rústico), com o valor patrimonial de € 8.174,85. – cfr. 
doc. de fls. 428 e as. dos autos.

17. Na mesma data entre a Reclamante e a B…, S.A., foi celebrado um acordo escrito denominado 
de «Acordo de Compensação de Créditos», no qual a primeira declarou ser «titular de um crédito no 
montante de 900.000,000 €» sobre a segunda «resultante de empréstimo de acionista de igual valor que 
detém sobre a mesma» e a segunda declarou «ser credora da representada dos primeiros outorgantes 
por igual valor de 900.000,000 € (novecentos mil euros) da venda que lhe fez hoje do prédio misto 
(…)», acordando «compensar entre si os créditos resultantes do empréstimo acionista e da compra e 
venda do prédio aludidos nas cláusulas anteriores, dando mútua quitação.».  - cfr. docs. de fls. 592 e 
ss. dos autos.

18. Por escritura pública realizada em 28.12.2005 a Reclamante declarou vender à C…, S.A., que 
por sua vez aceitou a venda, pelo preço total já recebido de € 1.915.000,00 os seguintes imóveis: prédio 
rústico correspondente ao artigo matricial 5365, sito na freguesia de Lageosa do Dão, Tondela, com o 
valor patrimonial para efeitos de IMT de € 1.128,90, pelo valor de € 360.000,00; prédio urbano, composto 
de três casas para armazém e atividade industrial e logradouro, correspondente aos artigos matriciais 
1554, 1555 e 1556, sito na freguesia de Olhaívo, Alenquer, com o valor patrimonial global para efeitos 
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de IMT de € 271.074,70, pelo valor de € 1.499.000,00; prédio rústico correspondente ao artigo matricial 
19 – secção M, sito na freguesia de Aldeia Gavinha, Alenquer, com o valor patrimonial para efeitos de 
IMT de € 379,99, pelo valor de € 56.000,00. – cfr. doc. de fls. 417 e ss. dos autos.

19. Por escritura pública de doação e compra e venda realizada em 14.3.2006: D… e E… declararam 
doar à Reclamante a parcela de terreno com 24,90 m2, do prédio rústico omisso mas atualmente inscrito 
na matriz urbana sob o artigo 9910, atribuindo -lhe o valor de € 249,00; a Reclamante declarou vender 
à C…, S.A., que por sua vez aceitou a venda, pelo preço total já recebido de € 860.000,00, o prédio 
urbano inscrito na matriz sob o artigo 2179, com o valor patrimonial de € 144.000,00, após a anexação 
da parcela a ser constituído por edifício de cave, rés do chão, primeiro andar e logradouro destinado a 
escritórios e laboratórios, com a superfície coberta de 531 m2 e a descoberta a 1089,40 m2. - cfr. doc. 
de fls. 422 e ss. dos autos.

20. Em 31.7.2006 a C…, S.A. procedeu à transferência, de uma conta de que é titular numa 
instituição bancária, das quantias de € 860.000,000 e € 1.915.000,00, para uma conta titulada pela 
Reclamante.  - cfr. docs. de fls. 588 e ss. dos autos.

21. As alienações referidas em 16., 18. e 19. supra ocorreram no âmbito de um processo de rees-
truturação do grupo de empresas em que a Reclamante se insere.

22. As alienações referidas no ponto anterior deram -se posteriormente à decisão de não pagar as 
taxas de promoção ao IVV.

23. Em 1.2.2008 no âmbito do processo de execução fiscal n.º 2704200701014625 a Reclamante 
prestou garantia bancária no valor de € 3.131.919,55. – cfr. doc. de fls. 143 dos autos.

24. Em 29.2.2008 D… e esposa constituíram hipoteca a favor da Caixa Geral de Depósitos, S.A. 
sobre os imóveis m.i. a fls. 408 e ss. dos autos para garantia do capital máximo de € 3.750.000,00, juros, 
sobretaxa e despesas, emergentes do contrato de prestação de garantia bancária, a favor do Serviço 
de Finanças de Tondela, até ao valor de € 3.131.919,55 e € 93.574,82, celebrado entre esta instituição 
bancária e a Reclamante.  - cfr. doc. de fls. 406 e ss. dos autos.

25. Em 16.3.2010 a F… celebrou contrato de abertura de crédito – mútuo com hipoteca com a 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Terras de Viriato, CRL, pelo qual esta instituição bancária lhe concedeu 
um crédito até à quantia de € 1.500.000,00, no âmbito para garantia do qual a G…, S.A. constituiu uma 
hipoteca sobre o imóvel m.i. a fls. 380 dos autos.  - cfr. docs. de fls. 377 e ss. dos autos.

26. Em 16.9.2010 a F… celebrou contrato de abertura de crédito com aval e hipoteca autónoma 
com a Caixa Central – Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, pelo qual esta instituição bancária lhe 
concedeu um crédito até à quantia de € 2.400.000,00, titulado por uma livrança em branco subscrita 
pela F… e avalizada por D…, no âmbito e para garantia do qual a H…, S.A. constituiu uma hipoteca 
sobre o imóvel m.i. a fls. 386 dos autos..  - cfr. docs. de fls. 385 e ss. dos autos.

27. Em finais de 2010, na sequência do conhecimento de uma dívida que rondava os 5 milhões 
de euros da Reclamante ao IVV e IFAP, em execução fiscal, a Reclamante e as empresas do seu grupo 
começaram a ser pressionadas pela Banca para garantirem os créditos da Reclamante nas instituições 
financeiras.

28. Em 19.1.2011 a A. tinha pendentes vários processos de execução fiscal, nos quais é 
cobrado coercivamente o valor total de €35.073.038,61, correspondente a € 29.517.726,21 a 
quantia exequenda, € 5.251.654,61 a juros de mora e € 303.657,038 de custas.  - cfr. docs. de 
fls. 126 e ss. dos autos.

29. No âmbito desses processos de execução fiscal a Reclamante prestou as seguintes garan-
tias: garantia bancária no valor de € 93.574,82 (execução fiscal n.º 2704200701014617); garantia 
bancária no valor de € 3.131.919,55 (execução fiscal n.º 2704200701014625; outras garantias no 
valor de € 152.878,29 (execução fiscal n.º 2704200401002570), € 670.000,00 (execução fiscal 
n.º 2704200501017586) e € 2.094,78 (execução fiscal n.º 2704200801001949).  - cfr. docs. de 
fls. 126 e ss. dos autos.

30. Em reunião da assembleia geral da F…, S.A. (doravante F…) de 25.1.2011 foi deliberado 
por unanimidade aprovar a proposta de obtenção de financiamento junto do Banco Comercial 
Português, S.A. no valor de € 9.650.000,00 destinado a amortizar o valor do papel comercial e 
empréstimos lançados a descoberto na conta de depósitos à ordem da Reclamante e afetação de 
um depósito à ordem no valor de 7.000.000,00 USD de que a F… é titular naquele Banco para 
garantia do montante de € 4.800.000,00 de que a Reclamante é devedora àquele Banco, acrescido 
ao financiamento de € 6.500.000,00 que a F… obteve junto da CCCCCAM para garantir as respon-
sabilidades da Reclamante junto daquela entidade, para o qual a F… “terá de recorrer à constitui-
ção de hipotecas por parte das suas participadas B…, S.A., H…, S.A. e G…, S.A. sobre imóveis 
propriedade destas” e, em contrapartida da qual, a Reclamante “obrigou -se e terá de obrigar -se 
perante a sociedade a reembolsá -la de tudo quanto esta desembolse em capital, juros, remunera-
tórios ou moratórios, comissões e despesas e, para garantia do cumprimento de tais obrigações, 
a constituir a seu favor e das suas mencionadas participadas, B…, S.A., H…, S.A. e G…, S.A., 
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penhor mercantil sobre o seu património mobiliário, nomeadamente equipamentos e existências 
de vinhos”.  - cfr. doc. de fls. 302 e ss. dos autos.

31. Em 10.2.2011 a F…, S.A. (doravante F…) constituiu a favor do Banco Comercial Português, S.A. 
(doravante BCP) penhor sobre o depósito a prazo de que é titular naquele Banco, no valor de 7.000.000,00 
USD, para garantia do cumprimento das responsabilidades assumidas pela F… perante o Banco até ao 
limite de € 5.280.000,00. – cfr. doc. de fls. 305 e 306 dos autos.

32. Na mesma data a F… e o BCP celebraram contrato de empréstimo pelo qual aquele Banco 
concedeu à F… um financiamento no montante de € 9.200.000,00 destinado a liquidar as responsabi-
lidades enquanto avalista da Reclamante.  - cfr. doc. de fls. 362 e ss. dos autos.

33. Para garantia do contrato referido no ponto anterior a F… subscreveu uma livrança em branco 
avalizada por D… e D… e esposa e B…, S.A. constituíram a favor do BCP hipoteca sobre os imóveis 
m.i. a fls. 345 e ss. dos autos.  - cfr. docs. de fls. 344 e ss. dos autos.

34. Em 15.2.2011 a Reclamante constituiu a favor de F…, S.A., H…, S.A., B…., S.A. e G…, S A., 
penhor mercantil sobre os bens m.i. a fls. 308 e ss. dos autos, a saber, stocks de vinho e equipamentos, 
com os valores totais, respetivamente, de € 23.256.049,36 e € 931.725,10, estabelecendo -se, entre o 
mais, que, 
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 […]”
 - cfr. docs. de fls. 274 e ss. dos autos.
35. Em 11.4.2011 a Reclamante reforçou a garantia prestada no âmbito de contrato de abertura 

de crédito em conta corrente e entrega para cobrança de cheques pré -datados, celebrado em 1.12.2007, 
com a Caixa Geral de Depósitos no valor reforçado de € 12.000.000,00, mediante penhor de crédito no 
valor de € 3.250.000,00 sobre conta de depósito a prazo naquele Banco da F…  - cfr. doc. de fls. 412 
e ss. dos autos.

36. Em 13.4.2011 a F… celebrou contrato de abertura de crédito – mútuo com hipoteca com a 
Caixa Geral de Depósitos, pelo qual esta instituição bancária lhe concedeu empréstimo até ao mon-
tante de € 3.250.000,00, pelo prazo de 6 meses, no âmbito do qual a C…, S A. constituiu uma hipoteca 
sobre os imóveis m.i. a fls. 310 e ss. dos autos, com o valor de € 3.650.000,00 para garantia do capital 
mutuado, juros e despesas, e titulado por uma livrança em branco subscrita pela F… e avalizada por 
D…  - cfr. docs. de fls. 308 e ss. dos autos.

37. Atualmente, e pelo menos desde fins de 2010, por força da conjuntura económica, o acesso 
ao crédito bancário revela -se mais difícil e mais caro, com menor abertura das instituições financeiras 
à concessão de novos créditos e a estipulação de maiores encargos e exigências contratuais.

38. A Reclamante necessita de recorrer ao mercado bancário para o financiamento da sua ativi-
dade e giro comercial, designadamente para prestar garantias para as compras de mercadorias aos seus 
fornecedores espanhóis.

39. A rubrica de edifícios e construções do balanço da Reclamante abrange balões, maquinaria de 
armazém, um direito de superfície de um imóvel e benfeitorias feitas no armazém.

40. Antes de 2010 as imobilizações corpóreas da Reclamante estavam valorizadas ao preço de 
aquisição e ascendiam a € 5.000.000,00, tendo passado para valores que rondam os € 800.000,00 nos 
anos de 2010 e 2011 em resultado da sua depreciação e amortização.

41. Em 2010 a Reclamante apresentou um ativo no montante de € 73.178.259,14 e um pas-
sivo que ascendeu a € 68.410.038,50, mostrando um resultado líquido negativo do exercício de – 
€ 1.204.801,47.

42. Em Novembro de 2011 a Reclamante tinha os salários dos funcionários de Agosto, Setembro 
e Outubro em atraso.

43. As vendas da Reclamante têm vindo a cair desde há cerca de 10 (dez) anos, tendo -se agravado 
há 2 anos.

44. A Reclamante é detida pela F… e está integrada num grupo de sociedades, operando na área 
dos vinhos e englobando sociedades imobiliárias.

3.1. Tendo o OEF indeferido um pedido (efectuado na sequência de oposição à execução fiscal, 
pela executada e ora recorrente) de dispensa de prestação de garantia para suspensão do processo de 
execução fiscal, aquela reclamou de tal decisão (de indeferimento) para o Mmo. Juiz do TAF de Viseu, 
invocando, entre outros fundamentos, que foi omitida a formalidade essencial de audição prévia antes 
do indeferimento do pedido.
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O Mmo. Juiz julgou a reclamação improcedente, considerando, no que ora releva, que não havia 
que conceder à executada a possibilidade de, em sede de audiência prévia, se pronunciar sobre o projecto 
de decisão sobre o pedido de dispensa de garantia.

Discordando do assim decidido, a recorrente alega, em síntese, que a sentença enferma de erro de 
julgamento, dado que a lei não permite dispensar o exercício do direito de audiência, sendo até que, na 
sequência da notificação a efectuar para esse efeito, poderia apresentar outros meios de prova.

A questão a decidir é, portanto, a de saber se a sentença recorrida fez correcto julgamento quando 
considerou que não havia que facultar à executada o exercício do direito de audiência previamente à 
decisão de indeferimento do pedido de dispensa da prestação de garantia e se, não lhe tendo sido fa-
cultado o exercício desse direito, tal decisão enferma de vício por preterição de formalidade essencial, 
a determinar a sua anulação.

3.2. Sobre idêntica questão (sendo idênticos os sujeitos processuais e semelhantes também os 
pressuposto de facto), se debruçaram já os arestos desta secção do STA, no rec. n.º 288/13, de 13/3/2013, 
e nos recs. nºs. 520/13 e 522/13, ambos de 23/4/2013, num dos quais o presente relator interveio como 
adjunto.

E porque não vemos razões para divergir do entendimento ali afirmado, acompanharemos, com 
a devida vénia, a argumentação jurídica aí aduzida, visto, igualmente, o disposto no art. 8º n.º 3 do 
CCivil).

Aliás, esta questão de saber se em caso de pedido de dispensa de prestação de garantia, há lugar 
ao direito de audiência, veio, após controvérsia jurisprudencial, a ser objecto do acórdão desta Secção 
do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, de 26/9/2012, proferido no processo 
n.º 708/12, em julgamento ampliado nos termos do art. 148º do CPTA, publicado no DR n.º 204, I Série, 
de 22/10/2012, pp. 5955 a 5971, que consagrou a seguinte doutrina constante do respectivo sumário:

«Independentemente do entendimento que se subscreva relativamente à natureza jurídica do acto 
aqui em causa (indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia) – acto materialmente 
administrativo praticado no processo de execução fiscal ou acto predominantemente processual – é de 
concluir que não há, no caso, lugar ao exercício do direito de audiência previsto no art. 60º da LGT».

Ora, como se salienta no citado acórdão de 23/4/2013 no proc. n.º 520/13, como «resulta do texto 
do acórdão e das declarações de voto nele lavradas, bem como da anterior jurisprudência deste Supremo 
Tribunal, a divergência entre os Conselheiros actualmente em exercício de funções nesta Secção do 
Contencioso Tributário tem por base diferentes concepções quanto à natureza do acto de dispensa de 
prestação de garantia e respeita somente aos fundamentos por que não se impõe conceder ao execu-
tado a possibilidade de exercer o direito de audiência prévia à decisão de indeferimento do pedido de 
dispensa, existindo unanimidade, porém, de que a norma do art. 60º da LGT não tem aplicação nesse 
caso, qualquer que seja a natureza daquele acto.

De tal modo que o Pleno da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administra-
tivo, nas suas mais recentes decisões, tem vindo a recusar o conhecimento dos recursos por oposição de 
acórdãos que tenham decidido nesse sentido, com o fundamento de que constitui jurisprudência conso-
lidada na Secção que não se verifica, relativamente ao pedido de dispensa de prestação de garantia, a 
obrigatoriedade legal de cumprir o disposto no artigo 60º da LGT» (cfr. os acs. do Pleno desta Secção, 
de 12/12/2012, proc. n.º 944/12; de 23/1/2013, proc. n.º 945/12; e de 20/2/2013, proc. n.º 974/12).

Acolhendo -se e reiterando -se, pois, o sentido de tal jurisprudência e não existindo razões para 
alterar tal entendimento, até porque nenhuma mudança legislativa ocorreu que a tal conduza, é de 
concluir que não há, no caso, lugar ao exercício do direito de audiência previsto no art. 60º da LGT e 
que, assim sendo, não pode, quanto a este fundamento, o recurso lograr provimento.

3.3. Nas Conclusões O e seguintes a recorrente invoca, igualmente, que «conhecendo a apreciação da 
Administração Tributária feita sobre as provas apresentadas e/ou produzidas no procedimento de dispensa 
de prestação de garantia», teria a possibilidade legal e constitucional de «vir juntar novos elementos e 
sobre as mesmas se pronunciar» e, tanto mais seria assim, quanto «o fundamento apontado, no despacho 
do OEF que dá causa aos autos, para indeferir o pedido de dispensa de prestação de garantia em causa foi 
a «falta de produção de prova»», motivo por que «em sede de audição prévia, poderia a F… ter obviado, 
mediante a junção dos elementos de prova que a Administração reputava por necessários».

Ora, é certo que a redacção do n.º 3 do art. 170º do CPPT – que estipula que o pedido a dirigir 
ao órgão de execução fiscal «deve ser fundamentado de facto e de direito e instruído com a prova 
documental necessária» – não é inequívoca, ficando a dúvida se o legislador pretendeu restringir os 
meios de prova admissíveis à prova documental ou pretendeu apenas fixar o momento em que deverá 
ser apresentada a prova documental.

Todavia, como a este respeito pondera o Cons. Jorge Lopes de Sousa, «Esta exigência de instrução 
do pedido com prova documental parece ter o alcance de restringir os meios de prova à documental, 
o que se justificaria por o prazo para decisão ser apenas de 10 dias e, por isso, pouco adequado à 
realização de diligências entre o momento da apresentação do pedido e a decisão.
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No entanto, essa conclusão sobre a restrição dos meios probatórios não se pode retirar com se-
gurança, pois no CPPT, quando se estabelecem restrições probatórias (que têm carácter excepcional, 
como se infere dos arts. 72º da LGT e 50º e 115º, n.º 1, do CPPT), é utilizada uma referência explícita 
nesse sentido, como se constata nos arts. 146º -B, n.º 3, 204º, n.º 1, alínea i), e 246º do CPPT.

Assim, poderá aventar -se que aquela referência à instrução do pedido com prova documental 
deverá ser entendida como proibindo a apresentação de prova documental em momento posterior, 
designadamente que no requerimento se peça prazo para junção de documentos posteriormente, mas 
não a apresentação de outros meios de prova, nomeadamente testemunhal.

De qualquer forma, a entender -se que se pretendeu restringir aquela referência à exigência de 
prova documental como obstando à apresentação de outros meios de prova, essa restrição será mate-
rialmente inconstitucional, nos casos em que outros meios sejam imprescindíveis para a demonstração 
do direito invocado pelo requerente da dispensa.

A entender -se que há esta possibilidade de apresentação de prova não documental, o prazo de 
10 dias para decisão deverá contar -se da data em que a prova requerida for produzida, pois esse prazo 
foi fixado no pressuposto de que com a apresentação do pedido de dispensa de prestação de garantia 
ficaram reunidos todos os elementos necessários para a decisão». (1)

De todo o modo, ainda que se entenda ser também admissível prova de outra natureza, isto é, que 
o requerente da dispensa de prestação de garantia possa requerer outros meios de prova, para além da 
prova documental expressamente prevista no n.º 3 do art. 170º do CPPT, quando tal se mostre impres-
cindível à demonstração da factualidade susceptível de integrar os requisitos daquele direito, a mesma 
terá também de ser logo indicada no pedido. Ao invés do alegado pela recorrente, não poderia indicar 
prova testemunhal na sequência da audição prévia, se a ela houvesse lugar.

Neste contexto e sem necessidade de mais considerações, concluímos pelo não provimento do 
recurso.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se, em conferência, em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença 

recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 30 de Abril de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda 
Maçãs.

(1) Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, Áreas Editora, 6ª edição, vol. III, nota 4 
b) ao art. 170º, p. 232. 

 Acórdão de 30 de abril de 2013.

Assunto:

Compensação de créditos (artº 89º do CPPT). Pendência do pedido de prestação de 
garantia.

Sumário:

É legalmente inadmissível a compensação de créditos ao abrigo do disposto no artº 89º 
do CPPT, se, anulado judicialmente o despacho que indeferiu a prestação de ga-
rantia, se procedeu a tal compensação sem apreciar novamente a idoneidade da 
garantia de acordo com o decidido pelo tribunal tributário.

Processo n.º 573/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…………., SGPS, SA.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. A Fazenda Pública veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF do Porto que julgou proce-
dente a reclamação contra decisão do órgão da execução fiscal, deduzida por “A……….., SGPS, SA”, 
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que havia indeferido o seu pedido de prestação de garantia por fiança no processo de execução fiscal 
n.º 1821121101004964, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

A). A douta sentença recorrida anulou a compensação de créditos operada pela AT, por concluir, em 
síntese, que: Na RAOEF n.º 1396/11.4BEPRT, “foi tomada posição sobre a concreta fiança prestada, e 
não, meramente, sobre a idoneidade, em abstrato, de uma garantia prestada por fiança” e, se ainda não 
foi proferida decisão quanto à garantia oferecida, nem suspenso o PEF, a AT encontra -se a “ofender o 
caso julgado que decorre da prolação daquela sentença”, pelo que, “na sequência da douta sentença, 
a Administração Fiscal só podia ter um entendimento e que devia sê -lo no sentido único de que, a 
garantia prestada era determinante de que, por um lado, a divida exequenda se mostrava garantida, 
nos termos do artº. 169º do CPPT, e por outro lado, que não podia empreender qualquer compensação 
de créditos” e “tendo -o feito, essa compensação é ilegal”.

B). A aqui impetrante reclamou de ato da AT que recusou a aceitação de fiança para garantia do PEF, 
junto do TAF Porto, nos termos do disposto no artº 276º e seguintes do CPPT, processo que correu termos 
sob o n.º 1396/11.4BEPRT, onde foi proferida sentença transitada em julgado, da qual foi intentada ação de 
Execução de Julgado, que corre termos sob o n.º 1396/11.4BEPRT -A, por a AT não ter proferido decisão 
quanto à fiança oferecida, em substituição da que foi anulada pela sentença transitada em julgado.

C). O ato de compensação por iniciativa da AT (nº 2012 00009426821, de 31.08.2012), no valor de 
€ 23.367.097,01, efetuada naquele processo executivo, foi reclamado, nestes autos, por alegada violação 
de decisão transitada em julgado na RAOEF n.º 1396/11.4BEPRT, intentada no mesmo PEF, estando a 
AT impedida de proferir novos e sucessivos despachos sobre a mesma garantia, atendendo ao transito 
em julgado de decisão que anulou o ato que não considerou idónea a garantia oferecida.

D). Ressalvado o devido respeito, a Fazenda Pública não se conforma com a sentença exarada, 
entendendo que foi cometido erro de julgamento ao determinar a anulação do despacho reclamado, 
interpretando a sentença na RAOEF 1396/11.4BEPRT como pronunciando -se, em concreto, pela ad-
missão daquela fiança como garantia para suspender o processo executivo, o que implica a vinculação 
plena da AT à aceitação da referida fiança, pelo que a compensação efetuada viola o caso julgado e 
que, além do mais, a AT se encontra a ofender o caso julgado, desde logo, por ainda não ter proferido 
decisão quanto à fiança oferecida.

E). A FP apenas admite como resultante da sentença transitada em julgado que o ato foi anulado 
atenta a não atribuição de idoneidade à fiança, em abstrato, ou seja, enquanto tipo garantístico, atento 
o disposto no n.º 1 do art. 199º do CPPT, designadamente, face ao excerto transposto para o ponto D) 
dos “III. FACTOS PROVADOS”, na sentença sob análise, que permite concluir que no ato da AT ali 
reclamado, esta baseou a recusa da aceitação da garantia, por efetuar um juízo acerca da aceitabilidade 
da garantia enquanto tipo garantístico, por referência a outros tipos garantísticos que no seu entender 
deveriam prevalecer, ou seja, não foi efetuada uma análise concreta à idoneidade da garantia oferecida.

F). Apenas se admite interpretar a sentença exarada, tendo por referência o ato sindicado, no 
sentido em que não tendo aquele avaliado a idoneidade em concreto da garantia oferecida, o Tribunal 
apenas tinha como base decisória a sindicar o juízo de aceitabilidade da garantia por referência a outras 
garantias, enquanto tipo garantístico.

G). Não incumbe ao Tribunal a análise, em primeira linha, da idoneidade da garantia oferecida, mas 
apenas a sindicância da legalidade do ato administrativo e, se o ato administrativo não analisou, em concreto, 
a idoneidade da garantia, não se mostra a interpretação mais razoável interpretar a sentença exarada como 
indo além do que deveria conhecer, considerando que nesta “foi tomada posição sobre a concreta fiança 
prestada, e não, meramente, sobre a idoneidade, em abstrato, de uma garantia prestada por fiança”.

H). Além do mais, não se aceita, como decorrência interpretativa do excerto citado na sentença 
de que ora se recorre (ponto 9 da “III  - MATÉRIA DE FACTO ASSENTE”) o efeito vinculativo pleno 
da aceitação em concreto da garantia em causa, porquanto não sustentado na restante fundamentação 
da sentença, porquanto quase toda a fundamentação da mesma se debruça sobre a idoneidade das 
garantias em abstrato.

I). Por outro prisma, o sentenciamento judicial não onerou o órgão de execução fiscal na obrigação de 
decidir que a fiadora é economicamente idónea para garantir, em concreto, o montante em execução e acrescido, 
ou seja, não lhe colocou um “efeito vinculante pleno” (em caso de vinculação legal) quanto a esta matéria, 
com base nas considerações, não aferidas em concreto, de que a A………. SGPS, detém capacidade financeira 
para solver a obrigação que assumiu através de fiança apenas por ser uma “empresa com cotação em bolsa” 
e “uma das maiores de Portugal”, “factos que são do conhecimento de qualquer homem médio”.

J). Em conformidade com o disposto nos artºs 100º da Lei Geral Tributária (LGT) e 173º, n.º 1 
do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA)  - este, aplicável ex vi artº 2º, alínea c) 
do CPPT  -, perante aquela decisão judicial anulatória, o órgão de execução fiscal estava obrigado a 
praticar os atos jurídicos e materiais necessários à reintegração da ordem jurídica violada, encontrando-
-se pendente ação judicial com este objeto, pelo que não caberia ao Tribunal, em sede desta RAOEF 
pronunciar -se acerca da (in)execução da mesma sentença.

K). Assim, a compensação não pode ser julgada ilegal, como o foi na sentença recorrida, com base 
na consideração de que perante a decisão judicial transitada a AT “só poderia ter um entendimento, no 
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sentido único de que a garantia prestada era determinante de que (...) a dívida exequenda se mostrava 
garantida, nos termos do artº. 169º do CPPT”, uma vez que, por força do efeito preclusivo do caso 
julgado e tendo em atenção os seus limites objetivos, a AT apenas se encontra impedida de renovar o 
ato reincidindo no mesmo vício, isto é, voltando a fundamentá -lo tendo por base, a não aceitação da 
fiança (em abstrato, enquanto tipo de garantia, por referência a outras que se mostram preferíveis).

Termos em que, deve ser dado provimento ao recurso, anulando a sentença proferido.
II. Em contra -alegações veio a recorrida apresentar as conclusões de fls. 493/498, das quais re-

sulta, no seu entendimento que “independentemente de a AT se achar no direito de indeferir, de novo, 
a garantia prestada, o certo é que, antes da compensação, a AT não voltou a indeferir a garantia em 
causa, nem notificou a recorrida para prestar outra garantia, pelo que na pendência do prazo para prestar 
garantia cuja fixação foi solicitada para suspender a execução, esta devia ter permanecido suspensa, 
sem que no seu âmbito pudessem ser praticados atos ofensivos do património do contribuinte – como 
o é manifestamente a compensação por iniciativa da administração tributária (artº 89º, n.º 1 do CPPT), 
na medida que o priva de um crédito a que tem direito sem para tal ter de consentir”.

III. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 512/514, no qual defende a improcedência do 
recurso.

IV. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1º) A reclamante foi notificada da liquidação n.º 20122510428187 onde foi apurado um reembolso 

de IRC, relativo ao exercício de 2011, no montante de 23.367.097,01 euros  - cfr. fls. 290 dos autos:
2º) A reclamante foi notificada de que a Administração Fiscal procedeu à compensação 

n.º 201200009426832, em 31 de agosto de 2012, no mesmo valor de 23.367.097,01 euros, ao abrigo 
do disposto no artº 89º do CPPT  - cfr. fls. 288 dos autos;.

3º) Em 12 de janeiro de 20112, a reclamante foi citada no presente processo de execução fiscal 
n.º 1821201101004964, para a cobrança coerciva do referido valor de €39.907.697,04 – cfr. fls. 294 
dos autos;

4º) Em 01 de março de 2011, a Reclamante prestou uma garantia no montante de €50.580.073,00, 
na modalidade de fiança, para suspensão do presente processo executivo – cfr. fls. 296 dos autos;

5º) Em 25 de março de 2011, a Reclamante apresentou impugnação judicial contra a liquidação 
exequenda – cfr. fls. 298 dos autos;

6º)A garantia prestada pela Reclamante foi indeferida pela Administração Fiscal  - facto não 
controvertido;

7º) Contra esse indeferimento, a ora Reclamante apresentou reclamação judicial contra atos e 
decisões do órgão de execução fiscal, a qual [reclamação] correu termos na 4ª Unidade Orgânica deste 
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, sob o n.º 1396/11.4BEPRT  - Facto não controvertido;

8º) Por sentença com data de prolação de 24 de julho de 2011, transitada em julgado em 07 de 
agosto de 2011, aquela Reclamação foi julgada procedente – cfr. fls. 302 a 316 dos autos;

9º) Com interesse para a decisão a proferir nos presentes autos, para aqui se extrai parte dessa 
douta sentença [fls. 12], como segue:

«[...]
No caso que nos detém, a A……….., SGPS, S.A., constitui -se fiador[a] da executada pelo valor 

da garantia fixada pelo órgão de execução fiscal, e nela renuncia ao benefício da excussão prévia 
previsto no artigo 638º do Código Civil (cfr. fls. 15 dos autos), pelo que não se entende tal afirmação 
da Administração Tributária ao referir que a fiança apresentada não garante com eficiência e celeri-
dade a cobrança do devido e acrescido, considerando no fundo inidónea para efeitos do disposto no 
artº 199º, n.º 1 do CPPT. [sublinhado nosso] …”

10º) Em 14 de maio de 2012, a Reclamante apresentou execução de julgados da douta sentença 
proferida – cfr. fls. 319 dos autos;

11º) Em 14 de maio de 2012, a Reclamante foi notificada pela Administração fiscal, em suma, 
de que na sequência da fiança apresentada, se encontrava a analisar os elementos das demonstrações 
financeiras da sociedade fiadora A……….. SGPS SA – cfr. fls. 322 e 323 dos autos;

12º) A essa notificação respondeu a Reclamante, por escrito – cfr. fls. 324 a 326 dos autos;
13º) Após esta resposta da Reclamante, não mais a AF promoveu qualquer ato no presente processo 

de execução fiscal ou notificou a Reclamante para qualquer efeito, excetuada a compensação referida 
em 2 supra  - Facto não controvertido;

14º) A Petição inicial que motiva os presentes autos foi remetida ao Serviço 
de……………………………………….

V. A única questão a conhecer no presente recurso é a de saber se a compensação efetuada pela 
Administração Tributária está ou não conforme o disposto no artº 89º do CPPT.

V.1. Entende a recorrente que a compensação foi legal uma vez que, anulado o despacho que 
havia negado a prestação da garantia por fiança, não existia garantia prestada, pelo que nada impedia 
a compensação.

V.2. A recorrida, por sua vez, entende que a compensação foi ilegal pois que esta só pode ser efe-
tuada relativamente a dívidas sobre as quais não haja controvérsia, sendo certo que, no caso dos autos, 
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existe essa controvérsia uma vez que existe impugnação a correr. Por outro lado, após a revogação do 
despacho do órgão da execução fiscal pelo tribunal tributário, não foi proferida qualquer decisão pela 
Administração Tributária.

V.3. O MºPº pronunciou -se também no sentido da ilegalidade da compensação, na medida em 
que a norma constante do artº 89º, n.º 1, alínea b) do CPPT, deve ser interpretada extensivamente com 
o sentido de que a exceção à compensação abrange igualmente as situações em que está pendente 
requerimento para prestação de garantia ainda não apreciado.

Vejamos então se a compensação era ou não legalmente admissível.
VI. O artº 89º do CPPT dispõe o seguinte:
“1 -Os créditos do executado resultantes de reembolso, revisão oficiosa, reclamação ou impug-

nação judicial de qualquer ato tributário são aplicados na compensação das suas dívidas cobradas 
pela administração tributária, exceto nos casos seguintes:

a) Estar a correr prazo para interposição de reclamação graciosa, recurso hierárquico, impug-
nação judicial, recurso judicial ou oposição à execução;

b) Estar pendente qualquer dos meios graciosos ou judiciais referidos na alínea anterior ou estar 
a dívida a ser paga em prestações, desde que a dívida exequenda se mostre garantida nos termos do 
artigo 169.º.”

Ora, daqui resulta, como bem refere a recorrida, que a compensação só pode ter lugar quando 
não restarem dúvidas sobre a legalidade das dívidas, o que pressupõe que, existindo divergência entre 
a Administração Tributária e o contribuinte que esteja a ser resolvida pela via judicial ou pela via gra-
ciosa, a compensação não pode ter lugar.

Isto mesmo resulta da jurisprudência pacífica e uniforme deste STA, segundo a qual não pode haver 
compensação de dívida tributária, se houver pendência de recurso judicial ou oposição à execução da 
dívida exequenda ou esta estiver a ser paga em prestações, nem a mesma é admissível se ainda não tiver 
decorrido o prazo para o contribuinte reclamar, impugnar, recorrer ou opor -se à execução (neste sentido, 
entre muitos outros, v. os acórdãos de 16.12.2009 - Processo n.º 01183/09 e de 28.10.2009 -Processo 
n.º 0694/2008).

No caso dos autos, estando em litígio a dívida exequenda e tendo o tribunal anulado o despacho que 
não aceitou a prestação de fiança como forma de garantia da mesma dívida, estava ainda a correr o respetivo 
procedimento. Assim, até ser proferida nova decisão transitada em julgado pela Administração Tributária, 
não podia ter lugar a compensação. E, aliás, repare -se que, segundo informação constante dos autos, a 
Administração Tributária até veio a aceitar agora a prestação da garantia oferecida pela recorrida.

Em face do que ficou dito, carece de apoio legal a compensação efetuada à recorrida, não podendo 
invocar -se, como faz a recorrente, que não existia garantia prestada, pois que estando esta a apreciar 
a garantia, estava pendente o meio gracioso determinante da verificação da exceção da parte final do 
n.º 1 do artº 89º do CPPT (como bem refere o MºPº, a apreciação da garantia oferecida equipara -se às 
situações da alínea b) do n.º 1 transcrito).

VII. Nestes e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso e confirma -se a decisão recorrida, 
com a consequente procedência da reclamação e anulação do ato de compensação efetuado pela Ad-
ministração Tributária.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 30 de abril de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 30 de Abril de 2013.

Assunto:

Compensação de créditos. Prestação de garantia. Impugnação judicial.

Sumário:

 I — Estando decidida, com trânsito em julgado, a ilegalidade do acto do órgão de 
execução fiscal que indeferiu a prestação de garantia por meio de fiança, tendo 
sido requerida a execução desse julgado, e estando pendente impugnação judi-
cial em que se discute a legalidade da dívida exequenda, não pode ter lugar a 
compensação ao abrigo do artº 89º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo 
Tributário.
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 II — Neste contexto o acto de compensação operado padece até de nulidade por força 
do disposto na alínea i) do n.º 2 do artigo 133.º do Código de Procedimento Admi-
nistrativo, na medida em que constitui acto consequente do acto de indeferimento 
da garantia oferecida que lhe serviu de pressuposto e que foi anulado.

Processo n.º 574/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: A……., SGPS, S.A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – A Fazenda Publica, veio recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal do Porto de 14 de Janeiro de 2013, que julgou procedente a reclamação deduzida pela 
A…….. – SGPS, S.A melhor identificada nos autos, do acto de compensação do crédito efectuado na 
execução fiscal n.º 1805201001157345, contra si instaurado, por dívidas de IRC de 2006, no montante 
de € 3.210.655,63.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a reclamação 

deduzida nos termos do disposto no artº 276º do CPPT, contra os atos de compensações (com os nºs 
214348/2012 e 21434912012), efetuados em 2012/06/19, no PEF com o n.º 1805201001157345, que 
corre termos no SF da Maia contra aquela incorporada,

B. Sendo seu fundamento a ilegalidade da compensação efetuada pela administração tributária 
(AT), por violação do disposto no artº 89º, n.º 1, alínea a) do CPPT.

C. Decidiu, a final, a Meritíssima (Mma) Juíza a quo pela ilegalidade do ato de compensação 
efetuado, por violação do disposto no predito preceito legal, considerando que “só pode concluir -se 
pela ilegalidade da compensação operada, que viola frontalmente o disposto no artigo 89º do Código 
de Procedimento e de Processo Tributário, por ter ocorrido, por iniciativa da Administração Tributária, 
enquanto se encontrava pendente impugnação na qual se discute a exigibilidade da quantia exequenda, 
mostrando -se garantido o crédito fiscal”.

D. decisão esta com a qual, com a ressalva do sempre devido respeito, não pode a Fazenda 
Pública conformar -se, porquanto entende que os autos demonstram o integral preenchimento dos 
aludidos requisitos para que a AT efetive a compensação operada, agindo a AT no estrito cumprimento 
da legalidade que impera na sua atuação.

E. A AT está vinculada a aplicar os créditos do contribuinte na compensação das suas dívidas, 
como forma de extinção das obrigações (cfr. artº 847º, n.º 1 do Código Civil), prevendo o artº 40º da 
LGT, no seu n.º 2, expressamente, a compensação de créditos tributários como forma de extinção da 
obrigação tributária.

F. O respeito pelos princípios da igualdade e da proibição do arbítrio impõem à AT a proibição 
de concessão de moratórias, bem como a suspensão da execução fiscal fora dos casos previstos na lei 
(cfr. artºs 36º, n.º 3 da LGT e 85º do CPPT), por força do principio da indisponibilidade dos créditos 
tributários, genericamente enunciado no artº 30º da LGT.

G. O artº 52º da LGT impede a suspensão da cobrança da prestação tributária, efetuada no pro-
cesso de execução fiscal, salvo em casos de pagamento em prestações ou reclamação, recurso, impug-
nação da liquidação ou oposição à execução que tenha por objeto a ilegalidade ou inexigibilidade da 
dívida exequenda, sempre que exista prestação de garantia idónea nos termos das leis tributárias.

H. Por seu lado, o artº 89º do CPPT, dispõe no n.º 1 que os créditos do executado resultantes, 
designadamente, de reembolso, são obrigatoriamente aplicados na compensação das suas dívidas à 
mesma AT, exceto se estiver a correr prazo para interposição de reclamação graciosa, impugnação 
judicial, recurso judicial ou oposição à execução ou estar pendente qualquer um desses meios graciosos 
ou judiciais ou estar a dívida a ser paga em prestações,

I. desde que, contudo, a dívida exequenda se mostre garantida nos termos do disposto no 
artº 169º.

J. Por outro lado, o artº 169º do CPPT condiciona a suspensão da execução à constituição de 
garantia nos termos do artº 195º ou à sua prestação, nos termos do artº 199º, sendo certo que este 
último sugere que nem todas as garantias serão sempre adequadas a tal fim, nem, portanto imedia-
tamente aceites.

K. Reunidos os pressupostos exigidos por lei para que a compensação operasse, impunha -se 
à AT a obrigação de efetuar a compensação na dívida cuja execução não se encontrava garantida, 
considerando, que o imperativo legal de cobrança coerciva nasce após o decurso do prazo de paga-
mento voluntário, e que os créditos do executado para dom a AT são obrigatoriamente aplicados na 
compensação das suas dívidas a essa mesma entidade.
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L. É, pois, a compensação efetuada legitima face à lei, designadamente ao disposto no artº 89º 
do CPPT, já que, no momento da prática do ato controvertido, não obstante a reclamante ter prestado 
garantia, a mesma ainda se encontrava em apreciação pela AT, não se mostrando o PEF suspenso nos 
termos do disposto no artº 169º do mesmo diploma.

M. Não obstante a reclamante ter reagido contra a liquidação subjacente à instauração do PEF, 
o certo é que este não se encontrava garantido à data dos atos de compensação controvertidos.

N. Assumindo a suspensão da execução fiscal, proibida nos casos não previstos da lei (cf. artº 36º, 
n.º 3 da LGT), um caráter claramente excecional, designadamente, tendo em conta os estritos termos 
e exigências reveladas pelos princípios da vinculação à lei na atividade administrativa tributária e 
da indisponibilidade dos créditos fiscais e proibição da concessão de moratórias no seu pagamento, 
mormente se estiverem vencidos, afasta -se quaisquer juízos de oportunidade daquela mesma atividade.

O. É o que decorre, afinal, da alínea b) do n.º 1 do artº 89º do CPPT, a contrario, que impõe que a AT 
efetue a aplicação de um crédito do executado na compensação das suas dividas tributárias, desde que a 
dívida não se mostre garantida nos termos do artº 169º do CPPT, mesmo que esteja pendente processo judicial.

P. As compensações controvertidas são, assim, legalmente admissíveis, diante do disposto no 
artº 89º do CPPT, pois sobre a ora reclamante impendia uma dívida fiscal, reconhecida num ato idóneo 
à promoção da sua cobrança, sendo pois legalmente exigível e podendo a qualquer momento ocorrer 
um facto extintivo da prestação tributária em dívida, como seja, a compensação efetuada.

Q. Com a prestação da garantia sob a forma de fiança, no seguimento de notificação do órgão 
para execução fiscal para o efeito, não ficou este órgão investido, desde logo, na obrigação de sus-
pensão da execução.

R. Aliás, atento o valor da garantia oferecida e em conformidade com o disposto no n.º 2 do 
artº 197º do CPPT, ex vi n.º 6 do artº 199º do mesmo diploma legal, a competência para apreciar as 
garantias a prestar é da Direção de Finanças, motivo pelo qual não poderia o órgão de execução fiscal, 
sem mais, declarar a suspensão do PEF suspenso.

S. A suspensão da execução nos termos do artº 169º do CPPT, mediante aceitação de uma ga-
rantia como idónea, implica claramente um trabalho de análise adequado e proporcional ao montante 
da dívida a garantir,

T. estando em causa a segurança do pagamento de dívida tributária vencida de avultado mon-
tante, legitimadora de atuação do órgão da execução fiscal segundo exigências maiores na assunção 
das soluções adequadas à salvaguarda do interesse público no recebimento das quantias que lhe são 
devidas, especialmente no tipo de garantia a aceitar, sempre numa perspetiva de adequação ao mon-
tante do crédito do exequente e de mais fácil realização do crédito.

U. Entende, assim, a Fazenda Pública, com o devido respeito pelo vem decidido e salvo melhor 
entendimento, que a douta decisão recorrida, padece de erro no julgamento na aplicação do direito, 
pois, decidindo como decidiu, errou na subsunção dos factos dados como provados às normas jurí-
dicas aplicáveis in casu, mais concretamente as que regem a compensação de dividas de tributos por 
iniciativa da AT e a suspensão da execução fiscal, ou seja, os artºs 89º e 169º do CPPT.»

2 – Não foram apresentadas contra alegações.
3 – O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu o douto parecer no sentido do não provimento do 

recurso argumentando, em síntese, que estando decidida, com trânsito em julgado, a ilegalidade do 
acto de indeferimento da requerida prestação de garantia, por meio de fiança, tendo sido requerida a 
execução de julgado, não poderia a Administração Tributária proceder à efectuada compensação, em 
18 de Junho de 2012.

4 – Foram dispensados os vistos legais, dada a natureza urgente do processo.
5 - Em sede factual apurou -se em primeira instância a seguinte matéria de facto:
1. A reclamante, em 29/12/2010, deduziu impugnação judicial em relação à liquidação em execução 

no Processo de Execução Fiscal n.º 1805201001157345, contra si instaurado com vista a cobrança de 
IRC, relativo a 2006, no montante de € 3.210.655,63.

2. A reclamante deduziu reclamação em relação ao acto de indeferimento de prestação de garantia 
através de fiança, no âmbito do Processo de Execução Fiscal nº1805201001157345.

3. Dá -se por reproduzido o documento de fls. 43/62 que consubstancia cópia do Acórdão do Tribunal 
Central Administrativo Norte, que confirmou a sentença proferida no Processo n.º 2625/11.2BEPRT, que 
correu termos no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, julgou procedente a reclamação deduzida 
pela reclamante aludida em 2, e anulou o acto de indeferimento de prestação de garantia, mediante 
fiança, no âmbito do Processo de Execução Fiscal identificado em 1.

4. Em 4/6/2012, a reclamante requereu execução de sentença no âmbito do Processo nº2615/
11.2BEPRT do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto.

5. Em 18/6/2012 foi efectuada a compensação n.º 2012 0000000214348, no montante de 
€ 151.221,57, conforme documentação de fls. 31/32 que se dá por reproduzida.

6. Em 18/6/2012 foi efectuada a compensação n.º 2012 0000000214349, no montante de 
€ 117.153,32, conforme documentação de fls. 33/34 que se dá por reproduzida.
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7. Dá -se por reproduzido o “print” de fls. 107/108, relativo à tramitação do Processo de Execução 
Fiscal n.º 1805201001157345, do qual consta, além do mais, os registos de compensações nos montantes 
de € 140.289,52, € 117.153,32, e € 10.198,77.

8. A presente reclamação foi apresentada em 10/7/20 12.
6. Do mérito do recurso
A questão objecto do presente recurso consiste em saber se padece de erro de julgamento a 

sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que julgou ilegal a compensação operada pela 
Administração Fiscal mediante a aplicação de crédito apurado em sede de liquidação de juros indem-
nizatórios, depois de:

 - ter sido deduzida impugnação em relação à liquidação da dívida exequenda;
 - ter sido apresentada reclamação judicial da decisão do Chefe do Serviço de Finanças de Mato-

sinhos 1, que indeferiu o pedido de dispensa de prestação de garantia mediante fiança;
 - ter sido julgada procedente tal reclamação, por sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do 

Porto e ter sido a mesma confirmada por Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte;
 - e de ter sido encetada a execução do referido julgado.
6.1 Da ilegalidade da compensação efectuada por iniciativa da Administração tributária
A decisão recorrida considerou (fls.131) que a existência de controvérsia em relação à quantia em 

execução, relativa à exigibilidade da dívida compensada, implica que a compensação por iniciativa da 
Administração Tributária não possa ter lugar enquanto tal controvérsia não se encontre judicialmente 
sanada.

Neste contexto concluiu pela inadmissibilidade da compensação operada, determinando a sua 
anulação.

São duas as linhas de argumentação usadas pela Fazenda Pública para, no âmbito da fundamen-
tação das suas alegações de recurso, atacar o sentido decisório da sentença do Tribunal Tributário de 
Lisboa.

Em primeiro lugar alega que, de acordo com o preceituado no art. 89º, nº. 1 do CPPT, os créditos 
resultantes de reembolso são obrigatoriamente aplicados na compensação das dívidas à Administração 
Tributária e que a compensação controvertida nos autos teria de ser efectuada, por imperativo legal, 
uma vez que a dívida não se encontrava a ser paga em prestações, nem se mostrava a mesma garantida, 
nos termos do art. 169º do CPPT.

Por outro lado sustenta que a compensação efectuada é legítima face à lei, designadamente ao 
disposto no artº 89º do CPPT, já que, no momento da prática do acto controvertido, não obstante a 
reclamante ter prestado garantia, a mesma ainda se encontrava em apreciação pela Administração Tri-
butária, não se mostrando o processo de execução fiscal suspenso nos termos do disposto no artº 169º 
do mesmo diploma.

Esta argumentação não pode, obter acolhimento, sendo evidente, salvo o devido respeito, que não 
assiste razão à Fazenda Pública.

Vejamos.
Dispõe o n.º 1 do artigo 89.º do Código de Procedimento e Processo Tributário, relativo à com-

pensação de dívidas de tributos por iniciativa da administração tributária, que «os créditos do executado 
resultantes de reembolso, revisão oficiosa, reclamação graciosa ou impugnação judicial de qualquer 
acto tributário são obrigatoriamente aplicados na compensação das suas dívidas à mesma administração 
tributária, salvo se pender reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à 
execução da dívida exequenda ou esta esteja a ser paga em prestações, devendo a dívida exequenda 
mostrar -se garantida nos termos deste Código.

São assim requisitos da compensação
1.Haver um crédito de um contribuinte de que é devedora a Administração Tributária, que esteja 

em fase de execução;
2.Que esse crédito resulte de reembolso, ou de revisão oficiosa, ou de reclamação graciosa ou 

impugnação judicial ou outro meio administrativo e contencioso;
3.Que esse contribuinte seja simultaneamente devedor de tributos;
4.Não estar a dívida garantida ou, estando -o, não estiver pendente reclamação graciosa, impug-

nação judicial, recurso judicial ou oposição à execução fiscal relativa à dívida do contribuinte, nem 
estar a dívida a ser paga em prestações (Código de procedimento e de Processo Tributário, anotado e 
comentado, 6ª edição 2011, I volume. Páginas 742/745, Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa).

No caso, tanto quanto resulta do probatório, o Serviço de Finanças da Maia instaurou em Outubro 
de 2010, contra a executada e ora recorrente, o processo de execução fiscal n.º 1805 -2010/01157345 
por dívida relativa ao IRC de 2006 no valor de 3.210.655,63 €.

A executada foi citada em 10 de Outubro de 2010 e informou que iria impugnar a liquidação, 
solicitando a fixação de garantia para suspensão do processo de execução fiscal.

A executada foi notificada em 23 de Novembro de 2010 para prestar garantia no valor de 4.174.101,89€ 
e apresentou como garantia em 29 de Novembro de 2010 fiança da sociedade A……. SGPS.
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A executada apresentou também uma impugnação judicial da liquidação em execução no dia 
29.12.2010.

O órgão de execução fiscal indeferiu essa prestação de garantia por despacho proferido em 21 
de Julho de 2011 e notificou a executada de que a suspensão da execução fiscal ficava condicionada à 
apresentação no prazo de 15 dias de garantia bancária, fiança bancária ou hipoteca voluntária

A executada foi notificada desse despacho por oficio datado de 22 de Julho de 2011 e impugnou 
esse despacho mediante Reclamação apresentada em 9 de Agosto de 2011, reclamação essa que deu 
origem ao processo n.º 2615/11.2BEPRT e foi julgada procedente pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
por sentença proferida em 17 de Novembro de 2011.

Não conformada a Fazenda Pública interpôs ainda recurso daquela decisão, tendo -lhe sido ne-
gado provimento por acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte de 18 de Janeiro de 2012 que 
confirmou a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal.

Face à inércia da Administração Tributária no cumprimento da sua obrigação de imediata e plena 
reconstituição da legalidade do acto objecto do litígio, a executada apresentou em 4 de Junho de 2012 
uma execução do referido julgado.

Porém, não obstante se encontrar pendente a referida impugnação, ter sido julgada procedente, 
por sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, confirmada por Acórdão do Tribunal Central 
Administrativo Norte, a reclamação judicial da decisão do Chefe do Serviço de Finanças que indeferiu 
o pedido de dispensa de prestação de garantia mediante fiança, e, bem assim, ter sido encetada a exe-
cução do referido julgado, a Administração Fiscal houve por bem efectuar, em 18 de Junho de 2012, 
a compensação entre os créditos apurados em sede de liquidação de juros indemnizatórios e a quantia 
exequenda em cobrança no processo de execução fiscal.

E sustenta agora, ignorando o desfecho final daquela reclamação, que tal actuação é legítima 
porquanto, não obstante a reclamante ter prestado garantia, a mesma ainda se encontrava em apreciação 
pela Administração Tributária.

Mas não lhe assiste razão.
Como se referiu no Acórdão desta Secção de 22.04.2009, recurso 277/99 (1) “para efeitos de 

compensação de dívidas de tributos, por iniciativa da administração tributária (…) deve equiparar -se, 
à pendência dos meios processuais ou procedimentais aí elencados, o não decurso dos respectivos 
prazos” sendo que “isto tanto vale quanto aos meios impugnatórios propriamente ditos (reclamação, 
impugnação, recurso ou oposição) como aos procedimentos tendentes à prestação de garantia, por um 
argumento de identidade de razão e sob pena de se desvirtuar a ratio legis que a excepção à possibilidade 
de compensação constante da parte final do n.º 1 do artigo 89.º pretende acautelar, que parece ser o de 
a compensação só se dever efectuar relativamente a dívidas sobre as quais não haja controvérsia”.

No caso, a dedução de impugnação indica a existência de controvérsia acerca da dívida que a 
Administração Fiscal pretende executar, facultando a lei o direito ao executado de, na pendência em 
sede administrativa ou judicial do pleito, obstar a que a execução prossiga através da prestação de 
garantia ou obtendo a sua dispensa.

Por outro lado a decisão proferida pelo órgão de execução fiscal, que tinha indeferido a prestação 
de garantia por fiança, foi revogada por sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal que foi confirmada 
por acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte transitado em julgado.

Ora, como bem nota o Exmº Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo, 
por força do disposto no artigo 100.º da LGT e 173.º do CPTA, a Administração Tributária está obri-
gada, em caso de procedência total ou parcial de reclamação, impugnação judicial ou recurso a favor 
do sujeito passivo à imediata e plena reconstituição da legalidade do acto ou situação objecto do litígio, 
compreendendo o pagamento de juros indemnizatórios, se for caso disso, a partir do termo do prazo 
da execução da decisão.

Sendo que no caso a ilegalidade consistiu no facto da Administração Tributária não considerar a fiança 
como meio idóneo de prestação de garantia para obter a suspensão do processo de execução fiscal.

Portanto, estando decidida, com trânsito em julgado, a ilegalidade do acto de indeferimento da 
requerida prestação de garantia, por meio de fiança, tendo sido requerida a execução desse julgado, e 
estando pendente impugnação judicial em que se discutia a legalidade da dívida exequenda, não podia ter 
lugar a compensação ao abrigo do artº 89º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário.

Em tais circunstâncias a privação de um direito de crédito ao contribuinte, sem que se encontrem 
esgotados todos os meios de defesa que tem ao seu dispor, não é legalmente admissível, sob pena, até, 
de violação do princípio da tutela jurisdicional efectiva (artigo 268.º, n.º 4 da CRP).

Caso contrário, a seguir -se a tese da recorrente Fazenda Pública poderia haver sempre compen-
sação, para o que bastaria indeferir o pedido de garantia, já que o recurso à via judicial por parte do 
executado não evitaria aquela. Ora, não restam dúvidas de que uma reclamação sobre esta matéria tem 
efeito suspensivo, pois que o seu objectivo é exactamente o de evitar a compensação (2).

Acresce dizer que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo se tem pronunciado, 
de forma unânime e reiterada no sentido de que, não estando decidida a reclamação do acto que não 
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aceitou a garantia prestada ou que indeferiu o pedido de dispensa de a prestar, não é possível a com-
pensação de dívidas  - cf. Acórdão 26/12 de 31.01.2012, por nós relatado, que vimos seguindo de muito 
perto, e ainda os posteriores acórdãos de 29.02.2012, recurso 37/12, de 12.09.2012, recurso 895/12, de 
19.09.2012, recurso 893/12, e de 10.12.2012, recurso 923/12, todos in www.dgsi.pt.

Por maioria de razão deverá ser assim num caso como o dos autos em que o acto de indeferimento 
da garantia (fiança) oferecida foi definitivamente anulado (cfr. os pontos 2 e 3 do probatório) por acórdão 
transitado em julgado, e, não obstante, a Administração Fiscal se apressou a operar a compensação, 
ignorando o desfecho final daquele incidente.

Neste contexto o acto de compensação operado padece até de nulidade por força do disposto na 
alínea i) do n.º 2 do artigo 133.º do Código de Procedimento Administrativo, na medida em que constitui 
acto consequente do acto de indeferimento da garantia oferecida que lhe serviu de pressuposto, acto 
este que foi anulado (cf. os citados Acórdão 37/12 e 895/12, para cuja fundamentação se remete).

Pelo que fica dito improcedem todos os fundamentos do recurso.
7. Decisão:
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela Fazenda Pública.

Lisboa, 30 de Abril de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.

(1) Trata -se de entendimento também acolhido nos Acórdãos de 07.01.2009, recurso 694/08, de 17.12.2008, recurso 
997/08 e de 25.06.2008, recurso 464/08, in www.dgsi.pt.

(2) Cf., neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 19.09.2012, recurso 893/12 e Código de Procedi-
mento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de Sousa, vol. IV, 6.ª ed., 2011, Lisboa, Áreas Editora, p. 286 – nota 2 b) 
ao art. 277.º do CPPT): a reclamação vem a ter efeito suspensivo do processo de execução fiscal (…), bem como a proibição 
de tramitação da execução fiscal após a subida do processo ao tribunal (ob. cit., p. 287 – nota 2c). 

 Acórdão de 30 de Abril de 2013.

Assunto:

Empreendimento Turístico. Benefícios Fiscais. Prazo Processual. Férias Judiciais.

Sumário:

 I — De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo de 23 de Janeiro de 2013, em julgamento 
ampliado, nos termos do disposto no art. 148.º do CPTA, no processo n.º 968/12, 
e que deu origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, a 
aquisição de unidades de alojamento num empreendimento turístico, ainda que 
integradas no empreendimento em causa e, por isso, afectas à exploração turística, 
não pode beneficiar das isenções consagradas no art. 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei 
n.º 423/83.

 II — Terminando o prazo para a prática de um acto processual a um sábado e recaindo 
a segunda -feira seguinte em período de férias judiciais, o termo do prazo transfere-
-se para o primeiro dia útil seguinte, que será após o período de férias.

Processo n.º 973/12 -30.
Recorrente. Fazenda Pública.
Recorrido: A……. e B……..
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de impugnação judicial com o n.º 474/
11.4BELLE

1. RELATÓRIO
1.1 A……….. e B……….. (a seguir Impugnantes ou Recorridos), na sequência do indeferimento 

das reclamações graciosas que apresentaram contra as liquidações de Imposto Municipal sobre a 
Transmissão de Bens Imóveis (IMT) e de Imposto de Selo (IS) – Verba 1.1, vieram pedir a anulação 
desses actos e a restituição dos montantes já pagos, sustentando, em síntese, que a aquisição que lhes 
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deu origem beneficia de isenção de IMT e redução de IS por se integrar na previsão do art. 20.º do 
Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, aquisição de «fracções autónomas com destino à instalação 
de empreendimentos qualificados de utilidade turística».

1.2 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Loulé, julgando a impugnação judicial proce-
dente, anulou os actos de liquidação.

1.3 A Fazenda Pública (a seguir Recorrente) não se conformou com essa sentença e dela interpôs 
recurso para o Supremo Tribunal Administrativo, recurso que foi admitido, para subir imediatamente, 
nos próprios autos e com efeito meramente devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou a alegação de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte 
teor:

«a) A questão decidenda é saber se a aquisição imóvel se destinou à instalação do empreendimento 
ou se este já se encontrava instalado;

b) In casu, não existindo ampliação ou melhoramento em mais de 50%, o reconhecimento dos 
benefícios respeitantes à isenção de IMT e redução de Imposto de Selo dependem de se considerar que 
a aquisição do impugnante se destinou a instalar um empreendimento qualificado de utilidade turística 
como o exige o art. 20.º n.º 1 do Decreto -Lei n.º 423/83 de 05/12;

c) O DL n.º 423/83 de 5/12 reestruturou profundamente o instituto de utilidade turística e previu, 
no seu art. 70.º, a concessão da utilidade turística a título prévio caso fosse atribuída antes da entrada 
em funcionamento dos empreendimentos:

i) novos;
ii) já existentes que fossem objecto de remodelação, beneficiação ou de reequipamento totais ou 

parciais;
iii) já existentes que aumentassem a sua capacidade em, pelo menos, 50%;
d) E previu a concessão da utilidade turística a título definitivo, caso fosse atribuída a empre-

endimentos já em funcionamento ou quando resultasse da confirmação da utilização turística a título 
prévio;

e) E foi precisamente ao abrigo destes normativos que, em 25 -02 -2011, foi publicado no Diário 
da República a atribuição da utilidade turística a título definitivo ao Aldeamento Turístico C…………, 
de 5 estrelas, cujo funcionamento já iniciara em 2008/09/04;

f) Assim, não faz sentido, e carece de apoio legal, sustentar, como se faz na sentença recorrida, 
que a aquisição da fracção identificada nos autos, integra a fase de instalação do empreendimento 
turístico, pois este não só já se encontrava instalado, como também já se encontra em funcionamento 
desde 2008/09/04;

g) A interpretação que a Fazenda Pública faz da norma em questão, é a de que esta apenas re-
conhece a possibilidade de ser atribuída a utilidade turística a empreendimentos que resultem de um 
directo investimento, traduzido quer na construção de empreendimentos novos, quer na remodelação, 
beneficiação ou reequipamento totais ou parciais, quer na realização de obras conducentes ao aumento 
da capacidade em, pelo menos, 50%;

h) Por esse motivo, o legislador entendeu atribuir benefícios fiscais em sede de Imposto de Sisa 
(IMT) e do Selo, às empresas proprietárias que realizam o esforço do investimento. Pretendeu o Le-
gislador impulsionar este sector de actividade, prevendo isenção/redução de pagamento de Sisa/Selo, 
mediante determinadas condições, a quem vai criar estabelecimentos turísticos, e não a quem se limita 
a adquirir fracções pertencentes a empreendimentos já instalados,

l) [(1)] Na verdade, quando o legislador diz, no n.º 1 do artigo 20.º, “destino à instalação”, tal 
significa que se trata apenas de aquisições de prédios efectuadas com o intuito de neles construir/
melhorar empreendimentos turísticos, e não da mera aquisição de prédios/fracções integradas em 
empreendimentos já construídos e instalados, como sucedeu no caso concreto;

m) Este é o entendimento e interpretação perfilhados pela Administração Tributária, e que decorre 
do elemento histórico, racional/teleológico, mas também literal das normas jurídicas em apreço;

n) Entendimento também perfilhado pelo TCA do Sul, Acórdão n.º 4424/10, de 2011/10/18;
o) Ao julgar que a aquisição da fracção se destinou à instalação do empreendimento turístico, a 

decisão contida no aresto ora recorrido viola o disposto naquela norma legal, incorrendo em erro de 
julgamento, porque não está preenchido um dos condicionalismos que a Lei impõe para que se verifi-
que a isenção prevista no n.º 1 do art. 20.º do DL n.º 423/83, nomeadamente, que o imóvel adquirido 
se destine à instalação do empreendimento turístico.

Face ao exposto, deve ser dado provimento ao presente recurso e, consequentemente, revogada 
a sentença recorrida, […]» (2).

1.5 Os Impugnantes apresentaram contra alegações, que resumiram em conclusões do seguinte 
teor:

«1. A recorrente foi notificada, por carta registada datada de 26 de Junho do corrente, da admissão 
do recurso interposto, tendo o prazo de 15 dias para apresentação de alegações (cfr. artigo 282.º, n.º 3. 
do CPPT) terminado a 14 de Julho (sábado).
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2. As alegações deveriam ter sido apresentadas no 1.º dia útil seguinte ao do término do prazo.
3. Porém, não o foram, apenas tendo dado entrada em juízo a 28 de Agasto.
4. É certo que correm férias judiciais entre 15 de Julho e 31 de Agosto, de acordo com o artigo 12 

da Lei n.º 3/99, de 13 de Janeiro, na redacção em vigor.
5. Não obstante, o seu decurso em nada interfere com a contagem do prazo da recorrente para 

alegar, pois terminou precisamente antes do início de férias judiciais.
6. À prática do acto no 1.º dia útil seguinte ao do termo do prazo não obsta o artigo 143.º, n.º 1 do 

CPC segundo o qual “não se praticam actas processuais nas das em que os tribunais estiverem encerradas 
nem durante o período de férias judiciais” já que este artigo só tem aplicabilidade nas casos em que, 
estando em curso um prazo processual, sobrevêm as férias judiciais, suspendendo -se, então, mesmo.

7. O que neste caso não aconteceu já que o prazo para apresentação das alegações decorreu todo 
antes de férias judiciais, razão pela qual não tem aplicação o disposto no artigo 144.º do CPC, nem 
consequentemente, o disposto no artigo 143.º do mesmo diploma.

8. As alegações apresentadas são extemporâneas, o que equivale à sua falta, devendo por isso, 
o recurso ser julgado deserto pelo tribunal recorrido, por força do disposto no artigo 282.º, n.º 3, do 
CPPT.

Sem conceder; sempre se dirá acerca dos fundamentos do recurso que:
9. Ao contrário do alegado pela recorrente, a sentença recorrida não padece de qualquer erro de 

julgamento nem fez uma errada interpretação do artigo 20.º do Decreto -lei 423/83, de 5 de Dezembro.
10. Da jurisprudência do STA resulta que sempre foi tido como suficiente, para o reconhecimento 

dos benefícios fiscais nele previstos, que o imóvel adquirido, em empreendimento turístico declarado 
como de utilidade turística, fosse destinado à exploração turística e não, como pretende a recorrente, que 
se trate da primeira aquisição de um prédio onde venha a ser construído um empreendimento turístico 
novo ou, tratando -se de um já existente, que venha a sofrer obras de melhoria.

11. O que resulta da artigo 20.º, n.º 1 do mencionado DL 423/83 de 5 de Dezembro como 
condição para que os benefícios fiscais de isenção de IMT e de redução de imposto de selo sejam 
concedidos é que o uso ou fim a que se destine o imóvel não possa ser outro senão a exploração 
turística do mesmo.

12. O conceito de instalação apresentado pela recorrente reduz inaceitavelmente o âmbito de 
aplicação do preceito.

13. O entendimento do Tribunal a quo, ao decidir que o empreendimento apena estará defini-
tivamente instalado quando todas as unidades de alojamento iniciarem seu funcionamento, estando 
a primeira aquisição de cada fracção integrada nesse processo de instalação é o que se mostra mais 
consentâneo quer com a letra quer com espírito da lei, quer, ainda, com a interpretação sistemática da 
norma nele contida.

14. Entendimento este que já o Ministério Público tinha adoptado no parecer que precedeu a 
sentença.

15. A posição da recorrente é diametralmente oposta, fazendo com que o Estado, representado 
pelo Ministério Público e pela Fazenda Pública assuma, em relação ao mesmo assunto, duas posições 
antagónicas situação que é inadmissível num Estado de Direito em que a lei é única e se aplica a todas 
as entidades.

16. A interpretação do artigo 20.º do DL 423/83, de 5 de Dezembro deve tomar em consideração o 
que actualmente se encontra previsto em matéria de instalação, exploração e funcionamento de empre-
endimentos turísticos consagrado no decreto -lei 39/2008, de 7 de Março, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto -lei n.º 228/2009, de 14 de Setembro.

17. Este diploma consagra um novo paradigma em termos de exploração e funcionamento, 
encontrando -se as unidades de alojamento permanentemente em regime de exploração turística (artigo 45.º).

18. Quem adquire uma unidade de alojamento num empreendimento turístico constituído ao 
abrigo do regime previsto no Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, não pode dar -lhe outro destino 
senão a exploração para fins turísticos, sendo inclusivamente obrigado a mantê -lo equipado e pronto 
para ser locado para essa finalidade.

19. Pelo que, tal aquisição não constitui um negócio imobiliário mas sim um investimento turís-
tico, encontrando -se a propriedade, embora plena, limitada quanto ao uso a dar ao imóvel e quanto à 
possibilidade de a explorar, já que não pode ser o adquirente a fazê -lo, mas sim a entidade exploradora 
do aldeamento.

20. Além do mais, estando o empreendimento constituído em propriedade plural, o mesmo é 
composto, incidivelmente por cada uma das fracções autónomas que o integram, chamadas unidades 
de alojamento de tal forma que cada uma delas constitui, em si, uma parte do empreendimento e sem 
cada uma delas o empreendimento não existe como tal.

21. Se cada unidade de alojamento tem obrigatoriamente de ser afecta à exploração turís-
tica – como foi, de facto, a dos recorridos – e se cada uma dessas unidades constitui ela própria 
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uma parte do empreendimento, significa isso que quem adquire uma dessas unidades de alojamento, 
o faz para nela instalar (parte indivisível) de um empreendimento turístico.

22. De forma que não corresponde à realidade que só o promotor que adquire um imóvel para nele 
construir um empreendimento turístico ou para nele realizar obras de melhoria realiza investimentos 
turísticos.

23. Até porque, na realidade quem, realiza o investimento logo na fase de licenciamento e cons-
trução do empreendimento (dita de “instalação” pela recorrente) são os adquirentes das fracções através 
do pagamento do sinal e dos reforços de sinal por força dos contratos promessa.

24. O promotor é que só realiza um investimento imobiliário, porque constrói e vende as unidades 
de alojamento.

25. Além do mais, são os proprietários das unidades de alojamento que garantem o nível de ser-
viços do aldeamento e não o promotor, ao pagarem uma prestação periódica mensal, cujo valor para o 
primeiro ano tem que ficar inscrito no contrato promessa e na escritura de compra e venda sob pena de 
nulidade dos mesmos, nos termos do disposto 54.º n.º 7 do DL 39/2008, de 7 de Março.

26. Mesmo antes da entrada em vigor do DL 39/2008, de 7 de Março, sempre foi pacificamente 
admitido que basta que o imóvel adquirido em empreendimento classificado de utilidade turística 
venha a ser explorado turisticamente para que possa haver lugar aos benefícios fiscais de isenção de 
IMT e de redução de imposto de selo, não tendo de se tratar da primeira aquisição do imóvel para nele 
construir o próprio empreendimento (cfr. Acórdão do STA de 12 de Janeiro de 1999, disponível em 
www.dgsi.pt).

27. A data de abertura 04.09.2008 não significa o funcionamento do empreendimento nem a sua 
instalação, tanto assim que essa abertura (através de título válido de abertura) também é anterior à 
licença de utilização turística n.º 43/09 emitida em 05 de Março de 2009.

28. O pleno funcionamento das 141 unidades de alojamento que compõem a totalidade do em-
preendimento só se conclui com a venda e concomitante cedência das mesmas à exploração por via de 
contratos de exploração turística celebrados em simultâneo com a escritura pública, entrando a partir 
daí em funcionamento, como bem entende o tribunal recorrida não padecendo, por isso, a sentença 
recorrida de qualquer erro ou vício.

Termos em que
A) Deve o recurso ser julgado deserto, em extemporaneidade das alegações apresentadas pela 

recorrente; caso assim não se entenda,
B) Deve ser negado provimento ao recurso mantendo -se a Douta decisão recorrida […]».
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo e dada vista ao Ministério Público, 

o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no qual, começando por afastar a intempestividade do re-
curso invocada pelos Recorridos, foi no sentido de que o recurso merece provimento e a impugnação 
judicial deve ser julgada improcedente. Isto, com a seguinte fundamentação:

«No caso em análise apenas constitui objecto do recurso saber se a aquisição da fracção se 
destina à instalação de empreendimento qualificado de utilidade turística, questão que nos citados 
acórdãos do STA, embora a situação fáctica seja similar à, ora, em apreciação, nunca foi directamente 
questionada, pois que se aceitou o destino à instalação de empreendimento e, por conseguinte, nunca 
foi analisada.

Entende a Fazenda Pública que a aquisição da fracção não se destinou à instalação do empre-
endimento, uma vez que tal instalação já havia sido feita pela outorgante vendedora e proprietária/
exploradora do empreendimento, “D……….., Limitada.”

Por sua vez o tribunal recorrido, o MP junto da 1.ª instância e a recorrida entendem, exactamente, 
o contrário, ou seja que a aquisição da fracção se destinou à instalação do empreendimento para os 
devidos e efeitos legais.

A nosso ver e ressalvado melhor juízo, a razão está do lado da recorrente, cujo discurso funda-
mentado se subscreve por inteiro.

Na verdade, nos termos do estatuído no artigo 20.º/1 do DL 423/83, de 5/12, é condição para 
que seja concedida a redução do imposto de selo que a aquisição se destine à instalação de empreen-
dimento turístico.

Ora, resulta, claramente, do probatório que à data da aquisição da fracção em causa (2009.07.15), 
o empreendimento turístico “C……….” já se encontrava, absolutamente, instalado e em funcionamento 
desde 2008.09.04, por promoção da entidade proprietária/exploradora “D…………, Limitada”.

De facto, os recorridos não adquiriram a unidade de alojamento (fracção autónoma) para insta-
lação de empreendimento turístico, uma vez que o mesmo já estava instalado, embora seja certo que o 
mesmo ficou afectos à exploração turística do empreendimento e do qual faz parte integrante.

Apenas a transmissão inicial beneficia de isenção de IMI e redução de IS a 1/5 e já não as trans-
missões subsequentes, como é o caso das aquisições, ora, em apreciação.

A redução do imposto de selo em 1/5 e a isenção de IMT consubstanciam um benefício fiscal 
(artigo 2.º/2 do EBF).
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Os benefícios fiscais são medidas de carácter excepcional instituídas para tutela de interesses 
públicos extra fiscais relevantes e que sejam superiores aos da própria tributação que impedem (artigo 
2.º/1 do EBF).

As normas que estabelecem benefícios fiscais não são susceptíveis de integração analógica, 
embora admitam interpretação extensiva (artigo 10.º do EBF).

De qualquer modo, não pode ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não 
tenha na letra da lei um mínimo de correspondência, ainda que imperfeitamente expresso (artigo 9.º/2 
do C. Civil).

A interpretação da sentença recorrida de que a isenção e redução de impostos se aplica, tam-
bém, às transmissões subsequentes à inicial, ou seja, a respeitante à aquisição do imóvel por parte 
da entidade promotora do investimento, (ressalvada a situação, expressamente, prevista no n.º 2 do 
artigo 20.º do DL 423/83), a nosso ver, não tem na letra da lei a menor correspondência verbal, sendo, 
pois, ilegal».

1.7 Dispensaram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos, uma vez que a questão suscitada 
nos autos tem vindo a colocar -se repetidamente neste Supremo Tribunal Administrativo (3).

1.8 A questão suscitada pela Recorrente é a de saber se a aquisição pelos ora recorridos, efectu-
ada em 2009, de uma fracção autónoma que constitui unidade de alojamento do aldeamento turístico 
“E………..” e que integra um empreendimento turístico a que foi reconhecido o estatuto de utilidade 
turística, se destinou ainda à instalação desse empreendimento ou se integra, pelo menos, no processo 
de concretização dessa instalação, ou se, pelo contrário, o empreendimento já se encontrava instalado 
à data da aquisição. Dito de outro modo, importa indagar se a primeira aquisição de imóvel integrado 
em empreendimento a que foi atribuída utilidade turística ainda integra a fase de instalação do empre-
endimento.

Cumpre, previamente, decidir a questão suscitada pelos Recorridos, da intempestividade da apre-
sentação das alegações de recurso.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida o julgamento da matéria de facto foi efectuado nos seguintes termos:
«1 – Com base nos documentos e elementos constantes dos autos, com interesse para a decisão, 

julgo assente a seguinte factualidade:
A) Em 13 de Julho de 2009, entre os Impugnantes, na qualidade de segundo outorgante e “D……….., 

LIMITADA”, com sede nas ……….. Loulé, …………, freguesia de Almancil, concelho de Loulé, pessoa 
colectiva …………, na qualidade de primeiro outorgante e outros, foi celebrada a escritura publica de 
compra e venda e mútuo com hipoteca de fls. 48 e segs., que aqui se dá por integralmente reproduzida 
para todos os legais efeitos.

B) Declarou a Primeira Outorgante (fls. 49 e 50):
«Que vende aos representados do segundo outorgante, pelo preço de UM MILHÃO CENTO E 

OITENTA E QUARENTA E OITO MIL QUINHENTOS E QUARENTA DOIS EUROS E TRINTA E 
TRES CÊNTIMOS já recebido, a fracção autónoma designada pelas letras “EG” Zona das Villas, fracção 
M5, Moradia duplex, tipo T - três, destinada a habitação no âmbito de serviços de exploração turística, 
do prédio urbano em regime de propriedade horizontal sito em …………, denominado E……….. ou 
C…………, freguesia de Almancil, concelho de Loulé, inscrito na respectiva matriz sob o artigo pro-
visório 12 988, descrito na Conservatória do Registo Predial de Loulé sob o número dez mil duzentos 
e oitenta e dois, da referida freguesia, registada a aquisição a favor da sociedade vendedora (...)»

C) Em 10/07/2009, os Impugnante efectuaram o pagamento do IS a que se refere a liquidações 
de fls. 27 e 28 da impugnação em apenso.

D) Em 10/07/2009, os Impugnante efectuaram o pagamento do IMT devido pela transacção, cfr. 
fls. 53 do processo administrativo apenso.

E) Em 13/07/2009, entre os Impugnantes e F……….. S.A., foi celebrado um contrato de exploração 
turística relativo à fracção a que se refere a alínea B), cfr. fls. 28 e segs. da reclamação graciosa.

F) Resulta do contrato a que se refere a alínea anterior:
«É celebrado o presente contrato, em conformidade com o disposto o artigo 45, número 3 do 

Decreto -Lei n.º 39/2008 de 7 de Março, através do qual o signatário, na qualidade de proprietário de 
uma fracção considerada unidade de alojamento do Aldeamento Turístico – C…………, habilita a 
entidade exploradora à exploração da sua fracção, nos termos e condições constantes do clausulado 
que se anexa, rubricado pelas partes.»

G) A fracção autónoma a que se refere a alínea B) no Aldeamento Turístico denominado C……….., 
composto por 141 fracções, nomeadamente um Club House e 140 unidades de alojamento que fazem 
parte integrante do mesmo, com a classificação definitiva de cinco estrelas, cfr. fls. 66 e segs.

H) Em 05/03/2009, a Câmara Municipal de Loulé emitiu a “LICENÇA DE UTILIZAÇÃO TURÍS-
TICA n.º 43/09” a favor do D……….., Lda., que constitui fls. 108 da impugnação e referido a fls. 53, 
que aqui se dá por integralmente reproduzido, donde resulta com interesse para a decisão:



1863

8 CLASSIFICAÇÃO PROVISÓRIA QUATRO ESTRELAS
9 CAPACIDADE MÁXIMA PROVISÓRIA
Efectivo total do CLUB HOUSE é de 483 pessoas, efectivo total nos blocos de apartamentos de 

650 pessoas — efectivo total nas moradias de 48 pessoas.
10 CLASSIFICAÇÃO DEFINITIVA CINCO ESTRELAS
11 CAPACIDADE MÁXIMA DEFINITIVA
372 camas fixas individuais e 140 duplas, equivalente a 652 utentes, distribuídas por 140 unidades 

de alojamento (9 T1, 76 T2 e 55 T3), uma das quais adaptada a pessoas com mobilidade condicionada. 
Por despacho do Turismo Portugal, IP. de 13/02/2009

I) Resulta do despacho n.º 3716/2011, publicado na II Série n.º 40, de 25/02/2011:
«Atento o pedido de atribuição da utilidade turística a título definitivo ao Aldeamento Turístico 

C…………, de 5 estrelas, sito no concelho de Loulé, de que é requerente a sociedade D…………, 
Lda.; e Tendo presentes os critérios legais aplicáveis e o parecer do Turismo de Portugal I.P., que 
considera estarem reunidas as condições para a atribuição da utilidade turística a título definitivo ao 
empreendimento, decido:

1  - Atribuir utilidade turística a título definitivo ao Aldeamento Turístico C……….., de 5 estrelas, 
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 2.º e no n.º 3 do artigo 7.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 
de Dezembro.

2  - Fixar a validade da utilidade turística em sete anos contados da data do título (comunicação de 
abertura) ao abrigo do qual o empreendimento iniciou o seu funcionamento (4 de Setembro de 2008), 
ou seja, até 4 de Setembro de 2015.

3  - Determinar que, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 e no n.º 4 do artigo 16.º do Decreto-
-Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto -Lei n.º 38/94, de 8 de 
Fevereiro, a proprietária e exploradora do empreendimento fique isenta das taxas devidas à Inspecção 
Geral das Actividades Culturais, pelo mesmo prazo fixado para a utilidade turística, caso as mesmas 
sejam ou venham a ser devidas.

4  - Nos termos do disposto no artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, a utilidade 
turística fica sujeita ao cumprimento dos seguintes condicionamentos:

a) O empreendimento não poderá ser desclassificado;
b) A requerente deverá promover, até ao termo do segundo ano após a publicação do 

presente despacho, a realização de uma auditoria de qualidade de serviço, por uma entidade 
independente, cujo relatório deve remeter ao Turismo de Portugal, I.P. Caso a requerente dis-
ponha de um sistema de gestão de qualidade implementado no empreendimento, o relatório 
de auditoria pode ser substituído pela descrição detalhada do referido sistema, evidenciando, 
nomeadamente, a política de qualidade prosseguida, a monitorização e medição da satisfação 
do cliente e o tratamento das reclamações, a frequência e metodologia das auditorias internas e 
o envolvimento da gestão de topo;

c) Não poderão ser realizadas quaisquer obras que impliquem a alteração do empreendimento 
sem prévia comunicação ao Turismo de Portugal, I. P., para efeitos da verificação da manutenção da 
utilidade turística fica que agora se atribui, sem prejuízo de outros pareceres ou autorizações legalmente 
devidos por parte daquele organismo.

4 de Fevereiro de 2011  - O Secretário de Estado do Turismo, …………»
J) Em 24/06/2011, os ora Impugnantes apresentaram as reclamações graciosas n.ºs 1082 -11/0400362.4, 

1082 -11/0400364.0, 1082 -11/0400363.2 e 1082 -11/0400365.9, no Serviço de Finanças de Loulé 1, cfr. 
processo apenso.

K) Na reclamação graciosa 1082 -11/0400362.4 foi prestada a seguinte informação (fls. 41 da 
reclamação graciosa):

«A fls. 2 a 14, devidamente identificado, vem o contribuinte A…………, NIF …………., reclamar 
graciosamente nos termos dos arts. 68.º a 70.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
(C.P.P.T), representado por Dra. …………., NIF …………., com domicílio profissional na Rua ……….., 
n.º ………. -……….. – 8000 -………. Faro, contra a liquidação de Imposto Sobre as Transmissões One-
rosas de Imóveis, no montante total de € 38.497,62, respeitante ao ano de 2009, alegando, em resumo, 
que a liquidação é indevida, porquanto ao empreendimento denominado de “C………….” onde se situa 
o imóvel adquirido, foi atribuído o estatuto de “Utilidade Turística”, o que implica a isenção de IMT e 
a redução a 1/5 do Imposto do Selo devido na transmissão.

Junta cópia da escritura de aquisição cópia dos contratos celebrados a permitir a exploração tu-
rística copia da publicação do despacho de atribuição de utilidade turística no Diário da Republica 2 
Série n.º 40 de 25 de Fevereiro de 2011

Quanto ao pedido o mesmo é legal legítimo e interposto em tempo tendo em atenção que a pu-
blicação do despacho ocorreu em 25 -02 -2011.
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Analisados os documentos juntos aos autos, verifica -se que:
1  - De harmonia com o disposto no art. 19.º do Código do Imposto Municipal sobre as Transmis-

sões Onerosas de Imóveis, a liquidação do IMT é de iniciativa dos interessados, para cujo efeito devem 
apresentar uma declaração de modelo oficial, mod. 1.

2  - Foi entregue, em nome do sujeito passivo (S.P.) A…………, NIF …………., a declaração 
supra referida, a que foi atribuído o n.º 2009/170059, a qual declarou que pretendia pagar o IMT que 
fosse devido, com referência à compra que ia efectuar a “D……………. Lda.” NIPC. …………, na 
qual o S.P. pretendia adquirir metade da fracção autónoma designada pela Letra “EG”, do prédio urbano 
sito na urbanização ………., Sitio do ………, Apartado ………., destinado a serviços, freguesia de 
Almancil, concelho de Loulé, inscrito na respectiva matriz sob o artigo n.º P12988, ao qual foi atribu-
ído o valor de € 592.271,17, e que originou a colecta de € 38.497,63. Com base nesta declaração foi 
liquidado o IMT no valor total de € 38.497,63, pago em 14 -07 -2011, pelo documento de pagamento 
n.º 160.109.015.498.403.

3  - Conjuntamente com o IMT foi liquidado o Imposto do Selo (IS), a que se refere a verba 1.1 da tabela, 
no total de € 4.738,17, pago na mesma data, pelo documento de pagamento n.º 163.809.000.807.833.

4  - No dia 13 -07 -2009, no Cartório Notarial de Faro, sito na Rua Cidade de Bolama, Lote F, rés-
-do -chão esquerdo em Faro, a cargo do notário …………., foi celebrada a escritura de compra e venda, 
constando da mesma que pelo preço global de um milhão cento e oitenta e quatro mil quinhentos e 
quarenta e dois euros e trinta e três cêntimos, a reclamante adquiriu metade da fracção “EG”, do prédio 
inscrito sob o artigo n.º provisório n.º 12988, da freguesia de Almancil, concelho de Loulé, conjunta-
mente com o contribuinte B…………, NIF …………., encontrando -se os documentos de pagamento 
atrás mencionados, arquivados juntamente com referida escritura.

5  - O despacho n.º 3716/2011, publicado no Diário da República 2.ª Série n.º 40  - de 25 de Feve-
reiro do corrente ano a atribui o “Estatuto de Utilidade Turística” a título definitivo ao “C…………..”, 
de 5 estrelas, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 2.º e n.º 3 do art. 7.º do Decreto Lei n.º 423/83 de 
5 de Dezembro, fixando a validade em sete anos contados da data do título (comunicação de abertura) 
ao abrigo do qual o empreendimento iniciou o seu funcionamento (4 de Setembro de 2008), ou seja, 
até 4 de Setembro de 2015.

6  - O reclamante vem solicitar a restituição da totalidade do IMT, bem como a importância res-
peitante a 4/5 do Imposto do Selo) pagos pelos documentos acima mencionados.

7  - Conforme dispõe o art. 20.º do Decreto Lei n.º 423/83 de 05/12, “... são isentas de sisa (agora 
IMT)... as aquisições de prédios ou fracções autónomas com destino à instalação de empreendimentos 
qualificados de utilidade turística, ainda que tal qual classificação, seja atribuída a titulo prévio”, pelo 
que, ficam assim excluídos os empreendimentos qualificados de utilidade turística já instalados que não 
sejam objecto de remodelação ou ampliação, sendo nesta exclusão que se enquadra a fracção adquirida 
pelo reclamante ao empreendimento D…………. Lda., pelo que não pode, o adquirente beneficiar da 
isenção de imposto, conforme previsto no decreto) acima referido.

Assim, uma vez que a liquidação foi correctamente efectuada, sou de parecer que a presente 
reclamação deve ser indeferida.

Porém V Exa. superiormente melhor resolverá
Remetam -se os autos ao Ex.mo. Senhor Director de Finanças de Faro.
Serviço de Finanças de Loulé 1, 08 de Julho de 2011
A Chefe de Finanças,»
L) Na Direcção de Finanças de Faro, foi proferida a informação de fls. 75 e segs., que aqui se dá 

por integralmente reproduzida e donde resulta com interesse para a decisão:
«(…)
Para uma boa apreciação e decisão da causa decidenda, que se resume à questão de saber se a 

transmissão da fracção em causa está ou não isenta de IMT importa fazer um breve percurso pelos 
principais e mais pertinentes diplomas legais que estabeleceram a disciplina jurídica relativamente à 
actividade da indústria hoteleira e similar, com especial enfoque nas normas que incidem sobre matéria 
fiscal.

A Lei n.º 2073, de 23 de Dezembro de 1954, constituiu o quadro legal regulador da actividade da 
indústria hoteleira e similar e dividiu os estabelecimentos “de interesse para o turismo” e “sem interesse 
para o turismo”. A declaração de utilidade turística assumia relevância, desde logo ao nível fiscal.

Dispunha o artigo 12.º da Lei 2073, de 23 de Dezembro de 1954:
“As empresas proprietárias e as que venham a explorar os estabelecimentos hoteleiros ou similares 

classificados de utilidade turística são isentas, relativamente à propriedade e exploração dos mesmos, 
de contribuição predial e de contribuição industrial, e bem assim de quaisquer impostos e taras para 
os corpos administrativos, durante o prazo de 10 anos, contado a partir do primeiro ano de exploração 
dos estabelecimentos; e beneficiarão, nos quinze anos seguintes, de uma redução de 50 por cento nas 
mesmas contribuições, impostos e taxas.
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§ 1.º Os estabelecimentos hoteleiros abertos nos últimos cinco anos e classificados de utilidade 
turística terão, a partir da entrada em vigor desta lei, o tratamento tributário previsto no corpo deste 
artigo.

§ 2.º Aos estabelecimentos não compreendidos no parágrafo anterior, mas que realizem nos cinco 
anos, contados da entrada em vigor desta lei, obras e melhoramentos que lhes permitam obter a clas-
sificação de utilidade turística, aplicar -se -á a redução de impostos referida na última parte do corpo 
deste artigo, pelo prazo e nos termos aí definidos.”

E continuava o artigo 13.º:
“São isentas de sisa e de imposto de sucessões e doações, ficando sujeitas apenas a um quinto 

do imposto do selo devido, as aquisições de prédios com destino à construção e instalação de esta-
belecimentos hoteleiros ou similares previamente declarados de utilidade turística, cujas empresas 
beneficiarão também das isenções estabelecidas no corpo do artigo anterior, desde a aquisição dos 
prédios até à abertura dos estabelecimentos à exploração, se for observado para esta o prazo fixado 
pelo Presidente do Conselho.”

Em primeiro lugar, importa realçar que estes dois normativos reconhecem, mediante as circunstân-
cias ali descritas, uma série de benefícios fiscais às empresas proprietárias e às empresas exploradoras 
do estabelecimento hoteleiro, Tal está taxativamente previsto no artigo 12.º, mas também no artigo 13.º 
quando, na sua segunda metade refere “(...), cujas empresas beneficiarão também (...)”.

Assim, conclui -se que apenas estavam isentas de sisa (actual IMT) as aquisições, por pane das 
empresas, de prédios com destino à construção e instalação de estabelecimentos hoteleiros.

Aliás, todos os benefícios referidos nestes artigos 12.º, 13.º e 14.º desta Lei, são reconhecidos 
às empresas referidas naquele artigo 12.º (i.é, as empresas proprietárias e as empresas que venham a 
explorar os estabelecimentos hoteleiros ou similares classificados de utilidade turística).

Posteriormente, em 04 de Junho de 1956, foi publicada a Lei n.º 2081, que veio inserir disposições 
de interpretação e aplicação da Lei n.º 2073. Com relevância para o caso em apreço, temos o artigo 12.º 
(o único que faz referência ao imposto de sisa), segundo o qual “Poderão ser restituídas as importâncias 
correspondentes à sisa e ao imposto sobre as sucessões e doações e aos quatro quintos do imposto do 
selo pagos pela aquisição de prédios com destino à construção de estabelecimentos hoteleiros e simila-
res, feita posteriormente à entrada em vigor da Lei n.º 2073, desde que esses estabelecimentos venham 
a ser declarados de utilidade turística e sejam abertos à exploração no prazo fixado para o efeito pelo 
Presidente do Conselho.”

Note -se que este dispositivo legal impõe como uma das condições para a devolução da sisa paga, 
que a aquisição do prédio tenha sido efectuada com destino à construção de estabelecimentos hoteleiros 
e similares. Por conseguinte, trata -se da restituição da sisa a efectuar à empresa que adquiriu um prédio 
para nele construir e instalar um estabelecimento hoteleiro.

Com a entrada em vigor do Código do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões 
e Doações (CIMSISD), através da publicação do DL 41969 de 24 de Novembro de 1958, a isenção 
de sisa passou a estar prevista no seu artigo 13.º, sendo que o n.º 8 dispunha que ficavam isentos da 
sisa, as aquisições de prédios com destino à construção e instalação de estabelecimentos hoteleiros ou 
similares, previamente declarados de utilidade turística, nos termos do artigo 13.º da Lei n.º 2073, de 
23 de Dezembro de 1954.

Ou seja, este normativo praticamente reproduz o já referido artigo 12.º da Lei n.º 2081.
Foram vários os despachos ministeriais que vieram esclarecer/clarificar as situações fácticas 

subsumíveis à previsão normativa do artigo 13.º, n.º 8 do CIMSISD. Todos eles convergem no sentido 
de reconhecer que apenas estão abrangidos pela isenção deste normativo legal as aquisições de prédios 
com o fim de nele construir e instalar estabelecimentos hoteleiros, considerados de utilidade turística, 
deixando de fora a aquisição de prédios quando nele já estejam construídos e instalados os referidos 
estabelecimentos hoteleiros.

Assim, o despacho ministerial de 12 -07 -1960, veio esclarecer que a aquisição de prédios urbanos 
onde se encontram instalados hotéis está sujeita ao pagamento da sisa, não lhes aproveitando a isenção 
da sisa prevista no n.º 8 do art. 13.º do CIMSISD, que é restrita às aquisições de prédios destinados à 
construção e instalação de novos estabelecimentos hoteleiros ou similares, previamente declarados, 
de utilidade pública. Também o despacho ministerial de 23 -11 -1960 veio dizer que se o terreno foi 
adquirido para construção de um estabelecimento hoteleiro e vendido antes de concluída a construção 
e iniciada a exploração, não é de restituir a sisa paga pela primeira transmissão.

O despacho ministerial de 02 -05 -1966 veio dizer que a isenção em apreço, apenas é de aplicar 
no caso de criação de novas unidades hoteleiras, previamente consideradas de utilidade turística, e não 
da transmissão das já existentes (vide Código do Imposto Municipal da Sisa e do Imposto Sobres as 
Sucessões e Doações – Anotado e Comentado por F. Pinto Fernandes e Nuno Pinto Fernandes – 4.ª 
ed., págs. 255 e 256)
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Actualmente, o diploma legal que disciplina a atribuição da utilidade turística, está consagrado no 
Decreto -Lei n.º 423/83 de 5 de Dezembro, que revogou a Lei n.º 2073. O n.º 1 do artigo 20.º daquele 
diploma legal, reza assim:

“São isentas de sisa e do imposto sobre sucessões e doações, sendo o imposto do selo reduzido 
a um quinto, as aquisições de prédios ou de fracções autónomas com destino à instalação de empre-
endimentos qualificados de utilidade turística, ainda que tal qual classificação seja atribuída a titulo 
prévio, desde que esta se mantenha válida e seja observado o prazo fixado para a abertura ao público 
do empreendimento.”

E acrescenta o n.º 2: “A isenção e a redução estabelecidas no número anterior verificar -se -ão 
também na transmissão a favor da empresa exploradora, no caso de a proprietária ser uma sociedade de 
locação financeira e a transmissão se operar ao abrigo e nos termos do contrato de locação financeira 
que determinou a aquisição do empreendimento pela sociedade transmitente.”

A lei continua a referir -se a aquisições de prédios (ou fracções) com destino à instalação de 
empreendimentos de reconhecida utilidade turística. Ou seja, trata -se de isenção nas aquisições de 
prédios para construir/instalar e não dos já instalados, e que não sejam alvo de obras de remodelação, 
beneficiação, reequipamento ou ampliação. Aliás, na senda do que já vinha sendo estabelecido, com 
as necessárias adaptações, desde a Lei n.º 2073 (artigo 13.º, in fine).

O Decreto -Lei n.º 423/83 constituiu um instrumento jurídico de fomento e incentivo ao investi-
mento no sector do turismo, que se quer de qualidade. Este impulso que se pretendeu dar ao sector do 
turismo está bem patente desde logo no artigo 5.º. Com efeito, a lei apenas reconhece a possibilidade 
de ser atribuída a utilidade turística a empreendimentos que resultem de um directo investimento, 
traduzido quer na construção de empreendimentos novos, quer na remodelação, beneficiação ou ree-
quipamento totais ou parciais, quer na realização de obras conducentes ao aumento da capacidade em, 
pelo menos, 50%.

Por esse motivo, o legislador entendeu atribuir benefícios fiscais em sede de imposto de sisa 
e do selo, às empresas proprietárias que realizam o esforço do investimento. Pretendeu o legislador 
impulsionar este sector de actividade, prevendo isenção/redução de pagamento de sisa/selo, mediante 
determinadas condições, a quem vai criar estabelecimentos turísticos, e não a quem se limita a vender 
fracções pertencentes a empreendimentos já instalados. Este é o entendimento e interpretação perfi-
lhados pela DCCL e que decorre do elemento histórico, racional/teleológico, mas também literal das 
normas jurídicas em apreço.

Na verdade, quando o legislador diz, no n.º 1 do artigo 20.º, “destino à instalação”, tal significa 
que se trata apenas de aquisições de prédios efectuadas com o intuito de neles construir/melhorar empre-
endimentos turísticos, e não, como pretende a reclamante, de aquisição de prédios/fracções integradas 
em empreendimentos já construídos e instalados.

Da mesma forma, quando o legislador utiliza a expressão “sela observado” o prazo fixado para a 
abertura ao público do empreendimento, sugere a ideia de mais uma condição que é imposta ao promotor 
do investimento (empresa proprietária), no sentido de que esta, para além de ter de ver reconhecida a 
utilidade turística ao empreendimento que construiu/ampliou/melhorou, terá ainda de cumprir o prazo 
que foi estipulado para a abertura do mesmo ao pública

O próprio artigo 20.º, no seu n.º 2, estabelece a única situação em que a isenção da sisa e a redução 
do imposto do selo, também ocorre, para além das situações já referidas: quando a empresa proprietária 
for uma sociedade de locação financeira e, no âmbito deste contrato de locação que previu a aquisição 
do empreendimento, vende à empresa exploradora os prédios/fracções.

Portanto, fora destes casos, não está prevista qualquer isenção da sisa (actual IMT). Assim, quando 
é efectuada a aquisição de uma fracção que integra um empreendimento turístico, já instalado, esta 
operação não está isenta de sisa/IMT, por inexistência de norma jurídica que a preveja.

Consequentemente, entendemos que se torna irrelevante o facto da fracção em causa continuar 
afecta à exploração turística, já que é a operação em si mesma (o facto tributário em causa) que cai fora 
da previsão estabelecida no artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, que reconhece a isenção do pagamento 
do imposto da sisa/IMT (Neste sentido os pareceres emitidos pela DSIMT, de fls. 51 a 60 dos autos). 
Requer ainda a reclamante o reconhecimento da Isenção do IMI. Ora a reclamação graciosa visa atacar 
a ilegalidade da liquidação e a consequente anulação total ou parcial dos actos tributários (art. 68.º do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário). Pelo que, este não é o meio procedimental próprio 
para apreciação do pedido de reconhecimento de Isenção do IMI.

Consequentemente, a pretensão da reclamante está votada ao insucesso.
III  - PROPOSTA DE DECISÃO
Nos termos do presente Parecer, propõe -se que a reclamação seja:
(...)
Indeferida
Devendo notificar -se a reclamante para o exercício do direito de audição, nos termos do artigo 60.º 

da Lei Geral Tributária.



1867

No entanto, submete -se à consideração de V Exa., que superiormente decidirá.
Direcção de Finanças de Faro, 2011/07/25»
M) Sobre a informação a que se refere a alínea anterior recaiu o seguinte projecto de despacho 

(fls. 54 da reclamação graciosa):
«Concordo
Indefiro nos termos propostos
2011/07/25»
N) O Impugnante, devidamente notificado, exerceu o direito de audição, cfr. fls. 84 e segs. da 

reclamação graciosa.
O) Em apreciação do direito de audição foi elaborada a informação de fls. 68 e segs. da reclamação 

graciosa, que aqui se dá por integralmente reproduzida e donde resulta com interesse para a decisão:
«1— DIREITO DE AUDIÇÃO
A reclamante foi devidamente notificada do projecto de despacho, na pessoa do seu mandatário, 

através de carta registada de 2011/07/26 (RM 6448 67060PT).
A reclamante exerceu o seu direito de audição, por escrito, em 2011 -08 -02 (doc. fls. 80 a 84 dos 

autos).
Alega a reclamante que a interpretação que a Administração Fiscal faz do artigo 20.º do Decreto-

-Lei n.º 423/83 de 5 de Dezembro, não se mostra consentânea com a ratio legis da criação do instituto da 
utilidade turística pois, tal entendimento conduz a que os benefícios fiscais previstos naquele normativo 
legal não passem de letra morta, acabando por nunca ser aplicáveis na prática. Sustenta esta conclusão, 
com a argumentação de que, apesar da atribuição de utilidade turística a título prévio poder ser requerida 
com base em anteprojecto aprovado do empreendimento, na realidade e em regra, o que se passa é que 
quando o promotor do empreendimento adquire um prédio destinado a nele implantar um empreendimento 
turístico, inexiste qualquer projecto aprovado, pelo que inexiste a declaração de utilidade turística. E, 
desta forma, nunca pode beneficiar da isenção do IMT ou da redução do imposto do selo.

Alega ainda a reclamante que o conceito de instalação” de empreendimento turístico adoptado no 
projecto de despacho não se coaduna com o conceito de instalação previsto no Decreto -Lei n.º 39/2008, 
de 7 de Março, que estabelece o regime jurídico da instalação, funcionamento e exploração de em-
preendimentos turísticos. Pois, a aprovação do projecto do empreendimento constitui a primeira etapa 
do processo de instalação, o que faz com que, em bom rigor, a declaração de utilidade turística ocorra 
sempre numa fase posterior à conclusão da primeira fase da instalação. Concluindo que, nessa medida, 
não se pode dizer que só se aplicam os benefícios fiscais em causa a empreendimentos declarados de 
utilidade turística antes da sua instalação. Por isso, a expressão com destino à instalação” contida no 
artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, deve ser interpretada no sentido de que o que releva é a afectação 
do prédio (exploração turística), quer se trate da primeira transmissão onde há -de vir a ser implantado 
um empreendimento turístico ou a aquisições subsequentes.

II – ANÁLISE DO DIREITO DE AUDIÇÃO
Não faz sentido, nem corresponde à verdade, que o entendimento que a Administração Fiscal faz 

do artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro conduz a que, na prática, os benefícios 
fiscais ali previstos não passem de letra morta, acabando por nunca serem aplicáveis.

Desde logo, e porque ao contrário do que afirma a reclamante, muitos promotores, antes de adquirem 
os prédios, elaboram o projecto e candidatam -se à atribuição de utilidade turística a título prévio que, uma 
vez reconhecida, lhes permite beneficiarem da isenção do IMT e redução do imposto do selo, relativamente 
à aquisição do imóvel onde futuramente será instalado o empreendimento turístico. Por vezes, pode não 
existir interesse nesse pedido, nomeadamente para efeitos fiscais. No caso concreto, o promotor não re-
quereu o reconhecimento a título prévio. Mas também não houve pagamento de SISA pela aquisição do 
terreno. Pois, a aquisição do terreno que esteve na origem do prédio onde foi construído o empreendimento, 
pela sociedade D………… Lda., foi efectuada no âmbito de uma concentração de empresas, pelo que a 
isenção da SISA foi atribuída nos termos do Decreto -Lei n.º 404/90, de 21 de Dezembro.

Acresce que, os promotores que pagaram o imposto municipal de sisa /IMT pela aquisição do 
imóvel destinado à instalação de estabelecimentos turísticos, sempre podem pedir a restituição, quando 
posteriormente seja reconhecida a utilidade turística, desde que observados determinados condiciona-
lismos legalmente estabelecidos.

Quanto à interpretação do conceito de “instalação” que a reclamante entende ser a correcta, 
consideramos que é uma interpretação demasiado rebuscada e forçada. Com efeito, o capítulo IV do 
Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março intitulado “instalação dos empreendimentos turísticos” trata 
do procedimento respeitante à instalação, leia -se, tendente à instalação. Naturalmente que existem 
várias etapas ou procedimentos administrativos conducentes à instalação de um determinado empre-
endimento turístico, que pode ir, nomeadamente, desde o pedido de licenciamento ou comunicação 
prévia de operações urbanísticas, passando pelos pareceres e aprovação das várias entidades oficiais 
competentes, até à emissão dos títulos válidos de abertura do empreendimento. Se lermos o disposto 
nos artigos 5.º e 6.º deste diploma legal, teremos que concluir que o sentido da palavra “instalação” 
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se refere a empreendimentos turísticos a criar/construir. E é a estes que também se refere a norma do 
artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 423/83, como já explanámos no projecto de despacho, que ‘aqui se dá 
por integralmente reproduzido.

Por fim, a propósito do Acórdão do STA referido na p. i, importa focar a questão que ali foi abor-
dada. No Acórdão pode ler -se:

“(...) não prevendo o legislador que os benefícios em causa tenham que constar do despacho de 
atribuição de utilidade turística, ao contrário do que sucede nas situações do n.º 4 do artigo 16.º citado, 
declarada a utilidade turística e destinando -se o imóvel à instalação de um empreendimento turístico, 
é evidente que a isenção de IMT o a redução do IS operam directa e automaticamente”.

Ou seja, o juiz ad quo, considerou que, pelo facto de no despacho que reconheceu a utilidade turística 
não constarem os benefícios fiscais de isenção de IMT ou redução do imposto do selo, não poderia o im-
pugnante gozar de tais benefícios. E contra esta interpretação que vai a decisão contida no Acórdão do STA, 
ao concluir que os benefícios previstos no artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 423/82 operam automaticamente 
desde que verificados os pressupostos legalmente definidos. E neste ponto, também para a Administração 
Fiscal não restam dúvidas de que a atribuição dos benefícios fiscais decorre automaticamente da lei, não 
necessitando os mesmos de serem mencionados no despacho que atribui a utilidade turística.

É certo que o Acórdão afirma que a transmissão ali em causa também está abrangida pela isenção/
redução estabelecida na lei. Salvo o devido respeito, tal conclusão assenta porventura numa apressada 
interpretação da norma em questão. O entendimento que a Administração Fiscal perfilha, explanada no 
projecto de relatório, assenta numa interpretação literal, sistemática e histórica do normativo contido 
no artigo 20.º do Decreto -Lei n.º 423/82, de 5 de Dezembro, que não contempla as situações como as 
que estão em causa nos presentes autos de reclamação graciosa.

III  - PARECER
Perante os factos vertidos nos autos a lei aplicável, conclui -se que o pedido da reclamante não 

pode proceder.
III  - PROPOSTA DE DECISÃO
Nos termos do presente Parecer, propõe -se que a reclamação seja:
Indeferida
No entanto, submete -se à consideração de V Exa., que superiormente decidirá
Direcção de Finanças de Faro, 2011/08/08»
P) Sobre a informação a que se refere a alínea anterior recaiu o seguinte despacho (fls. 67 da 

reclamação graciosa).
«Concordo.
Torno definitivo o projecto de despacho de indeferimento de 2011/07/25
Faro, 2011/08/08»
Q) O Impugnante foi notificado do despacho a que se refere a alínea anterior em 10/08/2011, cfr. 

fls. 93 da reclamação graciosa.
R) Na reclamação graciosa 1082 -11/0400364.0, no Serviço de Finanças de Loulé 1, foi prestada 

a informação de fls. 62 que aqui se dá por integramente reproduzida.
S) Na Direcção de Finanças de Faro, foi proferida a informação de fls. 75 e segs., que aqui se dá 

por integralmente reproduzida para todos os legais efeitos.
T) Sobre a informação a que se refere a alínea anterior recaiu o seguinte projecto de despacho 

(fls. 75 da reclamação graciosa):
«Concordo
Indefiro nos termos propostos
2011/07/25»
U) A Impugnante, devidamente notificada, exerceu o direito de audição, cfr. fls. 84 e segs. da 

reclamação graciosa.
V) Em apreciação do direito de audição foi elaborada a informação de fls. 89 e segs. da reclamação 

graciosa, que aqui se dá por integralmente reproduzida para todos os legais efeitos.
X) Sobre a informação a que se refere a alínea anterior recaiu o seguinte despacho (fls. 89 da 

reclamação graciosa).
«Concordo.
Torno definitivo o projecto de despacho de indeferimento de 2011/07/25
Faro, 2011/08/08»
Z) O Impugnante foi notificado do despacho a que se refere a alínea anterior em 10/08/2011, cfr. 

da reclamação graciosa.
AA) Na reclamação graciosa 1082 -11/0400363.2 foi prestada a seguinte informação (fls. 67 e 68 

da reclamação graciosa):
«A fls. 2 a 14, devidamente identificado, vem o contribuinte A……….., NIF …………., reclamar 

graciosamente nos termos dos arts. 68.º a 70.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
(C.P.P.T.), representado por Dra. …………., NIF …………, com domicílio profissional na Rua ………….., 
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n.º ……… -……….. – 8000 -……… Faro, contra a liquidação de Imposto do Selo (Verba 1.1), do ano de 
2009, solicitando a restituição da importância correspondente a 4/5 do imposto pago, no montante de e 3. 
790,57, alegando, em resumo, que a liquidação é indevida, porquanto ao empreendimento denominado 
de “C…………” onde se situa o imóvel adquirido, foi atribuído o estatuto de “Utilidade Turística”, o 
que implica a isenção de IMT e a redução a 1/5 do Imposto do Selo devido na transmissão.

Junta cópia da escritura de aquisição, cópia dos contratos celebrados a permitir a exploração 
turística, cópia da publicação do despacho de atribuição de utilidade turística no Diário da República, 
2.ª Série, n.º 40 de 25 de Fevereiro de 2011.

Quanto ao pedido o mesmo é legal legítimo e interposto em tempo tendo em atenção que a pu-
blicação do despacho ocorreu em 25 -02 -2011.

Analisados os documentos juntos aos autos, verifica -se que:
1  - De harmonia com o disposto no art. 19.º do Código do Imposto Municipal sobre as Transmis-

sões Onerosas de Imóveis, a liquidação do IMT é de iniciativa dos interessados, para cujo efeito devem 
apresentar uma declaração de modelo oficial, mod. 1.

2  - Foi entregue, em nome do sujeito passivo (S.P.) A……….., NIF …………, a declaração supra 
referida, a que foi atribuído o n.º 2009/170059, a qual declarou que pretendia pagar o IMT que fosse de-
vido, com referência à compra que ia efectuar a “D………… Lda.” NIPC ………, na qual o S.P. pretendia 
adquirir metade da fracção autónoma designada pela Letra “EG “, do prédio urbano sito na urbanização 
……….., Sítio do …………, Apartado …………, destinado a serviços, freguesia de Almancil, concelho de 
Loulé, inscrito na respectiva matriz sob o artigo n.º P12988, ao qual foi atribuído o valor de € 592.271,17, 
e que originou a colecta de € 38.497,63. Com base nesta declaração foi liquidado o IMT no valor total de 
€ 38.497,63, pago em 14 -07 -2011, pelo documento de pagamento n.º 160.109.015.498.403.

3  - Conjuntamente com o IMT foi liquidado o Imposto do Selo (IS), a que se refere a verba 1.1 da tabela, 
no total de € 4.738,17, pago na mesma data, pelo documento de pagamento n.º 163.809.000.807.833.

4  - No dia 13 -07 -2009, no Cartório Notarial de Faro, sito na Rua Cidade de Bolama, Lote E, rés-
-do -chão esquerdo em Faro, a cargo do notário …………. foi celebrada a escritura de compra e venda, 
constando da mesma que pelo preço global de um milhão cento e oitenta e quatro mil quinhentos e 
quarenta e dois euros e trinta e três cêntimos, a reclamante adquiriu metade da fracção “EG”, do prédio 
inscrito sob o artigo n.º provisório n.º 12988, da freguesia de Almancil, concelho de Loulé, conjunta-
mente com o contribuinte B…………, NIF. ……….., encontrando -se os documentos de pagamento 
atrás mencionados, arquivados juntamente com referida escritura.

5  - O despacho n.º 3716/2011, publicado no Diário da República 2.ª Série -N.º 40 -de 25 de Feve-
reiro do corrente ano atribui o “Estatuto de Utilidade Turística” a título definitivo ao “C…………”, de 
5 estrelas, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 2.º e n.º 3 do art. 7.º do Decreto Lei n.º 423/83 de 5 
de Dezembro, fixando a validade em sete anos contados da data do título (comunicação de abertura) 
ao abrigo do qual o empreendimento iniciou o seu funcionamento (4 de Setembro de 2008), ou seja, 
até 4 de Setembro de 2015.

6  - O reclamante vem solicitar a restituição da totalidade do IMT, bem como a importância res-
peitante a 4/5 do Imposto do Selo, pagos pelos documentos acima mencionados.

7  - Conforme dispõe o art. 20.º do decreto Lei n.º. 423/83 de 05/12, “são isentas de sisa (agora 
IMT) as aquisições de prédios ou fracções autónomas com destino à instalação de empreendimentos 
qualificados de utilidade turística, ainda que tal qualificação, seja atribuída a titulo prévio”, pelo que, 
ficam assim excluídos os empreendimentos qualificados de utilidade turística já instalados que não 
sejam objecto de remodelação ou ampliação, sendo nesta exclusão que se enquadra a fracção adquirida 
pelo reclamante ao empreendimento D…………. Lda, pelo que não pode o adquirente beneficiar da 
redução do Imposto do Selo (Verba 1.1) a 1/5, conforme previsto no decreto, acima referido.

É tudo quanto me cumpre informar.
Serviço de Finanças de Loulé 1, 26 de Julho de 2011»
BB) Sobre a informação a que se refere a alínea anterior recaiu o seguinte projecto de despacho 

(fls. 66):
No uso da competência que me é conferida pela Delegação de Competências efectuada pelo Sr. Director 

de Finanças de Faro, de harmonia com o estipulado no artº.35º. do CPPT e artº.62º. da LGT, publicada pelo 
aviso (extracto) nº. 2791/2010, DR. 2. Série, nº.27, de 9/02/2010, tendo em conta a informação e parecer 
que antecedem, e que faz parte do projecto de despacho, com o qual concordo, indefiro o pedido.

Notifique -se o reclamante, para no prazo de 10 dias dizer o que tiver por conveniente, remetendo-
-lhe cópia da informação e parecer que antecedem.

A Chefe de Finanças,
CC) O Impugnante, devidamente notificado, veio exercer o direito de audição pelo requerimento 

de fls. 71.
DD) Em 12109/20I1, foi proferido o seguinte despacho (fis. 76 e 77):
«De folhas 71 a 75 vem o reclamante, na pessoa do seu mandatário, exercer o direito de audição 

relativamente ao projecto de despacho constante de fls. 66 a 68, alegando, em resumo, que não pode con-
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cordar com a interpretação do art. 20.º do Dec. Lei n.º 483/83, de 5 de Dezembro, que só a aquisição do 
prédio/fracção autónoma destinado a implementar um empreendimento turístico é que pode usufruir dos 
benefícios fiscais de isenção de IMT e da redução do imposto do selo, e não já de transmissões posteriores, 
acabando assim por concluir que por tal entendimento os referidos benefícios não passam de letra morta, 
e não poderiam aliviar a carga fiscal, com vista a incentivar a elevação da qualidade da oferta turística.

Na defesa do seu ponto de vista, refere ainda, que os benefícios fiscais de IMT e de Imposto 
do Selo, acabariam por nunca ser reconhecidos, pelo que a finalidade do incentivo ficaria totalmente 
coarctada, acabando por concluir com interpretações que em nada contrariam a fundamentação da 
Administração Fiscal, pedindo a final que deverá ser concedido provimento à reclamação graciosa, 
decidindo conforme nela peticionado.

Para além da fundamentação já explanada, referiremos ainda que se interpretarmos o pensamento 
legislativo nesta matéria; tudo aponta no sentido de que os referidos benefícios só poderão ser concedidos 
aos empreendimentos com cariz turística, concretizados no citado Decreto Lei 423/83.

A usufruição destes benefícios, nunca poderá ocorrer por força de um mero contrato de exploração 
turística, que como se refere neste despacho, não tem relevância para efeitos fiscais, dado que por força 
deste, os deveres e obrigações decorrentes da exploração turística, com vista à usufruição dos referidos 
benefícios, não pode ser vinculativa a terceiras pessoas estranhas ao empreendimento.

Nesta linha de interpretação das normas legais chegaríamos à conclusão que existiam tantas pessoas 
a usufruir dos benefícios, quantas as transmissões das suas fracções autónomas.

Ora estabelece o art. 10.º do Dec. Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro ao definir o conceito de 
“Utilidade turística”, visando o fomento e melhoria qualitativa do sector turístico, impõe que esta 
qualificação será atribuída aos empreendimentos de carácter turístico que satisfaçam os princípios e 
requisitos definidos no presente diploma..., prevendo o seu artigo 3.º, que a utilidade turística “só” po-
derá ser atribuída aos empreendimentos que sejam estabelecimentos hoteleiros e similares, conjuntos 
turísticos, parques de campismo, de interesse para o turismo, devidamente apreciados pelas autoridades 
competentes. Por sua vez o n.º 1 do art. 20.º isenta de sisa ou actualmente de Imposto Sobre as Trans-
missões Onerosas de Imóveis (IMT) as aquisições de prédios ou de fracções autónomas com destino à 
instalação de empreendimentos qualificados de utilidade turística, pronunciando -se no mesmo sentido 
o art. 47.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF).

Parece óbvio, que daquele preceito ressalta como integrado no conceito de “utilidade turística”, 
o estabelecimento no seu todo.

A alienação de uma parte provoca a sua descaracterização como empreendimento turístico, e em 
nada visa o fomento e melhoria do sector.

Assim, em nenhuma situação, a propriedade de parte do empreendimento, poderá estar sujeita ao 
princípio da liberdade contratual de alienação, e gozar deste benefício fiscal, porque seria desvirtuar 
todos os conceitos que vêm transcritos no citado DL 423/83. Não é possível vincular o comprador às 
obrigações legais exigidas para o estabelecimento no seu todo, dado que este não efectuou qualquer 
pedido nesse sentido, limitando -se a comprar uma fracção autónoma de empreendimento, e como tal, 
não poderá ter qualquer beneficio em termos de IMT e Imposto do Selo, relacionado com a utilidade 
turística.

O contrato de exploração turística celebrado entre a reclamante e a sociedade F………… SA, 
não tem enquadramento na aplicação dos benefícios fiscais, só vigorando em termos civis. O art. 47.º 
do EBF é claro ao atribuir a isenção de IMT aos prédios integrados em empreendimentos a que tenha 
sido atribuída a utilidade turística, o que significa que só o “todo” é que está em causa.

Do mesmo modo, referiremos, que a reclamação graciosa apresentada com referência à liquida-
ção de IMT a que foi atribuído o n.º 362/2011 já foi objecto de despacho de indeferimento, e sendo a 
liquidação de Imposto do Selo (Verba 1.1) consequência daquela, mantenho e torno definitivo o referido 
despacho, indeferindo o pedido.

Nofique -se a reclamante nos termos do art. 36.º do CPPT através de carta registada com aviso 
de recepção, enviando -lhe cópia da decisão, e comunicando -lhe que o presente acto é susceptível de 
impugnação judicial, a interpor no prazo de quinze dias (quinze) dias (n.º 2 do art. 102.º do CPPT) ou 
de recurso hierárquico a interpor no prazo de 30 (trinta) dias (n.º 1 do artigo 76.º do CPPT).

Cumpra -se.
Serviço de Finanças de Loulé 1, 12 de Setembro de 2011»
EE) O Impugnante foi notificado do despacho a que se refere a alínea anterior em 16/09/2011, 

cfr. reclamação graciosa.
FF) Na reclamação graciosa 1082 -11/0400365.9 foi prestada a informação de fls. 66 e 67 que aqui 

se dá por integralmente reproduzida.
GG) Sobre a informação a que se refere a alínea anterior recaiu o seguinte projecto de despacho 

(fls. 65):
No uso da competência que me é conferida pela Delegação de Competências efectuada pelo Sr. 

Director de Finanças de Faro, de harmonia com o estipulado no art. 35.º do CPPT e art. 62.º da LGT, 
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publicada pelo aviso (extracto) n.º 2791/2010, DR. 2. Série, n.º 27, de 9/02/2010, tendo em conta a 
informação e parecer que antecedem, e que faz parte do projecto de despacho, com o qual concordo, 
indefiro o pedido.

Notifique -se o reclamante, para no prazo de 10 dias dizer o que tiver por conveniente, remetendo-
-lhe cópia da informação e parecer que antecedem.

Chefe de Finanças,
HH) O Impugnante, devidamente notificado, veio exercer o direito de audição pelo requerimento 

de fls. 70.
II) Em 12/09/2011, foi proferido o seguinte despacho de indeferimento da reclamação graciosa, 

de fls. 66 e 67, que aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os legais efeitos.
JJ) O Impugnante foi notificado do despacho a que se refere a alínea anterior por carta expedida 

em 14/09/2011, cfr. reclamação graciosa.
KK) A petição inicial foi apresentada em 11/08/2011, cfr. fls. 2.
LL) A petição inicial do processo de impugnação apenso, foi apresentada em 22/09/2011, cfr. 

fls. 3 do processo respectivo.
MM) Resulta do DUC 160.611.013.985.003, de 11/05/2011, da reclamação graciosa: 

  

 NN) Resulta do DUC 163.811.000.243.048, de 11/05/2011, da reclamação graciosa: 
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 […]
2.3 – FACTOS NÃO PROVADOS:
Para a decisão da causa, sem prejuízo das conclusões ou alegações de matéria de direito produ-

zidas, de relevante, nada mais se provou».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
Os Recorridos sustentam a intempestividade do recurso com o fundamento de que as alegações 

foram apresentadas para além do termo do prazo para o efeito, o que equivale à falta de apresentação 
das mesmas e determina a deserção do recurso.

Se bem interpretamos a sua tese, entendem os Recorridos que, tendo a Recorrente sido notificada 
por carta registada em 26 de Junho de 2012, o prazo para a Recorrente apresentar as alegações termi-
naria em 14 de Julho do mesmo ano e, por este dia ser sábado, o termo do prazo transferiu -se para o 
primeiro dia útil; porém, as alegações não foram apresentadas nesse dia, mas apenas em 28 de Agosto 
de 2012, ou seja, para além do termo do prazo; ao caso, não se aplica o disposto nos arts. 143.º e 144.º 
do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que o «prazo para apresentação das alegações decorreu 
todo antes de férias judiciais».

Aceitando a factualidade alegada pelos Recorridos e que é confirmada pela consulta dos autos (4), 
é, no entanto e salvo o devido respeito, manifesto o lapso em que incorreram os Recorridos: porque, 
como eles mesmos referem, o prazo terminaria num sábado – dia 14 de Julho de 2012 –, transferiu -se 
para o primeiro dia útil seguinte, nos termos do disposto no art. 144.º, n.º 2, do CPC (5); ora, atendendo 
a que o período compreendido entre 16 de Julho e 31 de Agosto é de férias judiciais (6), durante o qual, 
atento o disposto no n.º 1 do art. 143.º do CPC (7), o prazo não corre, o primeiro dia útil seguinte será 
3 de Setembro de 2012 (8).

Assim, a apresentação pela Recorrente das alegações de recurso em 28 de Agosto de 2012 é tem-
pestiva porque, suspendendo -se o prazo durante o período de férias judiciais de Verão, aquelas podiam 
ser apresentadas até ao primeiro dia útil subsequente àquele período.

Improcede, por isso a questão suscitada pelos Recorridos.
2.2.2 REMISSÃO PARA DECISÃO ANTERIOR
A questão que se suscita neste processo tem vindo a ser decidida de modo uniforme por este Su-

premo Tribunal Administrativo, na sequência do julgamento ampliado com a intervenção de todos os 
juízes desta Secção de Contencioso Tributário, realizado ao abrigo do disposto no art.º 148.º do CPTA, 
no processo n.º 968/12, e que deu origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, de 23 
de Janeiro de 2013, publicado na 1.ª Série do Diário da República, de 4 de Março de 2013 (http://dre.
pt/pdfgratis/2013/03/04400.pdf), págs. 1197 a 1217 (9).

Por isso, permitimo -nos remeter, com a devida vénia, para o recente acórdão do dia 17 do corrente 
mês, proferido no processo n.º 1023/12, ainda inédito, que passamos a transcrever, em dois blocos que 
sujeitamos a epígrafes da nossa autoria e permitindo -nos apenas as alterações requeridas pela factua-
lidade específica da situação sub judice (10):

2.2.3 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
«Na presente impugnação judicial está em causa a legalidade dos actos de liquidação de IMT e 

de Imposto de Selo respeitante à aquisição, em 13 de Julho de 2009, de uma fracção autónoma desig-
nada pelas letras “EG”, do prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 12988, freguesia de 
Almancil e concelho de Loulé, as quais, enquanto unidades de alojamento integradas no empreendi-
mento turístico (tipologia Aldeamento Turístico) denominado “C…………”, reúne todas as condições 
legais para beneficiar da isenção de IMT e de redução de imposto de selo previstos no art. 20.º do 
Dec.Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, dada a utilidade turística reconhecida a este empreendimento 
pelo Senhor Secretário de Estado do Turismo.

A sentença recorrida, depois de fazer uma análise dos diversos diplomas que se sucederam no 
tempo no que toca ao regime jurídico da instalação, funcionamento e exploração dos empreendimentos 
turísticos – Dec.Lei n.º 167/97, de 4 de Julho (com as alterações introduzidas pelo DL n.º 55/2002, de 
11.03, e DL n.º 217/2006, de 31.10), e actual Dec.Lei n.º 39/2008, de 7 de Março (com as alterações 
introduzidas pelo DL n.º 228/2009, de 14.09), e de ter deixado explicado que embora este novo diploma 
não esclareça o que considera ser a instalação de empreendimentos turísticos, conclui no sentido de 
que se depreende das normas que ele reserva à instalação que ela só ocorre quando está concluído 
o procedimento para a utilização das fracções destinadas ao funcionamento do empreendimento tu-
rístico, tomando -o apto à realização da exploração turística, independentemente da propriedade das 
suas unidades de alojamento.

Razão por que se julgou que «O procedimento de instalação culmina com o início de funciona-
mento do empreendimento turístico.

E permitindo -se a instalação dos empreendimentos turísticos por fases, só à medida que cada 
uma das fases inicie o funcionamento é que se considera que essa fase se considere instalada.
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Num outro enfoque, a utilidade turística abrange a totalidade dos elementos componentes ou 
integrantes dos empreendimentos, com excepção das instalações destinadas à exploração comercial 
das águas minerais ou similares, das instalações termais — artigo 3.º, n.º 5, do Decreto -Lei n.º 423/83, 
de 5 de Dezembro.

Pelo que todas as unidades que compõem o empreendimento turístico ficam abrangidas pela 
utilidade turística».

Neste contexto, concluiu que embora a “LICENÇA DE UTILIZAÇÃO TURÍSTICA” tenha sido 
emitida pela Câmara Municipal em 05/03/2009 a favor da sociedade construtora D……….., Ld.ª” 
(antes, pois, da aquisição da fracção pelos Impugnantes), o certo é que apenas com a alienação destas 
unidades de alojamentos e celebração dos respectivos contrato de exploração turística com a entidade 
exploradora – “F………., Ld.ª”  - ficaram estas unidades do empreendimento funcionalmente aptas 
e afectas à utilização e exploração turística, sendo que o empreendimento turístico em que elas se 
integram só pode considerar -se definitivamente instalado quando as unidades de alojamento iniciam 
funcionamento.

«Com efeito, em regra, as diversas fracções de um empreendimento que começa a instalar -se 
demoram muito tempo a concluir -se mais tempo ainda a ser conseguida a sua venda total.

O empreendimento estará definitivamente instalado quando todas as unidades de alojamento 
iniciarem o funcionamento.

A venda das fracções foi concretizada em diferentes datas.
Assim, a primeira aquisição de cada fracção está integrada no processo de instalação do empre-

endimento e, no caso dos autos, a Impugnante realizou a primeira aquisição da fracção, beneficiando 
assim do disposto no art. 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83, por se tratar de aquisição com destino 
à instalação do empreendimento.

Foi iniciada a exploração turística da fracção integrada no empreendimento e sendo a sua aqui-
sição destinada à instalação do mesmo, beneficia da isenção de IMT e da redução a 1/5 do imposto 
de selo, previstas no art. 20.º do D.L. 423/83, pelo que a liquidação impugnada se mostra ferida de 
ilegalidade por violação da referida norma».

Discordando do assim decidido, vem a Fazenda Pública, ora Recorrente, defender que se incorreu 
em erro de julgamento ao ter -se concluído que a aquisição destas fracções pelos impugnantes integra 
ainda o processo de instalação do respectivo empreendimento turístico, pois, na sua óptica, quando 
o legislador se refere, no n.º 1 do art. 20.º do Dec.Lei n.º 423/83 (ao disciplinar a isenção/redução 
de Sisa/Selo) a aquisições de prédios «com destino à instalação de empreendimento qualificados de 
utilidade turística», significa que se trata somente de aquisições de prédios com o intuito de neles 
construir/melhorar empreendimentos turísticos, e não de aquisição de prédios/fracções integradas 
em empreendimentos já construídos e instalados, como sucedeu no caso. Na sua perspectiva, esta é a 
interpretação que decorre do elemento histórico, racional/teleológico e literal das normas jurídicas 
em apreço, tendo e conta que o legislador quis atribuir benefícios fiscais em sede de imposto de sisa 
(actual IMT) e imposto de selo apenas às empresas proprietárias que realizam o esforço do investi-
mento, visando, assim, impulsionar este sector de actividade através de benefícios fiscais concedidos 
a quem cria/instala empreendimentos de utilidade turística, e não a quem se limita a adquirir fracções 
inseridas em empreendimentos já instalados.

Deste modo, a questão que se coloca neste recurso é a de saber se a aquisição pelos impugnantes, 
em 24/9/2009, de uma fracção autónoma que constitui unidade de alojamento do Aldeamento Turístico 
“C……….” e que integra, assim, um empreendimento turístico que em 4/02/2011 veio a obter o estatuto 
de utilidade turística a título definitivo com validade de 7 anos contados desde 4/09/2008, se destinou 
ainda à instalação desse empreendimento ou se integram, pelo menos, no processo de concretização 
dessa instalação, ou se, pelo contrário, o empreendimento já se encontrava instalado à data dessas 
aquisições.

2.2.4 DO CONCEITO DE INSTALAÇÃO PARA EFEITOS DOS BENEFÍCIOS A QUE SE RE-
FERE O art. 20.º DO DECRETO -LEI n.º 423/83, DE 5 DE 5 DE DEZEMBRO

Continuando a citar o referido acórdão de 17 do corrente mês:
«Tal questão foi apreciada e decidida em julgamento ampliado com a intervenção de todos os 

juízes desta Secção de Contencioso Tributário, realizado ao abrigo do disposto no art. 148.º do Có-
digo de Processo nos Tribunais Administrativos, no processo que correu termos neste Tribunal sob o 
n.º 0968/12, e que deu origem ao acórdão uniformizador de jurisprudência n.º 3/2013, publicado na 
1.ª Série do Diário da República, de 4 de Março de 2013.

Acórdão que, por decisão tomada pela maioria dos Juízes Conselheiros em exercício na Secção, 
uniformizou a jurisprudência nos seguintes termos: o conceito de «instalação», para efeitos dos be-
nefícios a que se reporta o n.º 1 do art. 20º, do Decreto -Lei n.º 423/83, de 5 de Dezembro, reporta -se 
à aquisição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, 
depois de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as 
empresas que se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos e não os adquirentes de 
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fracções autónomas em empreendimentos construídos/instalados em regime de propriedade plural, 
uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a «instalação».

Tendo em conta a suprema importância da uniformidade da jurisprudência no âmbito interno 
dos tribunais, sobretudo em face da segurança e da estabilidade das relações jurídicas a que o direito 
deve ambicionar e aceder, e que encontra consagração no art. 8.º, n.º 3 do Código Civil – ao impor ao 
julgador o dever de considerar todos os casos que mereçam tratamento análogo, a fim de obter uma 
interpretação e aplicação uniformes do direito – cumpre -nos aderir a essa orientação jurisprudencial 
e aos fundamentos em que se estriba o referido acórdão, vertidos, de forma abreviada mas elucidativa, 
no respectivo sumário, do seguinte teor:

I – Na determinação do sentido e alcance das normas fiscais e na qualificação dos factos a que 
as mesmas se aplicam são observadas as regras e princípios gerais de interpretação e aplicação das 
leis”, sendo que “Sempre que, nas normas fiscais, se empreguem termos próprios de outros ramos 
de direito, devem os mesmos ser interpretados no mesmo sentido daquele que aí têm, salvo se outro 
decorrer directamente da lei” (art. 11.º, n.ºs 1 e 2, da LGT).

II – No âmbito do regime jurídico da instalação, exploração e funcionamento dos empreendi-
mentos turísticos, estabelecido no Decreto -Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, o conceito de instalação de 
um empreendimento turístico compreende o conjunto de actos jurídicos e os trâmites necessários ao 
licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme 
o caso) das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem 
como a obtenção dos títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística 
(cfr. Capítulo IV, arts. 23.º ss).

III – Quando o legislador utiliza a expressão aquisição de prédios ou de fracções autónomas com 
destino à «instalação», para efeitos do benefício a que se reporta o n.º 1 do art. 20.º, do Decreto -Lei 
n.º 423/83, de 5 de Dezembro, não pode deixar de entender -se como referindo -se precisamente à aqui-
sição de prédios (ou de fracções autónomas) para construção de empreendimentos turísticos, depois 
de devidamente licenciadas as respectivas operações urbanísticas, visando beneficiar as empresas que 
se dedicam à actividade de promoção/criação dos mesmos.

IV – Este conceito de «instalação» é o que se mostra adequado a todo o tipo de empreendimentos 
turísticos e não é posto em causa pelo facto de os empreendimentos poderem ser construídos/insta-
lados em regime de propriedade plural, uma vez que esta tem a ver com a «exploração» e não com a 
«instalação».

V – Nos empreendimentos turístico constituídos em propriedade plural (que compreendem lotes e 
ou fracções autónomas de um ou mais edifícios, nos termos do disposto no art. 52.º, n.º 1, do Decreto-
-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março), destacam -se dois procedimentos distintos, ainda que possam ocorrer 
em simultâneo: um relativo à prática das operações necessárias a instalar o empreendimento; outro, 
relativo às operações necessária a pô -lo em funcionamento e a explorá -lo, sendo que a venda das 
unidades projectadas ou construídas faz necessariamente parte do segundo.

VI – O legislador pretendeu impulsionar a actividade turística prevendo a isenção/redução de 
pagamento de Sisa/Selo, para os promotores que pretendam construir/criar estabelecimentos (ou re-
adaptar e remodelar fracções existentes) e não quando se trate da mera a aquisição de fracções (ou 
unidades de alojamento) integradas nos empreendimentos e destinadas à exploração, ainda que sejam 
adquiridas em data anterior à própria instalação/licenciamento do empreendimento.

VII – Quem adquire as fracções não se torna um co -financiador do empreendimento, com a 
responsabilidade da respectiva instalação, uma vez que está a adquirir um produto turístico que foi 
posto no mercado pelo promotor, seja a aquisição feita em planta ou depois de instalado o empreen-
dimento, como um qualquer consumidor final, tanto mais que as fracções podem ser adquiridas para 
seu uso exclusivo e sem qualquer limite temporal (no caso de empreendimentos turísticos constituídos 
em propriedade plural).

VIII – Não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas destinados à cons-
trução/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades de alojamento por 
consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em causa se encontrem afectas 
à exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no art. 20.º, n.º 1, do 
Decreto -Lei n.º 423/83.

IX – Este resultado interpretativo é o que resulta do elemento histórico, racional/teleológico e 
também literal das normas jurídicas em causa.

X – “Os benefícios fiscais são medidas de carácter excepcional instituídas para tutela de inte-
resses públicos extrafiscais relevantes e que sejam superiores aos da própria tributação que impedem 
(artigo 2.º/1 do EBF) (…)” e embora admitindo a interpretação extensiva (artigo 10.º do EBF), não 
pode ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha na letra da lei um mínimo 
de correspondência, ainda que imperfeitamente expresso (artigo 9.º/2 do C. Civil), para além de que 
porque representam uma derrogação da regra da igualdade e do princípio da capacidade contribu-
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tiva que fundamenta materialmente os impostos, os benefícios fiscais devem ser justificados por um 
interesse público relevante.

Reitera -se, pois, também nos presentes autos, o discurso fundamentador desse acórdão, razão 
pela qual, no provimento do recurso, se impõe revogar a sentença recorrida.

O recurso merece, por isso, provimento».
2.2.5 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - De acordo com o decidido pelo acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo de 23 de Janeiro de 2013, em julgamento ampliado, nos termos do disposto 
no art. 148.º do CPTA, no processo n.º 968/12, e que deu origem ao acórdão uniformizador de juris-
prudência n.º 3/2013, a aquisição de unidades de alojamento num empreendimento turístico, ainda que 
integradas no empreendimento em causa e, por isso, afectas à exploração turística, não pode beneficiar 
das isenções consagradas no art. 20.º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83.

II  - Terminando o prazo para a prática de um acto processual a um sábado e recaindo a segunda-
-feira seguinte em período de férias judiciais, o termo do prazo transfere -se para o primeiro dia útil 
seguinte, que será após o período de férias.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida 
e julgar improcedente a impugnação judicial.

Custas pelos Recorridos, em 1.ª instância e neste Supremo Tribunal Administrativo.

Lisboa, 30 de Abril de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Houve um erro na identificação das alíneas, que passam da h) para a l).
(2) Aqui, e nas transcrições que se seguirão, as partes que no original estavam em itálico surgem em tipo normal, a fim 

de se respeitar o destaque que lhes foi concedido pelo autor.
(3) E foi já objecto de julgamento ampliado, nos termos do disposto no art. 148.º do Código de Processo dos Tribunais 

Administrativos (CPTA), no processo n.º 968/12.
(4) Note -se que, embora o Supremo Tribunal Administrativo não tenha competência em matéria de facto nos recursos 

que lhe são submetidos das decisões dos tribunais de 1.ª instância (cfr. art. 26.º, alínea b), do Estatuto dos Tribunais Adminis-
trativos e Fiscais), não está impedido e, pelo contrário, está obrigado a considerar as ocorrências processuais reveladas pelos 
autos, apreensíveis por mera percepção e que são do conhecimento oficioso. Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, 
Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume IV, anotação 23 h) 
ao art. 279.º, pág. 369.

(5) «Quando o prazo para a prática do acto processual terminar em dia em que os tribunais estiverem encerrados, transfere-
-se o seu termo para o primeiro dia útil seguinte».

(6) Nos termos do art. 12.º da Lei n.º 52/2008, de 28 de Agosto, «As férias judiciais decorrem de 22 de Dezembro a 3 de 
Janeiro, do domingo de Ramos à segunda -feira de Páscoa e de 16 de Julho a 31 de Agosto».

(7) «Sem prejuízo de actos realizados de forma automática, não se praticam actos processuais nos dias em que os tribunais 
estiverem encerrados, nem durante o período de férias judiciais».

(8) 1 de Setembro de 2012 foi sábado.
(9) O acórdão pode também ser consultado em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f4a0c

005dab5bc0980257b110039c597?OpenDocument.
(10) Que serão introduzidas naquele texto sob o mesmo tipo de letra, mas estilo normal. 

 Acórdão de 30 de Abril de 2013.

Assunto:

Reversão. Impugnação.

Sumário:

 I — É a oposição à execução fiscal o meio processual adequado para o revertido 
impugnar contenciosamente o despacho que ordena a reversão.

 II — A falta de entrega ao citado dos elementos essenciais da liquidação do imposto, in-
cluindo a fundamentação, consubstancia uma nulidade secundária enquadrável no 
artigo 198º do CPC, que tem que ser arguida pelo interessado no prazo para a dedução 
da oposição, não constituindo tal ilegalidade fundamento de impugnação judicial.
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 III — Havendo erro na forma de processo, a convolação só é admissível, para além da 
idoneidade da respectiva petição para o efeito, desde que não seja manifesta a 
improcedência ou extemporaneidade da petição apresentada, em função do meio 
processual adequado.

Processo n.º 1292/12 -30.
Recorrente: A……..
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A……., devidamente identificada nos autos, interpõe recurso da decisão do Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Penafiel que, por erro na forma de processo, julgou improcedente a impugnação do 
despacho de 27/9/2010 do órgão de execução que determinou a preparação para efeitos de reversão da 
execução fiscal n.º 1848200701078615, instaurada contra B…….., LDA,

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1. A falta da notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade e a ilegalidade da liqui-

dação da dívida exequenda, sempre que a lei não assegure meio judicial de impugnação ou recurso 
contra o acto de liquidação, constituem fundamentos de oposição à execução – cfr. art. 204º, n.º 1 e) 
e h) do CPPT;

2. Assim, assegurando a lei meio judicial de impugnação ou recurso contra o acto de liquidação, 
a ilegalidade da liquidação da dívida exequenda, consubstanciada em ilegalidade por falta de audiência 
prévia, não constitui fundamento de oposição à execução – cfr. art. 204º, n.º 1, h) do CPPT;

3. Do mesmo modo, a nulidade da citação para a execução por reversão decorrente, designada-
mente, da falta de notificação dos fundamentos da liquidação, não parece configurar -se também como 
fundamento de oposição à execução – cfr. art. 204º n.º 1, alínea i) do CPPT;

4. A nulidade da citação deverá ser suscitada na execução quando os oponentes para ela forem 
citados;

5. Com efeito, consistindo o objectivo final da oposição na extinção da execução, a nulidade da 
citação a ela não conduz, pelo que não pode constituir fundamento de oposição à execução

6. Uma irregularidade do tipo da detectada neste processo (não observância do comando ínsito 
no art. 22º n.º 4 da LGT é susceptível de, por princípio, determinar a nulidade da citação, em harmonia 
com o regime previsto no art. 198º do Código de Processo Civil (aplicável ex vi art. 2º alínea e) do 
CPPT);

7. A impugnação da liquidação com que estão conexionados estes requisitos da citação de res-
ponsáveis solidários e subsidiários é feita fora do processo de execução fiscal, através do processo de 
impugnação, pelo que não se pode justificar que a não observância destas formalidades constituem 
nulidade do processo de execução fiscal, pois apenas podem ter tal qualificação deficiências que tenham 
directa repercussão no processo.

1.2 Não houve contra -alegações.
1.3 O Ministério Público junto do TCAN emitiu parecer no sentido da improcedência do re-

curso.
2. Numa petição inicial excessivamente confusa, que em devido tempo deveria ter sido objecto 

de aperfeiçoamento, a recorrente usou a forma processual de “impugnação judicial” para formular os 
seguintes pedidos; (i) «deve o despacho de preparação da reversão ser declarado nulo por preterição 
de formalidades essenciais”; (ii) «caso assim se não entende deve reconhecer -se que a exponente não 
agiu com culpa, pelo que não responde subsidiariamente pelas dívidas executadas».

Nos articulados dessa peça processual, começa por identificar acto impugnado como sendo o 
“despacho de 27.09.2010” do órgão de execução fiscal que determinou a preparação do processo para 
efeitos de reversão (artigos 2º e 3º), mas em posteriores artigos também alude à anulação do “despacho 
de reversão” (artigo 97º e ss).

Como causa de pedir daqueles pedidos indica os seguintes fundamentos: (i) a impugnante nunca 
exerceu de facto as funções de gerente; (ii) não está provado o nexo de causalidade entre a actuação 
da impugnante e a inexistência de bens da empresa originariamente devedora; (iii) não está provado 
que a impugnante tenha agido com dolo e que com a sua atitude tenha provocado prejuízos à devedora 
originária; (iv) falta da demonstração da insuficiência de bens da devedora originária; (v) nulidade da 
citação, porque não fornece a natureza das liquidações cujo pagamento lhe é exigido, nem os respec-
tivos fundamentos.

A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação com fundamento em que “a impugnação 
contenciosa do despacho de reversão deve ser efectuada no processo de oposição e não no processo de 
impugnação” e que não é possível a convolação, dada a intempestividade da oposição.
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Se bem se compreende as alegações de recurso, a recorrente não se conforma com essa decisão 
por entender que a nulidade da citação, por falta dos elementos essenciais da liquidação e dos seus 
fundamentos, constitui fundamento de impugnação da liquidação. Reproduzindo quase textualmente 
a petição inicial, vem defender que a “nulidade da citação” não é fundamento de oposição à execução, 
mas pode ser alcançada na impugnação.

A sua tese é que a impugnação judicial é o meio processual adequado para se apreciar a ilegali-
dade da liquidação exequenda com fundamento nas irregularidades detectadas na citação por reversão, 
designadamente não se ter observado o disposto no n.º 4 do artigo 22º da LGT.

Mas tal tese não só tem sido reiteradamente contrariada pela jurisprudência tributária, como não 
se ajusta ao esquema delineado pelo legislador para se controlar a validade da liquidação exequenda.

A lei demarcou nitidamente o campo de aplicação das vias possíveis de reacção contra o acto 
tributário subjacente ao título executivo: na impugnação, o objecto do processo é o direito substantivo 
afirmado pelo contribuinte como lesado por um acto tributário, apreciando -se a situação de facto e de 
direito existente no momento da emissão do acto tributário; na oposição, o objecto do processo é o próprio 
titulo executivo que surge como base (causa) da execução, apreciando -se os fundamentos supervenientes 
que possam tornar injusta (oposição de mérito) ou ilegítima (oposição de forma) a execução por falta 
de correspondência com a situação material existente no momento que se inicia a execução.

Por razões de economia processual e de respeito pela força ou autoridade do caso julgado adminis-
trativo, o legislador fez uma separação nítida entre os dos meios processuais, afectando um à ilegalidade 
do acto e o outro à ilegalidade superveniente desse mesmo acto na sua função de titulo executivo.

Essa separação acarreta duas ordens de consequências: por um lado, decorrido o prazo de impug-
nação judicial, fica esgotada a possibilidade de no processo de execução se invocar causas de invalidade 
do acto tributário; por outro, a interposição da impugnação, dado o efeito meramente devolutivo que 
tem, não afecta o início e o desenvolvimento do processo de execução, enquanto o título subsistir.

Se não houvesse tal separação e distinção estariam criadas as condições para um alargamento, por 
tempo indefinido, do prazo de sanação dos actos tributários, como todo o prejuízo que isso representaria 
para a necessidade de segurança jurídica.

Mas a independência dos dois tipos de processos não é, porém, absoluta, no sentido de que não 
admite excepções ou desvios. Para além da execução se dever conformar com a sentença proferida no 
processo de impugnação, o que demonstra que o título executivo, por si, não dá a garantia absoluta 
de que o direito existe, existem «zonas de ilegalidade» que podem ser invocadas na oposição. São as 
situações excepcionais em que a certeza e segurança jurídica do título cede lugar à justiça e verdade 
material da relação jurídica tributária, como acontece com os casos que a doutrina e a jurisprudência 
chama de ilegalidade abstracta, ou seja, a ilegalidade resultante do tributo não existir nas leis em vigor 
ou não estar autorizada a sua cobrança para o respectivo ano.

Assim se estabelece no artigo 204º do CPPT, que indica taxativamente os fundamentos da opo-
sição e de onde se infere que no processo de execução, por regra, não se discute a legalidade do acto 
exequendo. Em quase todos os fundamentos de oposição aí enunciados, por razões de segurança jurí-
dica e de certeza objectiva, o título executivo existe e subiste independentemente (ou abstraindo) da 
relação material substancial. Só em situações excepcionais, baseadas em razões de justiça e de verdade 
material, é que se permitir aos executados invocar tal relação para se eximirem aos efeitos decorrentes 
do título executivo.

Ora, considerando a pretensão que a recorrente pretende fazer valer em tribunal com a acção de 
impugnação, logo se vê que o meio adequado teria que ser oposição à execução fiscal, pois não toca 
na relação jurídica tributária conformada pela liquidação exequenda. Todos os argumentos invocados 
na impugnação são direccionados ao processo de execução, visando impedir que seja chamada a esse 
processo através da reversão.

A recorrente identificou o acto impugnado como sendo o despacho que ordenou a audição prévia 
à reversão. Embora a sentença não o referisse, se fosse dado por assente que se pretendeu impugnar 
esse acto, naturalmente que se imporia a rejeição da acção, por inimpugnabilidade do acto, pois, sendo 
um “acto interlocutório”, só poderia ser invocado na impugnação do despacho de reversão (cfr. art. 54º 
do CPPT).

Mas, como a recorrente chegou a exercer o direito de audição prévia, embora não apreciado por 
intempestividade (cfr. fls. 48 do p.a.) e como foi citada e notificada do despacho de reversão muito antes 
da impugnação dar entrar em juízo (cfr. fls. 44 e 46 do p.a), pode admitir -se que a sua pretensão visou 
anular a reversão, até porque centrou a impugnação nas eventuais irregularidades do acto de citação.

Relativamente a essa pretensão é indiscutível a impropriedade do meio processual utilizado, 
pois a reversão è um acto processual praticado no desenvolvimento do processo de execução fiscal, e 
por isso mesmo faz parte de um modelo processual composto por actos que asseguram plenamente a 
tutela dos revertidos contra a ilegalidade desse acto, como é o caso da oposição à execução fiscal. A 
jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente assumido que o meio adequado para reagir contra o 
despacho de reversão é a acção de oposição à execução fiscal prevista nos art. 203º a 213º do CPPT 
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(cfr. acs. do STA, de 30/9/2009, rec. n.º 0626/09, de 30/9/09, rec. n.º 0587/2009, de 27/10/2010, rec 
n.º 038/10, de 30/3/2011, rc n.º 0742/10 e de 29/6/2011, rec. n.º 0121/11, de 10/11/2011, rec. n.º 0681/11, 
de 12/1/2012, rec. n.º 0633/11).

Para além do ataque que é feito ao procedimento de reversão, não se encontra na petição inicial 
a referência a qualquer “elemento” do acto de liquidação que esteja em discordância com a ordem 
jurídica. As ilegalidades que invoca são todas elas, sem excepção, apontadas ao acto de reversão e ao 
acto de citação para a execução. Como referimos, as ilegalidades expostas na petição reportam -se ao 
acto de reversão, nomeadamente, porque nunca exerceu de facto as funções de gerente, por não estar 
provado o nexo de causalidade entre a actuação da impugnante e a inexistência de bens da empresa 
originariamente devedora, por não estar provado que tenha agido com dolo e que com a sua atitude 
tenha provocado prejuízos à devedora originária, por falta da demonstração da insuficiência de bens 
da devedora originária. A única irregularidade que se pode autonomizar do acto reversão ou que lhe 
exterior, é nulidade da citação, porque não fornecer a natureza das liquidações cujo pagamento lhe é 
exigido, nem os respectivos fundamentos.

Ora, a única dúvida que se levanta, e que em parte está na origem do recurso, é sobre esta última 
ilegalidade que, no entender da recorrente, é dirigida ao acto de liquidação, pois quanto às demais é a 
própria lei que identifica a fundamentação e a insuficiência do património como elementos formais e 
materiais do acto de reversão (cfr. art. 23º n.º 4 e 24º da LGT e art. 159º do CPPT).

Não é, porém, verdade que a recorrente tenham invocado a falta de fundamentação da liquidação 
das quantias exequendas. O que ela alega é que a “citação” que recebeu não indica os “elementos es-
senciais” da liquidação, incluindo a “fundamentação”. Ora, não se pode confundir a fundamentação do 
acto tributário com a comunicação dos fundamentos. A lei tributária distingue de forma clara a funda-
mentação do acto tributário da comunicação dos fundamentos (cfr. n.º 1 do art. 77º e n.º 1 do art. 36º do 
CPPT). A comunicação do acto, seja na forma de citação ou notificação, não é um elemento intrínseco 
que faça parte da sua existência ou validade, mas sim um elemento que lhe é extrínseco, cuja função é 
dar a conhecer o seu conteúdo, e por isso mesmo uma condição de eficácia.

No caso da reversão, o n.º 4 do art. 22º da LGT impõe a obrigatoriedade da «notificação ou citação 
conter os elementos essenciais da sua liquidação, incluindo a fundamentação nos termos legais». Mas 
este dever não pode ser entendido como um momento que faça parte da validade do acto de liquida-
ção, pois, tal como considera a generalidade da doutrina, o n.º 6 do art. 77º da LGT estabelece que «a 
eficácia da decisão depende da notificação».

Portanto, a falta de notificação dos fundamentos da liquidação não coloca quaisquer problemas 
à sua perfeição ou validade, tornando apenas nulo o acto instrumental, com a consequência da sua 
ineficácia. Tudo se passando como a liquidação não tenha sido comunicada, de modo que não está 
em condições de produzir efeitos em relação ao seu destinatário. Ainda assim, o n.º 1 do art. 37º do 
CPPT estabelece que, em caso de falta de comunicação integral dos fundamentos, os interessados têm 
a faculdade de requerer a notificação ou certificação das indicações omitidas, o que funciona como 
diferimento para o momento da notificação do início da contagem do prazo dos diversos meios de 
reacção contra o acto notificando.

Do que a recorrente se queixa é pois da ineficácia do acto de liquidação por falta de comunicação 
dos fundamentos. Como teve notícia da existência da liquidação através da «citação» para a execução, 
a ser verdade que esta não foi acompanhada dos fundamentos da liquidação, então o meio de reagir 
contra essa nulidade processual é arguí -la no processo executivo perante o órgão de execução fiscal. 
Na verdade, a jurisprudência deste Tribunal tem vindo a decidir que a falta de entrega ao citado dos 
elementos essenciais da liquidação do imposto, incluindo a fundamentação, consubstancia uma nulidade 
secundária enquadrável no artigo 198º do CPC, que tem que ser arguida pelo interessado no prazo para 
a dedução da oposição, e por conseguinte, a ilegalidade dessa citação não pode constituir fundamento de 
impugnação judicial (cfr. Acs. do STA, de 10/2/2010, rec n.º 01178/09, de 26/5/2010, rec n.º 0137/10, 
de 10/3/2011, rec. n.º 042/11).

Se o pedido de nulidade da liquidação não tem por causa de pedir o incumprimento do dever de 
fundamentação desse acto, mas apenas o incumprimento do dever de comunicação dos seus fundamentos, 
naturalmente que esse pedido não se presta a indicar a impugnação judicial como a forma processual 
adequada à apreciação de tal pretensão. Continua a existir erro na forma de processo relativamente a 
essa pretensão, uma vez que se usou a impugnação em vez de se arguir a nulidade da citação perante 
o órgão de execução fiscal.

O erro na forma de processo não envolve necessariamente a inutilização de todos os actos já 
praticados. Por aplicação dos artigos 97º, n.º 3 da LGT e 98º, n.º 4 do CPPT, podia pensar -se na pos-
sibilidade de “convolação” do processo para a forma mais adequada. Se o articulado for aproveitável 
para a forma processual conveniente, por razões de economia processual, deve adaptar -se o processado 
a essa forma.

Mas, no caso dos autos, como se refere na sentença recorrida, esse aproveitamento da petição 
não é possível por dois motivos: por um lado, os pedidos formulados não correspondem à mesma 
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forma processual: o pedido de invalidade da reversão é efectuado na oposição à execução e o pedido 
de nulidade da citação, é feito por requerimento ao órgão de execução fiscal, com reclamação para o 
tribunal; por outro lado, mesmo que se admita que a ineficácia relativa do acto de liquidação constitui 
fundamento de oposição, constata -se que a oposição é extemporânea, porquanto o impugnante foi ci-
tado no processo executivo no dia 30/09/2010, e os presentes autos foram instaurados em 19/011/2010, 
tendo já decorrido o prazo legal de 30 dias, que terminou em 4/11/2010.

4. Pelo exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do STA em negar provi-
mento ao recurso, confirmando -se, com a presente fundamentação, decisão recorrida.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 30 de Abril de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 

 Acórdão de 30 de Abril de 2013.

Assunto:

Taxa Municipal de ocupação da via pública.

Sumário:

 I — A partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada 
pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente aos Municípios taxar 
as utilidades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público municipal 
com a implementação e funcionamento de estruturas necessárias às redes de co-
municações daquela natureza acessíveis ao público através da Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem prevista naquela lei, não lhes sendo lícito taxá -las através 
de tributos ou encargos de outra espécie ou natureza;

 II — Consequentemente, é ilegal a liquidação de Taxa Municipal de Ocupação da Via 
Pública sindicada nos presentes autos, cuja contraprestação específica consiste 
na utilização do domínio público municipal com instalações e equipamentos ne-
cessários à distribuição de televisão por cabo.

Processo n.º 1321/12 -30.
Recorrente: Câmara Municipal do Porto.
Recorrido: A……….., SA.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1.1. O Município do Porto interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo 
e Fiscal do Porto, de 13 -3 -2012, que julgou procedente a impugnação judicial que A……….. S.A, 
efectuou das liquidações de taxas pela ocupação de subsolo, no valor total de €107.072,86, referentes 
ao período de 17//2004 a 31/12/04.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
I. Ao desconsiderar integralmente o sentido da contestação do ora Recorrente, maxime, o teor dos 

respectivos pontos 22 a 30, sem para tanto indicar qualquer fundamento, a sentença recorrida demons-
trou não ter apreciado e ponderado com a devida amplitude vários argumentos que se viriam a relevar 
determinantes para a boa decisão da causa.

II. Tal como decorre do artigo 4º do RLCT, a incidência subjectiva das taxas de ocupação do do-
mínio público municipal recai sobre o titular do interesse daquela ocupação, e não sobre o proprietário 
das infra -estruturas com as quais o domínio público municipal é ocupado.

III. O interesse da ocupação do domínio público municipal recai sobre o titular da respectiva 
licença, independentemente do facto de esta fazer ou não daquela ocupação do domínio público uma 
ocupação individualizada.

IV. Neste sentido, não há, na situação vertente, qualquer fundamento que permitisse excluir a 
relação sinalagmática entre as taxas impugnadas e a correspondente prestação municipal.

1.2. Foram apresentadas contra -alegações, mas desentranhas pela extemporaneidade da apresen-
tação.
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1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido da improcedência do recurso, dada a juris-
prudência reiterada sobre essa matéria.

2. A sentença deu como assentes os seguintes factos:
a) A Impugnante foi notificada para pagar taxas relativas às licenças n.º 2001008682, 

2001000996, 2001001031, 2001007029, 2001005262, 2001006504, 2001001344, 2001001349, 
20010010884, 2001010885, 2003007216, 2001008681, 2002001680, 2002001681, 2002001682, 
2002001683, 2001000997, 2001001028, 2003008140, 2002004064, 2002002680, 2002002609, 
2002002610, 2002002611, 2002004472, 2002003090, 2002003091, 2002004262, 2001010886, 
2002000672, 2002004263, 2002001676, 2002001677, 2001007605, 2002001678, 2002001679, 
2002001675, 2002002168, 2001008685, 2002002167, 2001008684, 2001006716, 2001006717, 
2001006719, 2001006720, 2001007604, 2001007030, 2001005263, 2001006502, 2001006503, 
2001008683, 2002002901, 2001001355, 2001001354, 2001001353, 2001001352, 2001001351, 
2001001350, 2001001348, 2001001347, 2001003494, 2001003495, 2001001346, 2001001345, 
2001003496 no valor de €107.072,86 e referentes ao período de 01/01/04 a 31/12/04 (cf. doc. de 
fls. 16 a 80 dos autos).

b) As ditas taxas referem -se a “Tubos com diâmetro até 20 cm, postos transf/cabine elect. E se-
melhante”, “posto transf/cabine e semelhante” (cf. doc. de fls. 16 a 80 dos autos).

c) Por não se conformar com as liquidações deduziu em 16/03/2004, reclamação (cf. doc. de fls. 1 
a 3 do processo administrativo apenso aos autos, doravante apenas PA).

d) As taxas liquidadas pela ocupação da via pública correspondem às condutas em subsolo cons-
tantes de lista identificadas sob as siglas, PTO1, PTO1 aditamento, PTO2, PTO3, PTO4, PTO5, PTO6, 
PTO7, PTO8, PT1O, PT11, Ff12, PT13, PT14, PT15, PT16, PTI7, PT18, PT19, PT2O, PT2I, PT22, 
PT23, PT24, PT25, PT26, PT27, PT28, PT29, PT3O, PT31, PT32, PT33, PT34, PT3S, PT36 e PT38 
(cfr. documentos juntos a fls. 82 a 86 do processo administrativo apenso aos autos).

e) Na sequência de Reclamação Graciosa apresentada pela A………. S.A., foi a Impugnante no-
tificada pelo oficio n.º 1122/04/DMCGP, datado de 2004/09/27, na pessoa do seu Ilustre Mandatário, 
nos seguintes termos:

 - A Lei das comunicações electrónicas no 5/2004, de 10 de Fevereiro estabelece um novo regime 
jurídico aplicável às redes e serviços de telecomunicações electrónicas e aos serviços conexos;

 - Não obstante a publicação deste diploma a entrada em vigor do mesmo, nomeadamente no que 
concerne à aplicação da taxa municipal de direitos de passagem, está dependente de regulamentação 
específica (...) necessária para a execução do normativo, conforme deriva do art. 125º, n.º 1 da lei 
nº5/2004;

 - Nesse sentido até publicação e entrada em vigor da referida regulamentação aplica -se exclu-
sivamente a taxa de ocupação de domínio público;

 - Pelo que não existe qualquer fundamento para a A………… ter deixado unilateralmente de 
proceder ao pagamento das taxas de ocupação de domínio públicos devidas em face da ocupação do 
subsolo municipal; (...) Assim, em face dos factos enunciados deve a requerente proceder ao paga-
mento dos recibos anexos ao requerimento n.º 8398/2004/DMSP e dos recibos vencidos até à presente 
data, acrescidos dos juros de mora devidos até á data do integral e efectivo pagamentos” (cf. doc. de 
fls. 99 a 110 do PA).

f) Em resposta ao ofício referido em e) a impugnante dirigiu em 2004.10.26 à Câmara Municipal 
do Porto o documento junto a fls. 112 do PA.

g) Na sequência daquele requerimento foi elaborada a informação n.º 10761/04/DMR que aqui 
se dá por reproduzida (cfr. doc. junto a fls. 113 e 114 do PA).

i) Em 15/12/2004 foi remetido ao mandatário da impugnante o oficio n.º 6483/04/DMR onde se 
refere, além do mais que: “Em face do exposto reitera -se a informação já prestada no oficio Ref OF/1 
122/04/DMCGP, relativamente à necessidade da A……….. SA, proceder ao pagamento do montante 
correspondente à renovação das licenças de que é titular, acrescidas dos juros de mora devidos até à 
data do integral e efectivo pagamento” (cf. doc. de fls. 115 e 116 dos autos).

i) O acordo celebrado entre a impugnante e a B…………, SA para a disponibilização de infra-
-estruturas (cf. fls. 255 a 278 dos autos).

j) A listagem das licenças que pertencem à impugnante (cfr. doc. de fls. 296 a 301 dos autos).
k) Em 18.10.2004 a Impugnante deduziu a presente impugnação (cfr. carimbo aposto a fls.2 da 

petição inicial).
3. A recorrida impugnou as liquidações da “taxa municipal de ocupação de domínio público” 

invocado a sua ilegalidade com fundamento em que; (i) após a publicação da Lei n.º 5/2004 de 10/2, 
que entrou em vigor em 10/5/2004, tal taxa foi substituída pela “taxa municipal de direitos de passa-
gem” cujo sujeito passivo é o cliente final; (ii) a proprietária das infra -estruturas a que se referem as 
licenças é a B……….., SA, que as locou à impugnante mediante uma renda, pelo que, a ser devido 
algum pagamento, a responsabilidade é da B………….; (iii) as pretensas taxas constituem verdadeiros 
impostos, porque não utiliza bens de domínio público.
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A sentença recorrida, invocando a jurisprudência constante do acórdão do STA de 16/4/2008, 
(rec. n.º 0906/07), considerou as liquidações ilegais, porque «a quantia liquidada a título de taxa pela 
utilização do subsolo e do solo, ora impugnada, não se destina a pagar qualquer vantagem patrimonial 
decorrente de uma utilização individualizada do domínio público em causa. Na verdade, a A……….. 
limita -se a utilizar, conjuntamente com outras empresas, infra -estruturas pré existentes e ali colocadas 
por entidade diversa da impugnante que as explora e pelas quais cobra um preço por utilização de 
metro de conduta/tubo».

O recorrente insurge -se contra essa decisão, com dois argumentos: (i) a sentença desconsiderou 
que foi a recorrida quem solicitou as licenças de ocupação do domínio público, precisando as caracte-
rísticas da ocupação e a respectiva localização; (ii) embora a requerida não seja proprietária das infra-
-estruturas é titular do interesse na ocupação do domínio público municipal, pelo que também, deve 
suportar a correspondente taxa.

Pois bem, quer a sentença recorrida quer o recurso direccionam toda a argumentação para a liqui-
dação da “taxa sobre ocupação de domínio público municipal” prevista no Regulamento de Liquidação 
e Cobrança de Taxas e Outras Receitas Municipais (RLCT), publicado na II série do n.º 12 do DR de 
15/1/2003, com as modificações constantes do Aviso n.º 3140/2004, publicado no apêndice 56 da II 
série do n.º 104 do DR de 4/5/2004, quando é certo que as liquidações objecto de controvérsia são 
apenas as exigidas após a publicação da Lei n.º 5/2004, de 10/5.

A sentença é muito clara quanto à identificação do objecto da impugnação quando refere que 
“temos por assente que a impugnante aceita que o pagamento das taxas até Maio de 2004, é devido” 
e que «a questão coloca -se a partir daquela data, pois a impugnante considera que a partir de então 
não haverá lugar à cobrança de tal taxa».

Antes da Lei n.º 5/2004, podia colocar -se a questão de saber se a utilização, em consequência do 
acordo de locação dos tubos/condutas instalados pela B……….. como cabos de distribuição de rede, 
deveria ser tributada com a taxa de ocupação do subsolo.

E a jurisprudência entendia que, apesar dos Municípios poderem cobrar taxas por ocupação ou 
utilização do solo, subsolo e espaço aéreo (cfr. artº 19º, alínea c) da Lei n.º 42/98 de 6/8  - Lei das 
Finanças Locais), se o contribuinte interligou a sua infra -estrutura com a de outrem, não pode aquele 
ser tributado com a taxa de ocupação do subsolo. Com efeito, as condutas foram instaladas no subsolo 
precisamente para possibilitar a instalação dos restantes meios físicos que permitem as telecomunicações. 
E a incidência real da taxa é, tão -só, a ocupação do subsolo, no ponto efectuada pelas ditas condutas, 
pelo que é desprezível o que passa dentro delas (cfr. o citado ac. do STA).

Simplesmente, no caso dos autos, essa discussão é irrelevante, porque as liquidações respeitam 
a um período em que já não era possível liquidar a taxa municipal de ocupação da via pública, apesar 
das licenças terem sido requeridas anteriormente. É que, a partir da entrada em vigor da Lei das Co-
municações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, os Municípios deixaram 
de poder liquidar a taxa municipal de ocupação da via pública cuja contraprestação específica consiste 
na utilização do domínio público municipal com instalações e equipamentos necessários à distribuição 
de televisão por cabo.

Pode dizer -se que nesta matéria há já uma jurisprudência consolidada, unânime e uniforme, no 
sentido de que, seguindo o sumário de um recente acórdão do STA, de 2/12/2012, proferido no recurso 
n.º 0693/11: (i) “a partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela 
Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente aos Municípios taxar as utilidades decorrentes 
da ocupação e utilização do domínio público municipal com a implementação e funcionamento de 
estruturas necessárias às redes de comunicações daquela natureza acessíveis ao público através da 
Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista naquela lei, não lhes sendo lícito taxá -las através 
de tributos ou encargos de outra espécie ou natureza; (ii) e “consequentemente, é ilegal a liquidação 
de Taxa Municipal de Ocupação da Via Pública sindicada nos presentes autos, cuja contraprestação 
específica consiste na utilização do domínio público municipal com instalações e equipamentos ne-
cessários à distribuição de televisão por cabo”; (iii) “A dupla tributação é, em geral, admitida, em 
matéria de impostos, quando o mesmo facto tributário se insere em mais que uma norma de incidência 
objectiva, mas não o é em matéria de taxas devidas pela ocupação de bens de domínio público, pois 
sendo aquelas a contrapartida do benefício obtido, não se pode justificar um duplo pagamento pelo 
mesmo benefício”.

Por isso, concordando basicamente com os fundamentos arvorados naquela jurisprudência, é 
caso para se decidir sumariamente o recurso, tal como se exige no n.º 3 do art. 8º do CCv e se permite 
nos arts. 94º n.º 3 do CPTA e 713º n.º 5 do CPC, tendo um vista a interpretação e aplicação uniforme 
do direito.

Assim sendo, explicita -se no referido acórdão n.º 0693/11, o seguinte:
«Com efeito dispõe o art. 106.º da Lei das Comunicações Electrónicas (Lei n.º 5/2004, de 10 de 

Fevereiro) o seguinte: «1  - As taxas pelos direitos de passagem devem reflectir a necessidade de garantir 
a utilização óptima dos recursos e ser objectivamente justificadas, transparentes, não discriminatórias 
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e proporcionadas relativamente ao fim a que se destinam, devendo, ainda, ter em conta os objectivos 
de regulação fixados no artigo 5.º.

2  - Os direitos e encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, 
equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços de comunicações elec-
trónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios público e privado municipal podem dar 
origem ao estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem (TMDP), a qual obedece 
aos seguintes princípios:

a) A TMDP é determinada com base na aplicação de um percentual sobre cada factura emitida 
pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, em 
local fixo, para todos os clientes finais do correspondente município;

b) O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada município até ao 
fim do mês de Dezembro do ano anterior a que se destina a sua vigência e não pode ultrapassar os 
0,25%;

3  - Nos municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que oferecem redes e serviços 
de comunicações electrónicas acessíveis ao público em local fixo incluem nas facturas dos clientes 
finais de comunicações electrónicas acessíveis ao público em local fixo, e de forma expressa, o valor 
da taxa a pagar.

4  - O Estado e as Regiões Autónomas não cobram às empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações electrónicas acessíveis ao público taxas ou quaisquer outros encargos pela implanta-
ção, passagem ou atravessamento de sistemas, equipamentos e demais recursos físicos necessários à 
sua actividade, à superfície ou no subsolo, dos domínios público e privado do Estado e das Regiões 
Autónomas.

Como se constata do n.º 2 do normativo atrás referido, e também do estatuído no art. 24º da 
Lei 5/2004, a Taxa Municipal de Direitos de Passagem tem como contrapartida o direito de acesso e 
utilização do domínio público para a implementação, a passagem e o atravessamento necessários à 
instalação de sistemas, equipamentos e demais recursos das empresas que fornecem redes e serviços 
de comunicações electrónicas acessíveis ao público.

Por outro lado o facto gerador da Taxa de Ocupação da Via Pública liquidada é precisamente a 
ocupação da via pública com a instalação de a instalação de postos de transferência /cabines eléctricas 
e tubos e condutas para distribuição de TV por cabo (Vide, com referência ao facto gerador da taxa 
devida pela ocupação da via pública, o Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 27.11.2009, 
recurso 670/09.), equipamentos esses que se incluem no conceito de «equipamentos e demais recur-
sos das empresas que fornecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público» 
adoptado no referido n.º 2 do artº 106º da Lei 5/2004. 

Verifica -se assim a sobreposição de normas de incidência em causa poderá integrar uma situação 
de dupla tributação.

É certo que a dupla tributação não integra em si mesmo um vício do acto tributário. Trata -se de 
situações em que legislativamente se pretendeu que o mesmo facto tributário fosse objecto de incidência 
de mais do que um tributo (cf. Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes 
de Sousa, vol. II, pag.396).

Como sublinha o prof. JOSÉ CASALTA NABAIS, DIREITO FISCAL, 2ª edição, pág. 230/231 a 
dupla tributação “configura uma situação em que o mesmo facto tributário se integra na hipótese de 
incidência de duas normas tributárias diferentes, o que implica, de um lado, a identidade do facto 
tributário e, do outro, a pluralidade de normas tributárias”.

Porém, no caso subjudice estão em causa taxas. Ora, em matéria de taxas devidas pela ocupação 
de bens de domínio público é de excluir a admissibilidade de dupla tributação, pois sendo aquelas a 
contrapartida do benefício obtido, não se pode justificar um duplo pagamento pelo mesmo benefício 
 - cf. Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 20.11.2010, recurso 513/10, in www.dgsi.pt.

Tendo em conta esta realidade e a possibilidade de sobreposição de normas de incidência que 
visam a tributação do mesmo facto e com idêntica finalidade, parece claro poder concluir -se, até com 
recurso ao elemento sistemático, que o legislador expressou intenção de obviar a que o acesso e uti-
lização do domínio público para a implementação de redes e serviços de comunicações electrónicas 
acessíveis ao público fosse objecto de incidência de mais do que um tributo.

Isto mesmo foi sublinhado no DL 123/2009 de 21 de Maio, que define o regime jurídico da cons-
trução, do acesso e da instalação de redes e infra -estruturas de comunicações electrónicas, e em cujo 
artº 12º do refere expressamente que «pela utilização e aproveitamento dos bens do domínio público 
e privado municipal, que se traduza na construção ou instalação, por parte de empresas que ofere-
çam redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, de infra -estruturas aptas 
ao alojamento de comunicações electrónicas, é devida a taxa municipal de direitos de passagem, nos 
termos do artigo 106.º da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de 
Fevereiro, não sendo permitida a cobrança de quaisquer outras taxas, encargos ou remunerações por 
aquela utilização e aproveitamento».
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Sendo que tal intuito do legislador é também patente nos arts. 13º, n.º 4 e 34º do mesmo diploma legal 
e ainda o respectivo preâmbulo, onde expressamente se refere que «no que respeita às taxas devidas pelos 
direitos de passagem nos bens do domínio público e privado municipal, o presente decreto -lei remete para 
a Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, a qual prevê a 
taxa municipal de direito de passagem (TMDP). Porém, e em cumprimento dos princípios constitucionais 
aplicáveis, é clarificado que neste âmbito não podem ser exigidas outras taxas, encargos ou remunerações 
pelos direitos de passagem, evitando -se, assim, a duplicação de taxas relativas ao mesmo facto».

Pese embora o referido diploma só tenha entrado em vigor em Maio de 2009, será pertinente 
invocá -lo na apreciação do caso subjudice pois que na análise dos preceitos legais aplicáveis forçoso 
é recorrer ao subsídio interpretativos do elementos sistemático e também à ratio legis, tendo sempre 
como presente que a captação do sentido de uma norma não pode fazer -se de uma forma isolada.

Acresce dizer que esta questão foi já objecto de jurisprudência consolidada deste secção do Su-
premo Tribunal Administrativo a qual vem decidindo, de forma unânime, que a partir da entrada em 
vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas 
se consente aos Municípios taxar as utilidades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público 
municipal com a implementação e funcionamento de estruturas necessárias às redes de comunicações 
daquela natureza acessíveis ao público através da Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista 
naquela lei, não lhes sendo lícito taxá -las através de tributos ou encargos de outra espécie ou natu-
reza – ver neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 06.10.2010, recurso 363/10, 
de 30.11.2010, recurso 513/10 e de 12.01.2011, recurso 751/10, de 29.06.2011, recurso 450/11, e de 
01.06.2011, recurso 179/11, todos in www.dgsi.pt.

Trata -se de jurisprudência que também aqui se acolhe, por com a respectiva e proficiente funda-
mentação concordarmos integralmente.

Daí que se conclua que a partir da entrada em vigor da Lei das Comunicações Electrónicas, 
aprovada pela Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro, apenas se consente aos Municípios taxar as utili-
dades decorrentes da ocupação e utilização do domínio público municipal com a implementação e 
funcionamento de estruturas necessárias às redes de comunicações daquela natureza acessíveis ao 
público através da Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista naquela lei, não lhes sendo lícito 
taxá -las através de tributos ou encargos de outra espécie ou natureza.

Consequentemente, é ilegal a liquidação de Taxa Municipal de Ocupação da Via Pública sindi-
cada nos presentes autos, cuja contraprestação específica consiste na utilização do domínio público 
municipal com instalações e equipamentos necessários à distribuição de redes de televisão por cabo, 
pois sendo as taxas em causa a contrapartida do benefício obtido, não se pode justificar um duplo 
pagamento pelo mesmo benefício.

A sentença recorrida, que assim entendeu, merece ser confirmada, negando -se provimento ao 
recurso».

Por isso, embora por razões diversas, é manter a decisão recorrida, julgando improcedente o 
recurso.

4. Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 30 de Abril de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 

 Acórdão de 30 de Abril de 2013.

Assunto:

Impugnação judicial. IRS. Mais -valias imobiliárias. Não residente. Anulação parcial 
do acto de liquidação.

Sumário

 I — O acto tributário, enquanto acto divisível, tanto por natureza como por definição 
legal, é susceptível de anulação parcial.

 II — O critério para determinar se o acto deve ser total ou parcialmente anulado passa por 
aferir se a ilegalidade afecta o acto tributário no seu todo, caso em que o acto deve ser 
integralmente anulado ou apenas em parte, caso em que se justifica a anulação parcial.
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 III — Julgada incompatível com o direito comunitário a norma do n.º 2 do artigo 43.º 
do Código do IRS, porquanto prevê uma limitação da tributação a 50% das mais 
valias realizadas apenas para os residentes em Portugal, e não para os não resi-
dentes, constituindo, por isso, uma restrição aos movimentos de capitais, proibida 
pelo artigo 56. CE, o acto de liquidação que a desaplicou encontra -se ferido de 
ilegalidade na medida do excesso, devendo ser anulado apenas nessa parte, num 
caso, como o dos autos, em que a matéria colectável do imposto é constituída 
exclusivamente pela mais -valia e a taxa aplicável é fixa (25%).

Processo n.º 1374/12 -30.
Recorrente: A……………… e Outro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A………………… e marido, B…………….., recorrem para este Supremo Tribunal da sentença 

do Tribunal Tributário de Lisboa, de 17 de Abril de 2012, na parte em que julgou apenas parcialmente 
procedente a impugnação judicial por eles deduzida do indeferimento do pedido de revisão oficiosa 
da liquidação de IRS relativa a 2004, com o n.º 2005 5004254752, condenando a Fazenda Pública a 
proceder à anulação parcial da liquidação (…) considerando a exclusão de tributação de 50% da 
mais valia tributável, procedendo ao reembolso do montante de imposto pago em excesso e pagando 
juros indemnizatórios sobre tal montante desde 07/10/2009 até á emissão da nota de crédito.

Os recorrentes terminam as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
A. O âmbito do presente recurso circunscreve -se apenas à questão da anulação parcial do acto 

impugnado;
B. O Tribunal a quo incorreu em erro de julgamento dado que deveria ter decretado a anulação 

total do acto impugnado;
C. Ao decretar -se a anulação parcial do acto impugnado, preteriu -se a estrutura basilar do con-

tencioso tributário;
D. Concretamente, o contencioso de mera anulação;
E. E bem assim o princípio de separação de poderes constitucionalmente consagrado;
F. O contencioso tributário no âmbito do processo de impugnação judicial caracteriza -se por ser 

um contencioso de mera anulação.
G. O Meritíssimo Juiz “a quo”, não podia substituir -se à Administração Tributária e condenar a 

Administração a proferir novo acto tributário;
H. O qual, se encontra no âmbito das competências da Administração Tributária;
I. No âmbito do processo de impugnação judicial o Tribunal tem de limitar -se a aferir se o acto 

impugnado padece ou não do vício de violação de lei;
J. Uma vez verificado esse vício tem de limitar -se a anular o acto tributário impugnado;
K. Assentando a liquidação impugnada em erro sobre os pressupostos de direito, mormente, viola-

ção do artigo 56.º do TCE quando aplicado no sentido de conferir tratamento desigual a não residentes, 
impugna -se a respectiva anulação;

L. E anulação total;
M. Compete à Administração Tributária, enquanto entidade constitucionalmente incumbida da 

prossecução do interesse público, aquilatar da necessidade e decidir da prática ou não dos actos admi-
nistrativos que tal prossecução exige;

N. Existindo acto lesivo para os particulares, e sendo este anulado por ilegal, é à Administração 
e apenas a ela que cabe decidir praticar ou não novo acto com a fundamentação que ao tribunal se 
afigura como a correcta;

O. O Juiz “a quo”, deveria ter decretado a anulabilidade total do acto impugnado por enfermar 
este de vício de violação de lei.

P. Ulteriormente, a Administração Tributária, no uso dos seus poderes vinculados, poderá emitir 
novo acto tributário;

Q. Apenas se a caducidade do direito de liquidação a tal não obstar.
R. A posição defendida pelos Impugnantes, ora Recorrentes, é a que se coaduna na íntegra com 

a doutrinada no âmbito do Aresto proferido pelo Supremo Tribunal Administrativo, no processo 
n.º 0439/06, de 16 de Janeiro de 2008, o qual versa sobre questão em tudo similar à dos autos e no qual 
se decretou, e bem, a anulação total do acto impugnado;

S. O Meritíssimo Juiz a quo deveria ter decretado a anulação total do acto impugnado, não o tendo 
feito incorre em erro de julgamento, devendo por isso a sentença recorrida ser revogada.
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Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente, por provado, e, em consequên-
cia, ser:

Deve ser revogada a decisão recorrida por padecer de erro de julgamento e proferida nova de-
cisão de mérito, favorável à Recorrente, que declare a anulação total do acto tributário recorrido.

2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal emitiu parecer nos 

seguintes termos:
(…)
Está em causa a decisão proferida e o entendimento tido em que, embora reconhecendo a falta 

de compatibilidade do previsto no art. 43.º, n.º 2 do CIRS, quanto à diferente forma de tributação 
das mais valias previstas quanto a residentes e não residentes em Portugal, mas que fossem ainda 
residentes no espaço comunitário, em face da incompatibilidade que resultava em face do art. 56.º 
do tratado que instituiu a Comunidade Europeia (actual artigo 63.º do T.F.U.E.), se decidiu ainda 
condenar a Administração tributária (A.T.) na anulação parcial do acto de tributação praticado.

Alega os recorrentes violação do princípio da separação de poderes.
Analisemos.
Entendeu -se que a liquidação efectuada consubstanciava ilegalidade, que justificava a anulação 

(artigo 135.º do C.P.A.).
Apesar disso, entendeu -se condenar a A.T. na anulação apenas parcial da liquidação, com o 

fundamento da decisão “não poder ir além da que deriva da consideração do disposto no artigo 43.
º, n.º 2, na parte que limita aos residentes a consideração a consideração apenas a 50% do saldo 
das mais -valias”.

Ora, se é certo que o acto de liquidação enquanto acto administrativo é divisível e susceptível de 
anulação parcial, a anulação parcial só é juridicamente admissível quando o fundamento da anulação 
valer apenas em relação a uma parte do acto, que não a todo ele, como foi o caso, em que se decidiu 
que a liquidação assentou em fundamento jurídico incompatível com norma comunitária.

Assim sendo, não é possível a condenação que foi ainda decretada com base na legislação 
fiscal prevista para os residentes em Portugal, havendo de se reconhecer ter -se invadido a área de 
competência da administração tributária.

Com efeito, no contencioso administrativo e tributário, a plena jurisdição só é de aceitar em 
relação a actos que não impliquem para o juiz, afronta ao núcleo essencial da função administrativa, 
pelo que é de reconhecer a ofensa do princípio que se invoca.

Aliás, a prática, sem mais, do dito acto, privaria o destinatário da possibilidade de discutir a 
legalidade, no caso de vir a ser praticado, sendo que quanto ao mesmo são de reconhecer todos os 
meios de impugnação administrativa e contenciosa previstos na lei.

Neste sentido, decidiram em casos semelhantes os acórdãos do S.T.A. de 22 -3 -11 e de 10 -10 -12, 
proferidos nos processos 01031/10 e 0533/12, cuja fundamentação tal como consta em www.dgsi.
pt é de adoptar.

Concluindo, parece ser de julgar o recurso como provido, revogando -se o decidido, e declarando-
-se a anulação total do acto praticado.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se bem andou a sentença recorrida em julgar apenas parcialmente procedente a im-

pugnação, condenando a Administração tributária à anulação parcial do acto de liquidação sindicado 
ou se, como alegado, se impunha a anulação total do acto de liquidação, por vício de violação de lei, 
por incompatibilidade com o direito comunitário.

5 – Matéria de facto
É do seguinte teor o probatório fixado na sentença recorrida:
A) Em 31/03/2005, a representante fiscal dos Impugnantes procedeu à entrega da declaração de 

IRS  - Modelo 3, respeitante ao ano de 2004, apresentando o Anexo G respeitante às mais -valias imo-
biliárias obtidas com alienações de imóveis realizadas.

B) Em 24/09/2005 foi emitida em nome dos Impugnantes a liquidação de IRS do ano de 2004 com 
o n.º 2005 5004254752, no montante de 212.047,74€, equivalente a 25% do montante de 848.190,93€, 
matéria colectável correspondente à mais -valia apurada (cfr. fls. 3 do PA).

C) A liquidação mencionada na alínea antecedente foi paga em 28/10/2005 (cfr. fls. 4 do PA).
D) Em 07/10/2008, os Impugnantes apresentaram no Serviço de Finanças de Lisboa 7 pedido de 

revisão do acto tributário de liquidação mencionado em C), invocando que a liquidação se materializou 
em erro imputável aos serviços, por errónea interpretação da Lei (cfr. doc. de fls. 56 e ss do PA).

E) Em 24/04/2009, o Substituto Legal do Director -Geral dos Impostos determinou o envio do 
pedido de revisão oficiosa mencionado na alínea antecedente ao CEF (cfr. doc. de fls 49 do PA).



1886

F) Em 24/07/2009 o foi elaborado o parecer n.º 52/09 do CEF, onde constam as seguintes con-
clusões:

“EM CONCLUSÃO:
I. O pedido de parecer solicitado a este Centro de Estudos por parte da Direcção de Serviços do 

Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares incide sobre a análise ao requerimento de revisão 
do acto de liquidação de IRS, relativo ao ano fiscal de 2004, no que diz respeito à aplicação do ar-
tigo 78.º, n.º 1 da LGT e do n.º 4 do mesmo artigo à situação em apreço, bem como no que concerne à 
tributação das mais -valias imobiliárias de não residentes face ao entendimento decorrente do Acórdão 
do TJCE de 11.10.2007.

II. Tendo em conta que o STA tem proferido Acórdãos no sentido de conceder a possibilidade do 
sujeito passivo solicitar a revisão de actos tributários, ao abrigo do art.º 78.º, n.º 1, 2ª parte da LGT, 
cumpre analisar o sentido do segmento normativo “erro imputável aos serviços” bem como esclarecer 
se a situação sub judice poderia ser subsumida a um “erro de direito imputável aos serviços”.

III. Neste sentido, salienta -se a jurisprudência do STA que se pronunciou, abundantemente sobre o 
âmbito material da expressão “erro imputável aos serviços”, para efeitos do art. 78.º, n.º 1 da LGT, tendo 
fixado o entendimento de que tal conceito também abarca erros de direito, onde se inclui a ilegalidade 
com base em aplicação de norma do direito nacional contrário às regras do Direito Comunitário.

IV. Sublinha -se, no entanto, que a situação fáctica em apreço no presente parecer apresenta 
contornos diversos da factualidade constante da jurisprudência citada no ponto anterior. Deste modo, 
na situação que está na base do pedido sub judice, os serviços respectivos procederam à emissão da 
nota de liquidação de IRS, em 2005, i.e., em data anterior ao Acórdão do TJCE de 11 de Outubro de 
2007 (Processo C -443/06) que veio a considerar o art. 43.º, n.º 2 do CIRS violava o art. 56.º do TCE, 
pelo que na liquidação de IRS não se vislumbra a existência de qualquer erro de facto ou de direito 
praticado pelos serviços.

V. Mesmo concedendo, na esteira da posição que o STA tem uniforme e reiteradamente afirmado, 
que o erro imputável aos serviços não se restringe aos chamados erros materiais mas também aos erros 
de direito, é de toda a evidência que, no caso sub judice, não se verificou nem erro de facto, nem erro 
de direito, uma vez que o TJCE só emitiu pronúncia em data posterior à liquidação.

VI. Assim, perante a inexistência de fundamento em erro de direito imputável aos serviços no 
caso em apreço, propõe -se, salvo melhor opinião, o indeferimento do pedido de revisão do acto de 
liquidação de IRS.

VII. No que diz respeito à eventual aplicação do art. 78.º, n.º 4 e n.º 5 da LGT à situação em apreço, 
cumpre atender ao entendimento que resulta do Parecer n.º 109/04, de 29.11.2004, deste Centro de 
Estudos, no sentido de que “a revisão excepcional ao abrigo do n.º 3 [actual n.º 4 do art. 78.º], também 
pressupõe que a matéria tributável tenha sido apurada ilegalmente: i.e., estamos a referir -nos à ilegali-
dade no sentido amplo em que é actualmente entendida, de bloco de legalidade (…)”. Ora, recorrendo 
à argumentação apresentada nos pontos IV e V, considera -se que no caso em análise não se verificou, 
segundo a nossa opinião, qualquer ilegalidade, cuja consequência seja a injustiça grave ou notória.

VIII. Pelos fundamentos acima expostos, conclui -se que a situação sub judice não qualifica como 
injustiça grave ou notória, nos termos dos nºs 4 e 5 do art. 78.º da LGT, pelo que se considera que ao 
caso em apreço não seria de aplicar o entendimento decorrente do Acórdão do TJCE de 11 de Outubro 
de 2007.”

(cfr. doc. de fls. 43 e ss do PA).
G) Em 05/08/2009 foi elaborada informação pela Divisão de Administração II da Direcção de 

Serviços do IRS propondo o indeferimento do pedido de revisão oficiosa dos Impugnantes, tendo recaído 
despacho da Directora de Serviços determinando a notificação daqueles do projecto de despacho de 
indeferimento para efeitos do disposto no art. 60º da LGT (cfr. doc. de fls. 38 a 42 do PA).

H) Através do ofício n.º 22537 de 02/09/2009 foi comunicado aos Impugnantes o teor da infor-
mação e despacho mencionados na alínea antecedente (cfr. doc. de fls. 36 e 37 do PA).

I) Em 04/11/2009, foi elaborada a informação complementar n.º 2720/09 pela Divisão de Admi-
nistração II da Direcção de Serviços do IRS, propondo o indeferimento definitivo do pedido de revisão 
oficiosa dos Impugnantes, tendo sido proferido despacho de indeferimento em 23/12/2009 pelo Subs-
tituto Legal do Director Geral dos Impostos (cfr. doc. de fls. 34 e 35 do PA).

J) Através do ofício n.º 14383 de 19/02/2010 foi comunicado aos Impugnantes o teor da infor-
mação e despacho mencionados na alínea antecedente, tendo o aviso de recepção sido assinado em 
23/02/2010 (cfr. fls. 31 e 32 do PA).

K) Os Impugnantes são residentes em França. (doc. de fls. 13 dos autos).
L) A presente impugnação foi apresentada em 31/03/2010 (cfr. fls. 2 dos autos).
6 – Apreciando
6.1 Da anulação meramente parcial ou total do acto de liquidação impugnado (IRS de 

2004)
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A sentença recorrida, a fls. 66 a 83 dos autos, julgou parcialmente procedente a impugnação 
deduzida pelos ora recorrentes contra liquidação de IRS relativa a 2004, condenando a Fazenda Pú-
blica a proceder à sua anulação parcial, considerando a exclusão de tributação de 50% da mais -valia 
tributável, procedendo ao reembolso do montante de imposto pago em excesso e pagando juros in-
demnizatórios sobre tal montante desde 07/10/2009 até á emissão da nota de crédito. (cfr. sentença 
recorrida, a fls. 82 dos autos).

Fundamentou -se o decidido nos seguintes termos (fls. 78 a 80 dos autos):
«(…) conclui -se, assim, existir efectivo vício de violação de lei na liquidação efectuada aos im-

pugnantes com referência ao IRS do ano de 2004 na medida em que foi aplicada a taxa de 25% sobre 
a totalidade (100%) da mais -valia imobiliária obtida, e, consequentemente considera -se a existência 
de erro de direito imputável aos serviços na acepção dos nºs 1 e 3 do artigo 78º da LGT, que conduz à 
ilegalidade do despacho de indeferimento do pedido de revisão oficiosa.

Cumpre, no entanto, aferir se aquela ilegalidade deve conduzir à anulação total da liquidação em 
questão, como pedido pelos Impugnantes, ou se deve, ao invés, ser apenas anulada parcialmente nos 
termos propugnados pela Fazenda Pública, ou seja, anulação apenas na parte que excede o montante 
devido em sede de IRS por tributação de mais -valias, por residentes em território português, considerando-
-se 50% da mais -valia tributável à qual seria aplicável a taxa de 40% conforme o disposto no artigo 68º 
do CIRS, ou seja, taxa aplicável aos residentes em território nacional.

Como antes se viu a ilegalidade do acto tributário de liquidação efectuado aos Impugnantes res-
peita exclusivamente à não aplicação aos Impugnantes da limitação da tributação a 50% das mais -valias 
realizadas, por aqueles serem sujeitos passivos não residentes em território nacional.

E assim sendo, encontrando -se restringida àquele ponto a ilegalidade do acto de liquidação, a 
decisão a proferir nos presentes autos não pode ir além da que deriva da desconsideração do disposto 
no artigo 43º, n.º 2 do CIRS na parte em que limita aos residentes a consideração apenas de 50% do 
saldo das mais -valias.

Consequentemente, será de anular a liquidação apenas na parte que fez incidir a taxa especial 
de 25%, prevista no actual artigo 72º, n.º 1 do CIRS, sobre 50% das mais -valias apuradas como tri-
butáveis, o que significa que a mais -valia tributável dos Impugnantes apenas pode perfazer o valor de 
424.095,46€ (848.190,93€ X 50%).

Pelos motivos antes expostos, não pode proceder o pedido de anulação integral da liquidação 
formulado pelos Impugnantes.

Quanto à posição da Fazenda de que deverá considerar -se a aplicação da taxa de 40% estabelecida 
no artigo 68º do CIRS, dir -se -à que a pretensão formulada de que por sentença judicial se aplique ao 
caso a legislação fiscal prevista para os residentes em Portugal, no seu todo, o que implica a utilização 
da tabela de taxas gerais prevista no artigo 68º do CIRS, é pretensão que não pode aceitar -se, atenta a 
natureza meramente anulatória da impugnação judicial.

Com efeito, reconhece -se que, em virtude da julgada incompatibilidade do artigo 43º, n.º 2 do CIRS 
com o artigo 56º do TCE, os não residentes comunitários em regra acabam por ser, a final, discrimina-
dos positivamente em relação aos residentes no que à tributação das mais -valias imobiliárias respeita, 
pois que acabam por beneficiar igualmente daquela limitação à tributação, mas a taxa de imposto que 
lhes é aplicável é a de 25% prevista no n.º 1 do artigo 72º do CIRS, e não a que de acordo com a tabela 
prevista no n.º 1 do artigo 68º seria aplicável no caso de tais rendimentos serem auferidos por residentes 
em Portugal, isto, não obstante aquela não poder ser uma conclusão imediata atento estar dependente 
do valor de rendimentos tributáveis do sujeito passivo.

Aliás, o legislador, por via da Lei n.º 67º -A/2007, de 31 de Dezembro (OE/2008), procurou 
obviar a esse tratamento de favor dos não residentes comunitários, ou do espaço económico europeu, 
que obtivessem em Portugal mais -valias imobiliárias, permitindo -lhes a opção pela tributação desses 
rendimentos em condições similares às aplicáveis aos residentes em Portugal (cfr. o aditamento ao ar-
tigo 72.º do Código do IRS dos seus números 7 e 8, actuais números 8 e 9 após a renumeração operada 
pelo artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 249/09, de 23 de Setembro).

Não obstante, não pode o Tribunal, nesta sede, determinar a inaplicabilidade da norma vertida no 
artigo 72º, n.º 1 do CIRS, que expressamente contempla a taxa de 25% aplicável aos não residentes, 
quanto aos rendimentos de mais -valias imobiliárias, já que, como supra se disse, o processo de impug-
nação é um processo contencioso de mera anulação, pelo que o pretendido pela Fazenda Pública não 
pode ser legalmente atendido.»

(Fim de citação)
Não obstante a alegação dos recorrentes no sentido de que se impunha a procedência total da im-

pugnação e consequente anulação total da liquidação sindicada, sob pena de subversão do contencioso 
de mera anulação e do princípio de separação de poderes constitucionalmente consagrado e porque 
o acto de liquidação estaria viciado de “vício de violação de lei”, importando a sua anulação total, o 
decidido não merece qualquer censura e, ao contrário do entendimento do Excelentíssimo Procurador-
-Geral Adjunto, conforma -se plenamente com o decidido por este Supremo Tribunal em Acórdão datado 
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de 22 de Março de 2011, proferido no recurso n.º 1031/10, onde se confirmou sentença recorrida de teor 
idêntico à proferida nos presentes autos (de aplicação da taxa prevista para os não residentes  - 25%  -, a 
50% do valor da mais -valia imobiliária apurada, não conhecendo da questão nova suscitada no recurso 
de aplicação a esse valor das taxas gerais de IRS, como pretendido pela Fazenda Pública).

Constitui jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal, ainda muito recentemente afirmada 
pelo Pleno desta Secção de Contencioso Tributário do STA (cfr. o Acórdão do Pleno de 10 de Abril de 
2013, proferido no recurso n.º 298/12) que «(…) o acto tributário, enquanto acto divisível, tanto por 
natureza como por definição legal, é susceptível de anulação parcial. É esta, aliás, a posição consensual 
da doutrina e da jurisprudência da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo, a qual, para além de apelar a essa divisibilidade (Cfr., entre outros, os acórdãos proferidos em 
9/07/1997, no processo n.º 5874; em 22/09/1999, no processo n.º 24101; em 16/05/2001, no processo 
n.º 25532; em 26/03/2003, no processo n.º 1973/02; em 27/09/2005, no processo n.º 287/05; e em 
12/01/2011, no processo n.º 583/10.), apela, também, à natureza de plena jurisdição da sentença de 
anulação parcial do acto, invocando razões ligadas aos princípios processuais da economia processual 
(para que da sentença ou acórdão do tribunal saia logo uma definição da situação que não careça de 
qualquer nova pronúncia da administração tributária) e ligadas ao próprio âmbito do contencioso de mera 
anulação (no qual os limites à plena jurisdição só serão de aceitar em relação àqueles aspectos da acção 
administrativa em que a plena jurisdição implique para o juiz tributário, enquanto juiz administrativo, 
a prática de actos que afrontem o núcleo essencial da função administrativa) (Cfr. o Prof. Saldanha 
Sanches, in Fiscalidade, 7/8, Julho -Outubro de 2001, págs. 63 e segs., e o Prof. Casalta Nabais, in 
Direito Fiscal, 2ª ed., pág. 397.). Deste modo, se o juiz reconhecer que o acto tributário está inquinado 
de ilegalidade que só em parte o invalida, deve anulá -lo apenas nessa parte, deixando -o subsistir no 
segmento em que nenhuma ilegalidade o fira.».

Assim, o critério jurisprudencial para determinar se o acto deve ser total ou parcialmente anulado 
passa por determinar se a ilegalidade afecta o acto tributário no seu todo, caso em que o acto deve ser 
integralmente anulado ou apenas em parte, caso em que se justifica a anulação parcial.

Ora, a norma julgada incompatível com o direito comunitário pelo então Tribunal de Justiça das 
Comunidades Europeias por Acórdão de 26 de Outubro de 2006 (processo C -345/05) foi a do n.º 2 do 
artigo 43.º do Código do IRS, porquanto prevê uma limitação da tributação a 50% das mais valias 
realizadas apenas para os residentes em Portugal, e não para os não residentes, constituindo, por 
isso, uma restrição aos movimentos de capitais, proibida pelo artigo 56. CE (cfr. o n.º 40 do referido 
Acórdão), norma esta que, em violação do direito comunitário, da jurisprudência do Tribunal de Justiça 
e da deste Supremo Tribunal que se lhe seguiu, a Administração tributária desconsiderou na liquidação 
efectuada aos ora recorrentes – tributando em 100% a mais -valia imobiliária realizada  - e que, por isso 
mesmo, feriu de ilegalidade o acto de liquidação, na medida do excesso julgado incompatível com o 
direito comunitário.

É que, no caso dos autos, a matéria colectável é constituída exclusivamente pela mais -valia imo-
biliária e a taxa aplicável é fixa (25%), daí que a anulação parcial da liquidação consubstancia -se numa 
operação meramente aritmética de subtracção à base tributável de 50% da mais valia apurada.

Como bem se consignou na sentença recorrida, a ilegalidade do acto tributário de liquidação 
efectuado aos Impugnantes respeita exclusivamente à não aplicação aos Impugnantes da limitação 
da tributação a 50% das mais -valias realizadas, por aqueles serem sujeitos passivos não residentes 
em território nacional, e assim sendo, encontrando -se restringida àquele ponto a ilegalidade do acto 
de liquidação, a decisão a proferir nos presentes autos não pode ir além da que deriva da desconside-
ração do disposto no artigo 43º, n.º 2 do CIRS na parte em que limita aos residentes a consideração 
apenas de 50% do saldo das mais -valias.

É indubitável que mesmo com a anulação meramente parcial da liquidação, e não a anulação total 
que peticionaram, os recorrentes são beneficiados relativamente aos residentes em território nacional 
que hajam auferido rendimentos idênticos, pois que a estes se aplicam as taxas gerais progressivas de 
IRS. Sucede, porém, que não cabia ao tribunal “a quo” assegurar a equiparação de tratamento entre 
residentes e não residentes, substituindo a taxa de imposto aplicada pelas taxas gerais de IRS, como 
aliás peticionado pela Fazenda Pública em 1.ª instância, porquanto, como bem julgado na sentença 
recorrida, a tal obsta a natureza meramente anulatória da impugnação judicial, estando vedado ao juiz 
substituir a taxa de imposto efectivamente aplicada na liquidação por outra.

Pelo exposto, impõe -se concluir que o recurso não merece provimento.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

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

Lisboa, 30 de Abril de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce 
Neto. 
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 Acórdão de 30 de Abril de 2013.

Assunto:

Decisão administrativa de aplicação de coima. Despacho rejeitando a «acusação de 
contra -ordenação». Nulidade insuprível.

Sumário:

 I — Da conjugação do disposto nos arts. 59º n.º 3 e 63º do RGCO e no art. 80º n.º 2 do 
RGIT resulta que os motivos de rejeição são apenas a intempestividade e a falta 
de observância dos requisitos de forma: recurso apresentado sob a forma escrita, 
contendo alegações e conclusões.

  Nos outros casos o recurso não poderá ser rejeitado, tendo a questão de ser apre-
ciada em despacho a proferir nos termos do art. 64º do RGCO ou por sentença.

 II — Sendo decretada em processo judicial de contra -ordenação a nulidade da decisão 
administrativa de aplicação de coima, há lugar à baixa dos autos à AT que aplicou 
tal coima, para eventual renovação do acto sancionatório.

Processo n.º 1418/12 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: A………, Lda.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. O Magistrado do Ministério Público junto do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto recorre 

do despacho proferido pela Mma. Juíza do mesmo Tribunal, no recurso de contra -ordenação deduzido 
pela arguida A………, Lda., com os demais sinais dos autos, em que se decidiu «rejeitar a acusação de 
contra -ordenação, devendo os autos ser devolvidos, após trânsito, à entidade administrativa».

1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1ª. No processo de contra -ordenação tributária, por força do disposto no artº 3º b) e 81º do RGIT, remetidos 

os autos ao tribunal competente e apresentados ao juiz pelo MºPº, nos termos do artº 62º do RGCO, o juiz ou 
não aceita o recurso nos termos do artº 63º do RGCO, ou o decide, em conformidade com o artº 64º do RGCO.

2ª. Nos termos das disposições conjugadas dos arts. 63º e 64º do RGCO e 3º b) e 80º n.º 2 do 
RGIT, os motivos de rejeição são apenas a intempestividade e a falta de observância dos requisitos de 
forma: recurso apresentado sob a forma escrita, contendo alegações e conclusões.

3ª. Mesmo que existam excepções de que se deva conhecer o recurso não poderá ser objecto de 
rejeição, devendo o juiz proferir decisão nos termos do art. 64º do RGCO.

4ª. Estando expressa e completamente regulado, no RGIT e no RGCO, a tramitação posterior à 
apresentação dos autos ao juiz, não há que aplicar subsidiariamente o regime do CPPenal, não havendo 
lugar a um despacho equivalente ao previsto no art. 311º do CPPenal.

5ª. Não sendo revogada ou declarada nula a decisão que aplicou a coima e, ordenada a devolução dos 
autos à entidade administrativa que a aplicou, esta não pode proceder à renovação do acto sancionatório.

6ª. A decisão recorrida, ao rejeitar a acusação de contra -ordenação, enferma de erro de aplicação 
e de interpretação do direito, violando o disposto nos arts. 63º e 64º do RGCO e 3º b) e 81º do RGIT.

Termina pedindo o provimento do recurso e se revogue a decisão recorrida, determinando que seja pro-
ferida decisão nos termos do art. 64º do RGCO, a fim de os autos prosseguirem seus regulares termos.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. A Mma. Juíza a quo sustentou o decidido, nos termos do despacho de fls. 44 dos autos, de 

teor seguinte: «Por entendermos que a acusação deve ser rejeitada, nos termos e com os fundamentos 
da decisão recorrida e que a sua consequência é a devolução à entidade administrativa para que proceda 
a nova decisão de fixação da coima, mantemos na íntegra a decisão recorrida. Por conseguinte remeta 
os autos ao STA.»

1.5. Corridos os vistos legais, cabe deliberar.
FUNDAMENTOS
2. O despacho recorrido é do teor seguinte:
«Dispõe o artigo 3º, b), do RGIT:
São aplicáveis subsidiariamente:...
b) Quanto às contra -ordenações e respectivo processamento, o regime geral do ilícito de mera 

ordenação social;.
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Nos termos do artigo 41º, n.º 1, do referido DL., são subsidiariamente aplicáveis ao processo de 
contra -ordenação os preceitos reguladores do processo criminal.

A propósito da remessa do processo de contra -ordenação para julgamento, dispõe o artigo 81º, 
do RGIT:

1  - Recebida a petição, o dirigente do serviço tributário remete o processo, no prazo de 30 dias, 
ao tribunal tributário competente.

2  - Sempre que o entender conveniente, o representante da Fazenda Pública pode oferecer qualquer 
prova complementar, arrolar testemunhas, quando ainda o não tenham sido, ou indicar os elementos 
ao dispor da administração tributária que repute conveniente obter.

Embora este artigo não o diga expressamente, ao contrário do que fazia, por exemplo, o artigo 214º, 
do antigo Código do Processo Tributário, deve continuar a entender -se que a apresentação do processo de 
contra -ordenação ao juiz vale como acusação, seja por aplicação subsidiária (nessa parte) do artigo 62º, 
n.º 2, do D.L. n.º 433/82, seja por integração de eventual lacuna, em nome da harmonia geral do sistema, 
uma vez que seria de todo injustificado que as contra -ordenações comuns tivessem esse tratamento 
garantístico e as contra -ordenações tributárias se vissem privadas desse mesmo tratamento.

Por sua vez, dispõe o artigo 311º, do CPP:
1  - Recebidos os autos no tribunal, o presidente pronuncia -se sobre as nulidades e outras ques-

tões prévias ou incidentais que obstem à apreciação do mérito da causa, de que possa desde logo 
conhecer.

2  - Se o processo tiver sido remetido para julgamento sem ter havido instrução, o presidente 
despacha no sentido:

a) De rejeitar a acusação, se a considerar manifestamente infundada;
b) De não aceitar a acusação do assistente ou do Ministério Público na parte em que ela repre-

senta uma alteração substancial dos factos, nos termos do n.º 1 do artigo 284º e do n.º 4 do artigo 285º, 
respectivamente.

3  - Para efeitos do disposto no número anterior, a acusação considera -se manifestamente infun-
dada:

a) Quando não contenha a identificação do arguido;
b) Quando não contenha a narração dos factos;
c) Se não indicar as disposições legais aplicáveis ou as provas que a fundamentam; ou
d) Se os factos não constituírem crime.
Da conjugação das disposições citadas, resulta que deve ser rejeitada a acusação que impute uma 

contra -ordenação, sempre que da mesma não constem factos que preencham o tipo contra -ordenacional 
imputado ou outro.

Nos presentes autos, está a arguida acusada pela prática de uma contra -ordenação, prevista e punida 
pelos artigos 27º, n.º 1 e 41º, n.º 1, alínea B), do CIVA e 114º, n.º 2 e 26º, n.º 4, do RGIT.

Compulsada a decisão administrativa de aplicação de coima, verificamos que a entidade adminis-
trativa, se bem que indicando quais as normas violadas, não indicou os factos que imputa à arguida.

Na verdade, na parte daquela decisão respeitante à descrição sumária dos factos apenas consta um 
preenchimento tipo formulário, sem qualquer concretização, das quais resulta o montante de imposto 
exigível e o montante entregue e respectivos prazos de cumprimento, sem qualquer nexo de causalidade 
ou descrição ainda que sumária, nomeadamente, porque razão estava obrigada a arguida a entregar 
aquele concreto montante de imposto.

Verificamos, assim, que ali não consta qual a conduta do arguido que é censurada.
O art. 58º, do D.L. n.º 433/82, de 27.10 é expresso e de fácil interpretação para o jurista. O cum-

primento de um dever de aplicação de sanção, porque contende com direitos fundamentais do arguido 
deve ser ponderado e fundamentado.

Ora, da decisão em apreço não consta uma descrição ainda que sumária dos factos pelos quais a 
arguida vem acusada, em clara violação do disposto no art. 79º, C), do RGIT.

Assim, compulsada a decisão recorrida, verifica -se que a mesma não contém factos que integrem 
a contra -ordenação imputada ao arguido, nem qualquer outra, pelo que, nos termos do artigo 311º, n/s 
1, 2/a) e 3/b), do CPP, aplicável por força do artigo 3º/b), do RGIT e 41º, n.º 1, do DL. n.º 433/82 de 
27.10, deve a acusação ser rejeitada.

DECISÃO.
Por tudo o que se acaba de expor, decide -se rejeitar a acusação de contra -ordenação, devendo os 

autos ser devolvidos, após trânsito, à entidade administrativa.
Sem custas.
Notifique e comunique (artigo 70º, n.º 4, do D.L. n.º 433/82).»
3.1. Conforme decorre dos autos, foi aplicada à arguida, por decisão da AT, uma coima no montante 

de € 2.691,43; e tendo aquela interposto recurso dessa decisão administrativa de aplicação da coima, 
os autos foram remetidos ao TT competente, com o MP a torná -los presentes ao juiz (cfr. fls. 27), nos 
termos e para os efeitos do disposto no art. 62º, n.º 1 do RGCO (DL n.º 433/82, de 27/10).
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E no seguimento, o despacho recorrido decidiu, nos termos do art. 311º, nºs. 1, 2 alínea a) e 3º 
alínea b), do CPPenal, aplicável por força do art. 3º alínea b) do RGIT e 41º n.º 1 do RGCO, rejeitar a 
acusação e ordenar a devolução dos autos à entidade administrativa.

Discordando do assim decidido, o MP sustenta que:
(i)  - estando expressa e totalmente regulada no RGIT e no RGCO a tramitação posterior à apre-

sentação dos autos ao juiz, não há que aplicar subsidiariamente o regime do CPPenal, não sendo, 
portanto, admissível que, remetidos os autos a juízo, o juiz profira despacho equivalente ao previsto 
no art. 311º do CPPenal;

(ii)  - a decisão recorrida, apesar de configurar a alegação de que foi invocada nulidade por falta 
dos requisitos da decisão de aplicação de coima, nos termos dos arts. 63º n.º 1 e 79º n.º l, do RGIT, 
rejeitou a acusação, não tendo declarado qualquer nulidade da decisão administrativa que aplicou a 
coima, nem determinado o arquivamento dos autos, limitando -se a ordenar a devolução do processo à 
entidade administrativa;

(iii) – assim, a decisão recorrida enferma de erro de aplicação e de interpretação do direito, vio-
lando o disposto nos arts. 63º e 64º do RGCO e 3º alínea b) do RGIT.

A questão a decidir é, portanto, a de saber se ocorre o invocado erro de julgamento.
Vejamos.
3.2. Os artigos 62º a 64º do RGCO dispõem o seguinte:
Artigo 62º  - Envio dos autos ao Ministério Público
«1  - Recebido o recurso, e no prazo de cinco dias, deve a autoridade administrativa enviar 

os autos ao Ministério Público, que os tornará presentes ao juiz, valendo este acto como acu-
sação.

2  - Até ao envio dos autos, pode a autoridade administrativa revogar a decisão de aplicação da 
coima.»

Artigo 63º  - Não aceitação do recurso
«1  - O juiz rejeitará, por meio de despacho, o recurso feito fora do prazo ou sem respeito pelas 

exigências de forma.
2  - Deste despacho há recurso, que sobe imediatamente.»
Artigo 64º  - Decisão por despacho judicial
«1  - O juiz decidirá do caso mediante audiência de julgamento ou através de simples despa-

cho.
2  - O juiz decide por despacho quando não considere necessária a audiência de julgamento e o 

arguido ou o Ministério Público não se oponham.
3  - O despacho pode ordenar o arquivamento do processo, absolver o arguido ou manter ou 

alterar a condenação.
4  - Em caso de manutenção ou alteração da condenação deve o juiz fundamentar a sua decisão, 

tanto no que concerne aos factos como ao direito aplicado e às circunstâncias que determinaram a 
medida da sanção.

5  - Em caso de absolvição deverá o juiz indicar porque não considera provados os factos ou 
porque não constituem uma contra -ordenação.»

3.3. Por sua vez, o artigo 81º do RGIT dispõe:
«1  - Recebida a petição, o dirigente do serviço tributário remete o processo, no prazo de 30 dias, 

ao tribunal tributário competente.
2  - Sempre que o entender conveniente, o representante da Fazenda Pública pode oferecer qualquer 

prova complementar, arrolar testemunhas, quando ainda o não tenham sido, ou indicar os elementos 
ao dispor da administração tributária que repute conveniente obter.»

3.4. É sabido que a alínea b) do art. 3º do Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT) esta-
belece como legislação subsidiária em matéria de contra -ordenações, o regime geral do ilícito de mera 
ordenação social (Regime Geral das Contra -Ordenações  - RGCO), sendo que também poderá ser sub-
sidiariamente aplicável, no que não estiver regulamentado no RGIT e no RGCO, o regime do CPenal 
(na parte referente ao regime substantivo  - cfr. art. 32º do RGCO) e do CPPenal (na parte referente ao 
regime adjectivo  - cfr. art. 41º do RGCO).

No caso, como se disse, tendo a arguida interposto recurso da decisão de aplicação da coima, 
a AT remeteu os autos ao Tribunal competente, nos termos do art. 81º do RGIT, tendo a Mma. 
Juíza rejeitado «a acusação de contra -ordenação», nos termos do art. 311º, nºs. 1, 2, alínea a) e 3, 
alínea b), do CPP.

Ora, do disposto no transcrito art. 63º do RGCO (o juiz rejeitará, por meio de despacho, o recurso 
feito fora do prazo ou sem respeito pelas exigências de forma) o que resulta é que, relativamente às 
contra -ordenações fiscais, «As exigências de forma a que se refere este artigo são indicadas no n.º 2 
do art. 80º do RGIT, complementado pelo n.º 3 do art. 59º do RGCO». (1)
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Por isso, da conjugação dessas mencionadas disposições legais impõe -se concluir que os motivos 
de rejeição são apenas a intempestividade e a falta de observância dos requisitos de forma: recurso 
apresentado sob a forma escrita, contendo alegações e conclusões.

Ou seja, «em todos os outros casos, mesmo que existam excepções dilatórias ou peremptórias, o 
recurso não poderá ser rejeitado, tendo a questão de ser apreciada em despacho a proferir nos termos 
do art. 64º ou por sentença». (2)

Neste contexto, como alega o recorrente, estando, relativamente ao processo de contra-ordenação 
fiscal, expressa e completamente regulada, no RGIT e no RGCO, a tramitação posterior à apresentação 
dos autos ao juiz, não há que aplicar subsidiariamente o regime do CPPenal, não sendo admissível que, 
remetidos os autos a juízo, o juiz profira despacho equivalente ao previsto no art. 311º do CPPenal.

Como, citando Manuel Ferreira Antunes, (3) se realça no acórdão desta Secção do STA, de 
23/4/2013, no rec. n.º 271/13, no qual se decidiu questão idêntica à dos presentes autos, este despacho 
preliminar “não se confunde com o despacho de recebimento de uma acusação criminal e designação 
de data para julgamento, nos termos dos arts. 311º/ss. do CPP. Na verdade, (…) não se trata de receber 
uma pura acusação criminal mas antes de receber uma «decisão -acusação» limitada pelo objecto do 
«recurso» de impugnação da decisão condenatória recorrida.”

3.5. Acresce que exarando -se no despacho recorrido que «da decisão em apreço não consta uma 
descrição ainda que sumária dos factos pelos quais a arguida vem acusada, em clara violação do 
disposto no art. 79º, C), do RGIT», acaba por se referenciar alegada verificação de nulidade por falta 
dos requisitos da decisão de aplicação de coima, nos termos dos arts. 63º n.º l e 79º n.º l, do RGIT.

Sendo que a alínea b) do n.º 1 deste art. 79º do RGIT, especificando os requisitos a que deve 
obedecer a decisão administrativa de aplicação de coima, estatui que esta contém «a descrição sumária 
dos factos e indicação da normas violadas e punitivas».

E como igualmente referem Jorge Lopes de Sousa e Manuel Simas Santos esta referida alínea b) do 
n.º 1 do art. 79º do RGIT «constitui uma norma especial sobre os requisitos da decisão administrativa 
de aplicação de coima, que, por isso, afasta a necessidade de aplicação do regime do CPP, que é de 
aplicação meramente subsidiária, nos termos dos arts. 3º, alínea b), do RGIT, e 41º, n.º 1, do RGCO». (4)

Ora, sobre a questão da consequência da verificação (em sede de recurso judicial da decisão admi-
nistrativa de aplicação de coima) de nulidade dessa decisão administrativa, o STA tem vindo a pronunciar-
-se no sentido de que, sendo decretada em processo judicial de contra -ordenação a nulidade da decisão 
administrativa de aplicação de coima, há lugar à baixa dos autos à autoridade tributária que aplicou tal 
coima, para eventual renovação do acto sancionatório (cfr., entre muitos outros, os acs. desta Secção do 
STA, de 27/1/2010, rec. n.º 1182/09, de 25/11/2009, rec. n.º 938/09 e de 21/10/2009, rec. n.º 872/09).

No caso vertente, a decisão recorrida, rejeitou a acusação mas não declarou qualquer nulidade da 
decisão administrativa que aplicou a coima, nem determinou o arquivamento dos autos, limitando -se 
a ordenar a devolução do processo, após trânsito, à entidade administrativa, sendo que, como alega o 
recorrente, a devolução do processo à entidade administrativa que aplicou a coima é inócua e não produz 
qualquer efeito sobre a decisão administrativa de aplicação de coima, pois, com a remessa dos autos ao 
tribunal competente, nos termos do art. 81º do RGIT, a autoridade tributária deixa de ter poderes sobre 
o processo remetido a juízo, por efeito de recurso, (5) não podendo, por isso, revogar tal decisão nem, 
tão pouco, renovar o acto sancionatório.

Conclui -se, em suma, que a decisão recorrida sofre do erro de julgamento que o recorrente lhe 
imputa, substanciado em errada interpretação e aplicação do direito (em violação do disposto nos 
arts. 63º e 64º do RGCO e 3º alínea b) do RGIT), carecendo de ser revogada, para ser substituída por 
outra a proferir nos termos do art. 64º do RGCO.

Procede, portanto, o recurso.
DECISÃO
Nestes termos acorda -se, em conferência, em dar provimento ao recurso e revogar a decisão 

recorrida, a ser substituída por outra a proferir nos termos do art. 64º do RGCO.
Sem custas.

Lisboa, 30 de Abril de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda 
Maçãs.

(1) Cfr. Jorge Sousa e Simas Santos, Regime Geral das Infracções Tributárias, anotado, 4ª ed., Áreas Editora, 2010, 
anotação 5 ao art. 81º, p. 543.

(2) Ibidem, anotações 7 e 8.
(3) Contra -Ordenações e Coimas, Regime Geral, 2ª ed., Petrony, 2013, anotação ao art. 63º, p. 402.
(4) Ibidem, anotação 5 ao art. 79º, p. 518.
(5) Para Jorge Lopes de Sousa e Manuel Simas Santos, a solução de ser o juiz, e nem sequer o Ministério Público, a 

decidir o destino do processo contra -ordenacional, após a sua remessa a tribunal, é a que melhor se harmoniza com a natureza 
de judicial da impugnação (art. 59º n.º 1, do RGCO), e com a atribuição ao tribunal de competência para o conhecimento do 
recurso (art. 61º, n.º 1 do mesmo diploma) – cfr. ob. cit., anotação 3 ao art. 81º, p. 542. 
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 Acórdão de 30 de Abril de 2013.

Assunto:

Aclaração de Acórdão. artigos 669.º e 732.º do Código de Processo Civil.

Sumário:

 I — Nos termos dos artigos 669.º e 732.º do CPC, pode qualquer das partes requerer 
no tribunal que proferiu o acórdão o esclarecimento de alguma obscuridade ou 
ambiguidade que ele contenha.

 II — Só pode aclarar -se ou esclarecer -se um acórdão se ele contiver alguma obscuridade 
ou ambiguidade, sendo que ele será obscuro se contiver alguma passagem cujo 
sentido não se compreende e ambíguo quando permita interpretações diferentes.

Processo n.º 1432/12 -30.
Recorrente: A….. e Outra.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – A…… e B…….., recorrentes nos presentes autos, notificados do nosso acórdão do passado dia 
27 de Fevereiro (de fls. 139 a 145), vêm, nos termos de fls. 152 a 154 dos autos, ao abrigo do art.669.º, 
n.º1, alínea a) e 732.º do C.P.C., requerer ACLARAÇÃO DE SENTENÇA na parte em que remete o 
douto Acórdão cuja aclaração agora se pede, como fundamentos que suportam a decisão, para as 
alíneas i) (o vício de falta de fundamentação) e b) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

2 – Notificada a Fazenda Pública (fls. 155 dos autos), nada veio dizer.
Com dispensa de vistos, vêm os autos à conferência.
3 – Apreciando
Dispõe o artigo 669.º, n.º 1, alínea a) do Código de Processo Civil (CPC), aqui aplicável por força 

do artigo 732.º do CPC, que pode qualquer das partes requerer no tribunal que proferiu o acórdão o 
esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade que ele contenha.

Assim, como tem vindo esta Secção do STA a entender (v. acórdão de 1/7/2009, proferido no 
recurso n.º 866/08), só pode aclarar -se ou esclarecer -se um acórdão se ele contiver alguma obscuridade 
ou ambiguidade, sendo que ele será obscuro se contiver alguma passagem cujo sentido não se compre-
ende e ambíguo quando permita interpretações diferentes (v., por todos, os acórdãos. de 12/1/00 e de 
10/5/00, in recursos n.ºs 13491 e 22648, respectivamente).

Como ensina José Alberto dos Reis (Código de Processo Civil Anotado, volume V, pp. 151 e 153, 
“a sentença é obscura quando contém algum passo cujo sentido seja ininteligível; é ambígua, quando 
alguma passagem se preste a interpretações diferentes. Num caso, não se sabe o que o Juiz quis dizer; 
no outro, hesita -se entre dois sentidos diferentes e porventura opostos.

Ora, para poder ser atendido o requerimento de aclaração, necessário é que se aponte, concretamente, 
a obscuridade ou ambiguidade, cujo esclarecimento se pretende, e que se trate realmente de vício que 
prejudique a compreensão da sentença. No caso dos autos, o que os recorrentes parecem não compreender 
são as anotações de Jorge Lopes de Sousa ao artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo Tribu-
tário, para o qual o acórdão remete na fundamentação do decidido quanto à confirmação do julgado erro 
na forma de processo – pois que deduziram impugnação judicial contra o despacho de reversão alegando 
vícios deste  -, não se afigurando, contudo, a este Supremo Tribunal que o Acórdão ou tais anotações sejam 
obscuras ou ambíguas, ao menos do que se refere à subsunção das alegadas ilegalidades do despacho de 
reversão aos fundamentos de oposição à execução fiscal previstos nas alíneas i) e b) do n.º 1 do artigo 204.
º do CPPT, como pacifica e reiteradamente vêm decidindo os tribunais desta jurisdição.

Não sendo o acórdão ininteligível e não se prestando a interpretações diferentes, antes explicitando 
claramente as razões da decisão, manifesto é que nenhuma aclaração merece, pelo que o requerimento 
será indeferido.

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

Supremo Tribunal Administrativo em indeferir o requerido.
Custas pela requerente, fixando -se a taxa de justiça devida em 2 UC (s).

Lisboa, 30 de Abril de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce 
Neto. 
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 Acórdão de 30 de Abril de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do Vinho. Direito Comunitário. Auxílio de Estado. Obrigação de 
comunicação prévia. Controlo dos auxílios não notificados. Auxílios de minimis. 
Princípio da proporcionalidade. Princípio da confiança e da segurança jurídica.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do 
artigo 92º do Tratado (actual art. 107º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do art.108º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector 
e representando mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recurso estatais, característica típica associada à 
qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Pelas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em 
termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo 
de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria como consequência 
a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 1503/12 -30.
Recorrente: A……., Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I -RELATÓRIO
1. A………, melhor identificada nos autos, apresentou impugnação judicial, no Tribunal Adminis-

trativo e Fiscal de Viseu, contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa de um acto de liquidação 
de uma taxa de promoção, relativa ao mês de Abril de 2008, cobrada pelo Instituto do Vinha e do Vinho, 
I. P., da autoria do Presidente desse Instituto e no valor de € 3.391,13.

1.1. Naquele Tribunal decidiu -se julgar a impugnação totalmente improcedente, confirmando -se 
a legalidade do indeferimento do pedido de revisão oficiosa da liquidação aqui em causa.

2. Não se conformando, A…….. veio interpor recurso para este Supremo Tribunal, apresentando 
as seguintes conclusões das suas alegações:

“A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Abril de 2008.
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B. A A…….. não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando os 
mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sentença 
ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante»  - cf. página 23 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A…….. à aludida taxa de promoção nos pre-
sentes autos: a violação do disposto no artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) 
e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A…….. perante os órgãos jurisdicionais nacionais  - cf., 
neste mesmo sentido., Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, 
Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art.º 93º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual art.
º 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposi-
ção.» — cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD — BRABANT, processo 
C -174/O2 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -3994

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno comu-
nitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição comunitária 
que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A…….. teria 
legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros 
que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do actual n.º 1 do 
artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto esse juízo de 
compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da intervenção 
da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 1 
do artigo 108.º do TFUE), detém a competência — exclusiva — para proceder ao exame permanente 
da compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que o 
IVV não compreendeu — ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... — o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário (...)

73. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A……… não alega a 
contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não 
procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional 
e os destinados à exportação, mencionada na página 22 da sentença posta em crise).

L. A A……… sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, 
ao arrepio do disposto no n.0 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) — cf. 
petição inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
 - cf. alíneas F), G) e H) dos factos provados e teor da decisão da comissão Europeia de iniciar o pro-
cedimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A…… coma sua petição inicial e dada por 
integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).
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N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004 — conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, 
que ora se transcreve:

«(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em causa, 
desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não 
notificados».)

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averigua-
ções contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado 
execução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do 
TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxilio» (cf. página 23 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior 
 - olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. (…) O Estado -membro em causa não pode pôr em exe-
cução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra vio-
lada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de 
uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «[…] a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão 
a aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente im-
procedente»  - cf. página 21 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 82.º da contestação 
do IVV.

W. O reembolso — ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A………, com as demais consequências legais — requerida nos presentes autos não decorre da adopção, 
por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria 
a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito 
dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e 
proibição de execução constante do artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/in-
compatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), decisão 
que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada nos autos conexos 371/09.3BEVIS e 
cuja junção certificada aos presentes autos foi ordenada pelo Tribunal a quo (conforme melhor decorre 
da nota prévia à sentença de que ora se recorre) — cf. alínea H) dos factos provados.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação 
de decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará 
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notar que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado 
Português, igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV.

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV — A) respectivo).

BB. Tais medidas — em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos — eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o 
mercado comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são 
inválidos por terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.
º 88.º), porquanto «qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado-
-Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil,» — cf. Acórdão de 05.10.2006, 
TRANSALPINE ÕLLEITUNG IN ÕSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão 
de 21.10.2006, processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante — isso sim — para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber 
se a medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente 
compatível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem 
dúvidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comis-
são e ainda antes de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em to-
tal desrespeito pelo disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.
º do TFUE), pelo que semelhante medida — a taxa de promoção  - é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C 43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa 
influencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma dimi-
nuição do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de 
promoção e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (1), este 
concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado  - a taxa de promoção  - é parte integrante 
da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos 
auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios 
com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 130 
da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
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priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios 
propriamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando 
a ser mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da 
Comissão sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido — como o foi (cf. 
parágrafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento 
das campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre 
os produtos nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do 
artigo 108º, n.º 3, do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem 
a anulação dos actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que 
o estabelecimento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão 
Europeia, é contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos 
relativamente ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Setembro de 2007 e veio a 
ser, com manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, colect., p. I -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, nº. 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»

— cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02,

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

— cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 
artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem 
sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des prodults alimentaires e Syndicat 
nationaf des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-
ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as 
consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»
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— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em 
crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa 
e se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

 - A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

 - A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
— consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços 
e actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio 
propriamente dito que financia)?

 - O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de 
um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se 
encontra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo 
de auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão 
sobre a respectiva compatibilidade?

 - Em caso negativo — e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

3. Por seu turno, o Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., veio formular as seguintes conclusões das 
suas alegações:

“A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência ao período mensal de Abril de 2008.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.os 2 e 3 e 685.º -A, n.ºs 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas 
pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos 
auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão 
podem incidir as presentes alegações — cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.E. Em quase todos os momentos das 
alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário de rebater a decisão a quo, as suas 
posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompreensão do Tribunal e secundar a 
posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido 
à sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 
de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.
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H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» — cfr p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da 
sua decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado 
CE — hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa 
com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, 
através das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da le-
gislação comunitária e nacional aplicável, não constitui uni auxílio de Estado na acepção do agora 
artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consig-
nação da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa 
larga componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pre-
tensões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos 
pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as panes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.
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T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por 
nenhum dos agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à 
Comissão comunicando que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por 
esta razão o Estado considera a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de 
proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012— através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de 
qualquer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado 
e que as medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios es-
tatais no âmbito do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.
º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

IV. DO PEDIDO
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais.

Só nestes termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!
4. O Magistrado do Ministério Público, junto deste Tribunal, veio emitir o parecer que se segue:
“Está em questão nos presentes autos a autoliquidação da Taxa de Promoção relativa ao mês 

de ABRIL 2008.
Como resulta do ponto 133 da decisão de 20 de Julho de 2010, da Comissão Europeia, produzida 

no Procedimento Contraditório C -43/2004, aquela limita -se ao exame da aplicação da taxa de pro-
moção a partir da sua entrada em vigor a até 31 de Dezembro de 2006, data de entrada em vigor das 
novas Orientações comunitárias para os auxílios estatais no sector agrícola no período 2007 -2013, 
sem prejuízo da posição que a Comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção par 
além dessa data.

Como já se referiu a taxa de promoção sindicada nestes autos reporta -se ao mês de ABRIL 
2008, portanto, a período posterior ao abrangido pela Decisão de 20 de Julho de 2010 da Comissão 
Europeia.

Assim sendo, salvo melhor juízo, impõe -se, antes de mais, que:
1. Se indague junto da Comissão Europeia sobre as eventuais medidas tomadas relativamente à 

aplicação da taxa de promoção no período posterior a 31 de Dezembro de 2006;
2. Se suspenda, entretanto, a instância”.
5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II -FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
“A) No dia 30 de Maio de 2008, a A…….. procedeu à autoliquidação da quantia de € 3.391,13, a 

título de taxa de promoção referente ao mês de Abril de 2008, (cfr. documento n.º 1, junto com o pedido 
de revisto oficiosa, a qual por sua vez é o doc. 1 que instrui a petição inicial desta Impugnação, aqui 
dado por reproduzido o mesmo se dizendo dos demais elementos infra referidos;

B) o montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa, factualidade que resulta dos articulados apresentados pelas Partes, ou seja 
não é objecto de dissenso;

C) em 22/12/2008 a A…… apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida em A, 
vide artigo 1º da petição inicial e doc. nº. 2 que instruiu a petição inicial.

D) O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009, cfr. doc. 2 que instruiu a petição 
inicial;

E) Em 10/02/2009, via postal, a Impugnante remeteu a petição inicial que deu origem à presente 
Impugnação, vide fls. 2 e sgs.:

F) No dia 1 de Dezembro de 2004 a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de 
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Estado, encontrando -se o referido procedimento em curso, não tendo ainda sido adoptada decisão 
definitiva sobre o mérito da causa, verificando -se apenas a apreciação liminar melhor especificada 
na alínea seguinte, cfr. doc. n 3 que instruiu a petição inicial;

G) Do documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxilio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE (2005/C 

92/06)” extracta -se o que infra se registará dando -se o demais por reproduzido:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa, …, sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo instituto 

da Vinha e da Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

“(…)II. DESCRIÇÃO
“(…)
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do 

IVV, é imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal 
mas também

 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-
ceiros, e

 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Por-
tugal.

“(…)
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

“(…)
(108) A Comissão considera que os auxílios púbicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxilio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”., idem anterior;
H) A Comissão Europeia encerrou o procedimento a que vimos aludindo através de decisão 

proferida em 20 -07 -2010, que Portugal questionou através do competente recurso de anulação que 
dirigiu ao Tribunal Geral da União Europeia, decisão:

“(…) - limitada até 31 de Dezembro de 2006 “data da entrada em vigor das novas Orientações 
Comunitárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 2007 -2013, sem pre-
juízo da posição que a Comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além 
dessa data.”

“(…)
Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa 
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parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º. nº3, alínea c) do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º

Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, nº3 do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei nº137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para do artigo 107º, n.º 3, alínea c) do TFUE em relação ao pe-
ríodo que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006..

…”. cfr. documentos n.º 3 e 4 juntos pelo IVV.”
2. DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
Resulta do probatório que a recorrente procedeu, no dia 30 de Maio de 2008, à autoliquida-

ção da quantia de € 3.391,13, a título de taxa de promoção do vinho, referente ao mês de Abril de 
2008, tendo apresentado, em 22/12/2008, pedido de revisão oficiosa da mesma, que foi indeferido 
em 12/1/2009.

Contra este indeferimento deduziu a recorrente impugnação judicial, que foi julgada improcedente, 
por sentença proferida, em 6/9/2012, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu.

Para tanto, ponderou, entre o mais, o Mmº Juiz “a quo”:
• “(…) Alega a Impugnante que a taxa por si autoliquidada constitui um auxílio de Estado, 

contrapondo o IVV que a própria Comissão Europeia defende, em larga medida, exactamente o 
contrário.

• “(…) A taxa de promoção incide sobre os «vinhos e produtos vínicos produzidos no ter-
ritório nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados», sendo devida 
pelo agente económico (e, em certos casos, pelo produtor) ao IVV — cf. art.º 1º, n.º1, e art.º 3.º 
do D.L. n.º 119/97.

• “A taxa de promoção constitui, conforme decorre do n.º 1 do art.º 1.º do DL. n.º 119/97, a «con-
trapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção 
genérica e à coordenação geral do sector».

• “(…) O IVV, em sua defesa, alega que o seu financiamento é garantido, em larga medida, 
pela taxa de promoção. Isto mesmo foi confirmado pela Comissão Europeia na sua decisão de 
início do procedimento de investigação em curso, ao registar, por um lado, que «[a]s receitas 
desta taxa dita de promoção do vinho correspondem a mais de 62% do orçamento associado ao 
funcionamento do IVV» e, por outro, que «o financiamento das prestações de serviços ao sector 
desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do sector 
vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio estatal» (cfr. resumo da Decisão da Comissão, 
página 12, parágrafo 144). Admite -se que o nome não seja o mais adequado à natureza da taxa, 
mas tal deve -se ao Legislador e não ao IVV. Cfr. Decisão da Comissão C 43/2004 (ex NN 38/2003) 
— Taxa parafiscal de promoção do vinho, publicada no JOUE C 92, de 16.04.2005, a que se dará 
particular atenção no capitulo O infra (cfr. doc. n.º 2, que ora se junta e se dá por reproduzido para 
todos os efeitos legais).

• Assim, nesta questão, dando razão ao IVV, é a própria Comissão que na decisão referida na 
alínea G. dos factos provados refere que “o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvol-
vidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola 
em Portugal não constitui um auxílio estatal” (sublinhado nosso), conclusão 144.

• “(…) não estando em causa, um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser pre-
viamente notificada à Comissão Europeia, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE.

• “(…) as dúvidas da Comissão relativamente à taxa de promoção enquanto mecanismo de finan-
ciamento dos auxílios às acções de promoção e de publicidade do vinho limitam -se à parte do produto 
da taxa de promoção pago pelos produtos vitivinícolas provenientes de outros Estados -membros e às 
vantagens que estes retiram das acções de promoção e publicidade acima mencionadas, na medida em 
que estas acções sejam financiadas pelas receitas da taxa.

“(…) As questões relativas à taxa de promoção que estão a ser objecto de investigação pela Co-
missão são totalmente estranhas à matéria de facto que nos ocupa nos presentes autos.

• “Quanto aos vinhos produzidos em Portugal, ainda que comercializados fora do nosso país, a 
Comissão foi muito clara ao considerar que «não se afigura (...) existir discriminação entre os produtos 
nacionais destinados ao mercado nacional e os destinados à exportação» (cfr. parágrafo 143 da Decisão 
(cit,)).
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• “Não se coloca assim, a propósito da actividade desenvolvida em geral pela Impugnante e nos 
presentes autos em concreto, qualquer problema de Direito Comunitário derivado da taxa de promoção 
a que se encontra sujeita por lei.

• “Resta assim concluir que o processo de investigação à taxa de promoção, que foi iniciado pela 
Comissão e que se encontra em curso, é totalmente irrelevante para os presentes autos e para a funda-
mentação da pretensão da Impugnante.

• “(…) Do exposto não restam dúvidas que a presente impugnação tem que ser julgada totalmente 
improcedente, por não provada, confirmando -se a legalidade do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da liquidação aqui em causa”.

Contra este entendimento se insurge a recorrente argumentando, em síntese, que:
• “(…) nos presentes autos, (…) o que a recorrente sustenta é tão só a ilegalidade da taxa de 

promoção decorrente da respectiva não notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução 
antes de decisão final da Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE)…”

• “(…) Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV 
e às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.”(…) O Estado Português não 
poderia cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado a Comissão da mesma e até decisão 
final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa com o Direito Comunitário”, sendo 
que tal ilegalidade não é afectada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com 
o mercado comum por uma decisão final da Comissão, nos termos do parágrafo 62 do Acórdão do 
TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

• “(…) O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sen-
tença proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta 
em crise.

• “Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese (…)”.

Por sua vez, o recorrido, nas Contra -Alegações, vem dizer que a recorrente em vez de rebater 
a decisão “a quo”, as suas posições e respectivas apreciações, se limita a invocar a incompreensão 
do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i.., o que “seria desde logo suficiente 
para que não pudessem ser admitidas estas alegações que se apresentam em violação ao disposto 
nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º do CPPT, e à vasta jurisprudência supe-
rior — cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 
24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no processo n.º 28/11.5 BECBR, de 
8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 de Junho de 1997, no recurso 
n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de Janeiro de 1992”.

Em face das conclusões, que são as relevantes para aferir do objecto e âmbito do recurso [cfr. 
os arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], o objecto do presente recurso 
consiste em saber se a sentença recorrida fez correcto julgamento quando decidiu improcedente a im-
pugnação judicial, mantendo o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto de liquidação da 
taxa de promoção do vinho relativa a Abril de 2008.

2.2. Sendo estas as questões a tratar, verifica -se que as mesmas já foram decididas por Acórdão 
deste Supremo Tribunal Administrativo, em 23 de Abril proc n.º 29/2013, no qual interviemos como 
relatora.

Em face do exposto, concordando inteiramente com a fundamentação aduzida e tendo presente 
o disposto no art. 8º, n.º 3, do Código Civil e a possibilidade conferida pelo art. 713º, n.º 5, do Código 
de Processo Civil, limitamo -nos a remeter para aquele aresto, de que se juntará cópia.

III - DECISÃO
Termos em que os Juízes Conselheiros da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 30 de Abril de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) Cf., entre outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUJGENE VAN CALSTER, 
OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK NOORD -BRABANT. 
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 Acórdão de 8 de maio de 2013.

Assunto:

Juros indemnizatórios ao contribuinte por pagamento indevido de imposto. Juros de 
mora sobre juros indemnizatórios. Taxas de juro.

Sumário:

 I — Conforme jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal, não é legalmente ad-
missível a incidência de juros de mora sobre os juros indemnizatórios devidos ao 
contribuinte, ao abrigo do disposto no artigo 43.º da LGT, pois que, visando estes 
ressarcir os prejuízos pela privação da importância indevidamente paga, não se 
pode justificar uma dupla compensação pela mesma privação da disponibilidade 
daquela quantia.

 II — No caso de não ser a mesma a taxa legal de juros indemnizatórios durante todo o 
período de contagem, aplica -se cada uma delas relativamente ao período da sua 
vigência.

Processo n.º 33/13 -30.
Recorrente: A………………, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I - “A…………….., Ldª”, com os demais sinais dos autos, veio recorrer da decisão do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Sintra, que julgou parcialmente procedente a impugnação judicial, absol-
vendo a Fazenda Publica do pagamento de juros moratórios, apresentando, para o efeito, alegações 
nas quais conclui:

A) Nos termos do n.º 10 do artigo 35.º da LGT, a taxa dos juros compensatórios é equivalente à 
taxa dos juros legais fixados nos termos do n.º 1 do artigo 559.º do Código Civil;

B) Os juros indemnizatórios a favor da ora Recorrente devem ser contados sobre a quantia do 
imposto indevidamente pago, desde a data do seu pagamento indevido i.e., 21.01.1994, até à data da 
emissão da respetiva nota de crédito, i.e., 06.07.2006;

C) A Direção de Serviços de Justiça Tributária emitiu em 5 de janeiro de 1999, o Ofício Circulado 
n.º 108/99, tendo em vista dissipar eventuais dúvidas, contribuir para a absoluta uniformização de pro-
cedimentos em todos os Serviços e garantir os direitos do Estado e dos contribuintes;

D) Administração Tributária definiu que a taxa de juros compensatórios passou a ser a que resulta 
do n.º 10 do artigo 25.º da LGT, que, à data se cifrava nos 10%  - de acordo com a Portaria n.º 1171/95, 
de 25 de setembro, a partir da data da entrada em vigor do Decreto -Lei 398/98, de 17 de dezembro;

E) A liquidação de juros compensatórios diferenciada, apenas tem eficácia a partir de 1 de janeiro 
de 1999, pelo que apenas será de observar em relação às situações cujo início de retardamento ocorra 
a partir de 1 de janeiro de 1999;

F) Em relação às situações cujo início de retardamento seja anterior a 1 de janeiro de 1999 tem 
de ser aplicada exclusivamente a taxa em vigor no início do retardamento;

G) A data do pagamento indevido do imposto e a partir da qual se inicia a contagem dos juros 
indemnizatórios devidos i.e., do retardamento, é 21.01.1994, pelo que, nos termos da Tabela dos juros 
compensatórios e juros de mora, ao período de 21.01.1994 até 30.09.1994, aplica -se aos juros indem-
nizatórios devidos, exclusivamente a taxa de 17%;

H) Termos em que a ora Recorrente tem direito a que seja aplicada a taxa única de 17%, aos juros 
indemnizatórios vencidos;

I) Não é possível contar juros indemnizatórios e moratórios relativos ao mesmo período temporal;
J) Os juros de mora destinam -se a reparar os prejuízos presumivelmente sofridos pelo credor de 

uma obrigação pecuniária, derivados da indisponibilidade de uma quantia não paga pontualmente, 
sendo estes também devidos, mesmo em situações não abrangidas por aquele artigo 102.º da LGT e 
pelas normas que preveem dever de pagamento de juros indemnizatórios;

K) Seria intolerável, em face do artigo 22.º da Constituição da República Portuguesa, que a Ad-
ministração Tributária, colocada em situação em que deve efetuar a entrega de uma quantia, em prazo 
determinado na lei, pudesse sem qualquer possibilidade de compensação para o particular que vê ile-
galmente protelado o período de tempo em que se encontra privado da quantia a que tem direito;
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L) Os juros compensatórios e os juros indemnizatórios têm a mesma natureza e, como tal, estão 
sujeitos ao mesmo regime jurídico;

M) Sendo pacífico que os juros de mora incidam sobre os juros compensatórios, devem também 
aqueles incidir sobre juros indemnizatórios;

N) Nestes termos e sob pena de estarmos perante um tratamento mais favorável e privilegiado 
da Administração, que reportamos de inadmissível num Estado de Direito, deverá ser reconhecido à 
Recorrente o direito aos juros moratórios peticionados.

Nestes termos, deve o presente recurso ser julgado procedente e, em consequência, alterada a 
decisão do Tribunal a quo, condenando -se a Administração Tributária no pagamento de juros indem-
nizatórios à taxa única de 17%, desde 21.01.1994 até 06.07.2006, bem como ao pagamento dos juros 
moratórios às taxas legais sucessivamente em vigor.

II. Não foram apresentadas contra alegações.
III. O MP emitiu parecer de fls. 153/156, no sentido de que deveria ser negado provimento ao 

recurso e manter -se a decisão recorrida aduzindo que “…não são devidos juros de mora sobre os juros 
indemnizatórios e ao aplicar as várias taxas de juro legais relativamente ao período da sua vigência 
fez uma correta interpretação e aplicação dos atinentes normativos…”.

IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
V. Com interesse para a decisão, foram dados como provados no acórdão recorrido os seguintes factos:
A) Em 22.11.1993, a ora Impugnante deduziu, junto do Tribunal Tributário de 1ª Instância de 

Lisboa, impugnação judicial contra o ato de liquidação adicional de IRC de 1989, n.º 8310010595, 
efetuada na sequência de correção da matéria coletável, da qual resultou imposto a pagar na quantia de 
Esc.: 18.583.348$00 (€ 92.693,18). (Docs. nºs 1 e 2 juntos com a PI)

B) Em 21.01.1994 a Impugnante pagou o imposto apurado na liquidação adicional a que se re-
fere a alínea que antecede, tendo -lhe sido liquidados juros de mora no montante de Esc. 743.334$00 / 
€ 5.707,73, em dívida no processo de execução fiscal. (Doc. n.º 4 junto com a P1)

C) Por sentença proferida pelo Tribunal Tributário de 1ª Instância de Lisboa em 20.02.2003, 
e transitada em julgado em 11.06.2003, foi julgada parcialmente procedente a impugnação judicial 
referida na alínea A) do probatório, que correu termos sob o n.º 93/94, pelo 1a Secção do 3º Juízo, na 
qual se determinou a anulação parcial da liquidação de IRC de 1989, «quanto à não aceitação como 
custo das importâncias referentes às comissões e respetivas diferenças cambiais», com fundamento 
em «estarem devidamente justificados os custos referentes aos comissionistas da impugnante». (Doc. 
n.º 6 junto com a PI)

D) A Fazenda Pública apresentou recurso da decisão que antecede, que veio a ser julgado deserto 
em 11.06.2003, por não terem sido apresentadas as alegações de recurso no prazo legal. (Doc. n.º 7 
junto com a PI)

E) Em 31.12.2003 deu entrada no Serviço de Finanças de Sintra 1, por Guia n.º 361/03, de 
18.12.2003, o processo de impugnação judicial identificado nas alíneas A) e C) do probatório. (Doc. 
fls. 89 do processo administrativo tributário (PAT).

F) Em 02.07.2004 a Impugnante requereu, junto do Serviço de Finanças de Sintra 1, a execução 
da sentença a que alude a alínea C) do probatório, pedindo, a final:

«a) Reconhecimento da nulidade parcial da liquidação adicional em IRC do exercício de 1989 na me-
dida da invalidade das correções à matéria coletável declarada por adicionamento de Esc. 45.673.772$30/ 
€ 227.819,41 e de Esc. 3.729.511$00/€18.602,69, num total de Esc. 49.403.284$00/€ 246.422,10;

b) Restituição à Requerente dos montantes de Esc. 18.082.199$00 / € 89.944,07 relativo a imposto 
indevidamente pago em resultado dos atos nulos de liquidação adicional.

c) Pagamento de juros indemnizatórios desde a data do pagamento indevido do imposto (21 de 
janeiro de 1994) até à data da emissão da respetiva nota de crédito (juros esses que até 23.06,2004 
somam aproximadamente, a quantia de € 159.481,93).» (Doc. n.º 8 junto com a P1)

G) Em 06.07.2006 foi emitido o cheque do Tesouro n.º 4240536240, a favor da Impugnante, no 
valor de € 89.944,23, relativo a IRC do período de 1989 -01 -01 a 1989 -12 -31, em cuja descrição consta 
«Restituição de Liq. 1993 8310010595», tendo o mesmo sido remetido por via postal com registo de 
12.07.2006 e rececionado pela Impugnante em 14.07.2006, (Doc. n.º 9 junto com a P1)

H) Em 12.10.2006 foi remetida a este Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra a presente im-
pugnação judicial (cfr. fls. 3 dos autos).

VI. São duas as questões suscitadas nas conclusões das alegações da recorrente:
a) A de saber se sobre juros indemnizatórios podem incidir juros de mora:
b) A de saber qual a taxa de juro aplicável aos juros indemnizatórios a que a recorrente teve direito.
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Comecemos por conhecer da 1ª questão.
VI.1. Este Supremo Tribunal vem entendendo que sobre os juros indemnizatórios não incidem juros 

moratórios, louvando -se em fundamentação espelhada, entre outros, no acórdão de 11.02.2009  - Pro-
cesso nº. 01003/08, no qual, para além do mais, se escreveu o seguinte:

“4 – No artº. 100.º da LGT estabelece -se que quando ocorre anulação de um ato de liquidação 
por iniciativa do contribuinte, através de reclamação graciosa, impugnação judicial ou recurso, pode 
haver lugar a pagamento de juros indemnizatórios a favor do contribuinte «a partir do termo do prazo 
da execução da decisão». 

Para os casos em que a restituição é consequência de uma decisão judicial, está hoje estabelecido 
de forma explícita, no n.º 2 do artº. 102.º da LGT, que, em caso de a sentença implicar a restituição de 
tributo já pago, serão devidos juros de mora a partir do termo do prazo da sua execução espontânea.

Por sua vez, o artº. 61.º do CPPT, que concretiza o regime dos juros indemnizatórios, estabelece, 
no seu n.º 3, que eles são contados desde a data do pagamento do imposto indevido até à data da emissão 
da respetiva nota de crédito.

Este artº. 61.º é uma norma do CPPT e este Código, nos termos do seu artº. 1.º, não prejudica o 
estabelecido na LGT. Na redação inicial daquele Código, a compatibilização do CPPT com a LGT, 
em matérias inseridas na reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República, era 
imposta pela lei de autorização legislativa em que o Governo se baseou para o aprovar, que consta do 
artº. 51.º, n.º 1, da Lei n.º 87 -B/98, de 31 de dezembro, que estabeleceu como sentido da autorização a 
compatibilização das normas do CPT com as da LGT.

No que concerne ao termo final do período de contagem de juros indemnizatórios, a norma do 
artº. 61.º, n.º 3, da LGT é compatível com o artº. 100.º da LGT, pois nele não se prevê esse termo.

No que respeita ao termo inicial, embora a parte final do artº. 100.º da LGT, ao referir -se ao «paga-
mento de juros indemnizatórios, se for caso disso, a partir do termo do prazo da execução da decisão» 
sugira que estes juros apenas são contados a partir do termo do prazo de execução da decisão, a inter-
pretação correta não é essa. Na verdade, na parte inicial da mesma norma, refere -se inequivocamente 
que «a administração tributária está obrigada, em caso de procedência total ou parcial de reclama-
ção, impugnação judicial ou recurso a favor do sujeito passivo, à imediata e plena reconstituição da 
legalidade do ato ou situação objeto do litígio» e essa reconstituição, para ser plena, não pode deixar 
de abranger o ressarcimento integral dos danos presumidos e não apenas dos que sobrevierem após 
o termo do prazo de execução, o que, aliás, está em sintonia com o art. 22.º da CRP, que reconhece 
aos cidadãos o direito de serem indemnizados pelo Estado e as demais entidades públicas por ações 
ou omissões praticadas no exercício das suas funções e por causa desse exercício pelos seus órgãos, 
funcionários e agentes, que lhes causem prejuízos.

Assim, tendo o legislador adotado a indemnização sobre a forma de juros indemnizatórios, presu-
mindo o prejuízo patrimonial derivado da privação da quantia paga na sequência de um ato de liquidação 
ilegal, a interpretação do artº. 100.º da LGT conforme à Constituição é a de que nele se reconhece o 
direito a juros indemnizatórios desde a data em que ocorreu a privação da quantia ilegalmente liquidada 
e não apenas a contar do termo do prazo de execução da decisão anulatória.

Por isso, o artº. 61.º, n.º 3, ao estabelecer como termo inicial da contagem de juros indemnizatórios 
o momento do pagamento, está em sintonia com o regime da LGT.

5 – É com este pressuposto de que os juros indemnizatórios abrangem todo o período que vai do 
pagamento até à emissão de nota de crédito, nos termos do artº. 61.º, n.º 3, do CPPT, que tem de ser 
analisada a questão dos juros de mora.

É de considerar assente no processo, por ter sido decidido na sentença recorrida e não ser contro-
vertido no presente recurso jurisdicional, que não há cumulação de juros moratórios e indemnizatórios 
relativamente ao mesmo período de tempo, pois não se pode justificar uma dupla compensação pela 
mesma privação da disponibilidade da quantia indevidamente paga.

Por isso, resultando dos arts. 100.º da LGT e 61.º, n.º 3, do CPPT, que, quando há lugar a juros 
indemnizatórios, eles cobrem todo o período que vai desde o pagamento indevido até à emissão da 
nota de crédito, tem de concluir -se que, nessas situações, não haverá lugar a pagamento de juros de 
mora, pois, se este fosse efetuado, ocorreria uma cumulação de juros relativamente ao mesmo período 
de privação da quantia paga.

Isto é, sendo de entender que não pode haver lugar a cumulação de juros indemnizatórios e mora-
tórios relativamente ao mesmo período de tempo, a interpretação que permite compatibilizar o regime 
do artº. 100.º da LGT, complementado com o do artº. 61.º do CPPT, e o do artº. 102.º da mesma Lei é a 
de que, quando há lugar a juros indemnizatórios, não tem aplicação o regime dos juros de mora previsto 
no artº. 102.º, pois toda a dívida de juros é paga a título de juros indemnizatórios.

Assim, é de interpretar restritivamente o artº. 102.º, como aplicando -se apenas aos casos em que 
não há lugar a juros indemnizatórios, isto é, os casos em que a anulação não é motivada por erro im-
putável aos serviços, pois quando é esta a razão da anulação há sempre lugar a juros indemnizatórios 
(art. 43.º, n.º 1, da LGT).”
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Este entendimento (não acumulação dos juros moratórios e indemnizatórios) tem vindo a ser 
expresso, quer em arestos anteriores, quer posteriores ao transcrito, nomeadamente, nos acórdãos 
de 19.12.2001 -Processo n.º 026608, de 17/02/2002 - Processo n.º 10/02, de 20/11/2002 – Processo 
n.º 1079/02, de 07/03/2007 - Processo n.º 1220/06, de 02/07/2008 - Processo n.º 303/08, de 14/07/2008 
 - Processo n.º 304/08, de 31/01/2008  - Processo n.º 839/07, de 02.03.2011 -Processo n.º 880/08, 
de 24/10/2007 -Processo n.º 01095/05 (Pleno), de 17/06/2009 – Processo n.º 447/07 (Pleno), de 
20.10.2004 -Processo n.º 0338/04, de 02.05.2007 – Processo n.º 9/07, de 02.03.2011 -Processo n.º 0880/10 
e de 06.02.2013 -Processo n.º 01114/12. (Neste sentido também e com maior desenvolvimento sobre esta 
questão, V. Jorge Lopes de Sousa – CPPT Anotado e Comentado, 6ª edição 2011, págs. 545/551).

Nas conclusões das alíneas L) a M), invoca a recorrente o seu direito a juros de mora, uma vez que o 
regime dos juros indemnizatórios é idêntico ao dos juros compensatórios. Assim, prevendo -se juros de mora 
sobre os juros compensatórios, o mesmo regime deve ser aplicado ao seu caso, sob pena de um tratamento 
mais favorável e privilegiado da Administração Tributária, o que é inadmissível num Estado de Direito.

Ora, também esta questão já foi especificamente tratada por este STA em sentido diverso do 
entendimento da recorrente, tendo, por exemplo, no acórdão de 02.03.2011 – Processo n.º 0880/12, 
ficado escrito o seguinte:

“Por outro lado, são de diferente natureza as dívidas que geram juros indemnizatórios e as dívidas 
que são fonte de juros compensatórios: no primeiro caso, pretende -se compensar o contribuinte por 
um desapossamento ilegal  - artigo 43.º da Lei Geral Tributária  -, sendo indiferente que o devedor seja 
o Estado ou um particular; e, no segundo, visa -se reparar o dano sofrido pela Administração Tributária 
que, por facto imputável ao sujeito passivo, se viu privada, nomeadamente através do atraso da liquida-
ção, de dispor de uma receita que lhe era devida  - cfr. artigo 35.º do mesmo diploma. Daí que, quando 
se torna possível a realização da liquidação, os juros compensatórios sejam conjuntamente liquidados 
com a dívida de imposto, na qual se integram  - n.º 8 deste último normativo.

Assim, os juros de mora  - a favor da Fazenda Pública  -, sendo devidos, vão incidir também, 
nesta medida, sobre os juros compensatórios, à taxa de 1% ao mês ou fracção  - cfr. artigo 3.º, n.º 1, 
do Decreto -Lei n.º 73/99, de 16 de Março (determina a taxa de juro aplicável nas dívidas ao Estado e 
outras entidades públicas).

Ou seja: se o sujeito passivo não cumprir a obrigação tributária no prazo de pagamento voluntário, 
passam a ser devidos juros de mora a favor da Fazenda Pública que são calculados sobre a dívida de 
imposto na qual, nos termos do artigo 35.º, n.º 8, da Lei Geral Tributária, se integram os juros com-
pensatórios (que eventualmente sejam devidos).

Naturalmente, não há, para os juros indemnizatórios, disposição legal semelhante àquele n.º 8 
do artigo 35.º da Lei Geral Tributária. Sendo juros devidos a favor do contribuinte, em virtude de uma 
liquidação e subsequente desapossamento ilegais, não podem ser integrados numa dívida de imposto.

Do mesmo modo, devido à sua natureza, não podem tais juros moratórios  - a favor da Fazenda 
Pública  - incidir sobre juros indemnizatórios a favor do contribuinte.

E também não é possível, nos preditos termos, que os juros de mora  - a favor do contribuinte 
 - incidam sobre os juros indemnizatórios, em face da sua idêntica função.

Aliás, tal função reparadora, ainda que atinente a factos geradores distintos, como se viu, é con-
cretizada, nas duas espécies de juros, através da mesma taxa.

Com efeito, a Lei Geral Tributária não determina qual é a taxa dos juros moratórios a favor do 
sujeito passivo e o sistema fiscal prevê apenas duas taxas de juro: a taxa de juros legal de 4% ao ano, 
prevista na Portaria n.º 291/2003, de 8 de Abril; e a taxa de juro aplicável nas dívidas ao Estado e ou-
tras entidades públicas que é de 1% ao mês ou fracção, nos termos do artigo 3.º, n.º 1, do Decreto -Lei 
n.º 73/99, de 16 de Março.

Esta taxa mais elevada que a devida nas restantes espécies de juros justifica -se pelo facto de estar 
em causa a violação da obrigação principal do “dever fundamental” de pagar impostos. (...)

Ora, bem se vê que esta taxa de juro aplicável nas dívidas ao Estado, dada a sua natureza especial, 
só se aplica aos juros moratórios a favor da Fazenda Pública, que não do contribuinte, em virtude da 
predita violação da obrigação principal do dever fundamental de pagar impostos.

Pelo que a taxa dos juros moratórios a favor do sujeito passivo só pode ser a taxa de juros legal 
de 4% ao ano, uma vez que não há outra prevista no ordenamento. (...) Taxa de 4% que, dada a natu-
reza das dívidas envolvidas, nos preditos termos, é também aplicável aos juros compensatórios (como 
determina expressamente o artigo 35.º, n.º 10, da Lei Geral Tributária) e aos juros indemnizatórios (por 
força da remissão expressa do artigo 43.º, n.º 4, do mesmo diploma legal).

Por fim, o artigo 560.º do Código Civil proíbe, por regra, o anatocismo.
Há, todavia, três situações em que o anatocismo é permitido, sendo que, em princípio, “só podem 

ser capitalizados os juros correspondentes ao período mínimo de um ano”  - n.º 2 do dito artigo 560.º.
Assim, “para que os juros vencidos produzam juros [I] é necessária convenção posterior ao ven-

cimento; pode haver também juros de juros, [II] a partir da notificação judicial feita ao devedor para 
capitalizar os juros vencidos ou proceder ao seu pagamento sob pena de capitalização”  - n.º 1.
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Contudo, [III] estas restrições “não são aplicáveis (…) se forem contrárias a regras ou usos par-
ticulares do comércio”  - n.º 3.

Ora, no domínio do direito fiscal vigora o princípio da legalidade, maxime o princípio da tipicidade, 
o que veda à administração tributária a possibilidade de convencionar o anatocismo após o vencimento 
dos juros ou efectuar a dita notificação judicial, uma vez que estas hipóteses não se encontram previstas 
nas leis tributárias.

Assim, está totalmente vedada pela lei a possibilidade de os juros indemnizatórios serem fonte 
de novos juros.

E não se diga que os juros indemnizatórios não são verdadeiros juros.
À míngua de uma definição legal, a doutrina desenvolveu o conceito de juro enquadrando -o na 

figura dos frutos civis, uma vez que são produzidos periodicamente por uma coisa (a obrigação de 
capital), sem prejuízo da sua substância, em consequência de uma relação jurídica.

Cfr. o artigo 212.º do Código Civil, Almeida Costa, Direito das Obrigações, Almedina, 10.ª edição, 
2006, p. 749, Correia das Neves, Manual dos Juros  - Estudo Jurídico de Utilidade Prática, Almedina, 
3.ª Edição, 1989, p. 23, e Pires de Lima e Antunes Varela, Código Civil Anotado, Coimbra Editora, 
1968, nota 1 ao artigo 559.º.

Concretizando a noção, Correia das Neves, ibidem, define juro “como um rendimento ou re-
muneração de uma obrigação de capital (previamente cedido ou devido a outro título), vencível pelo 
decurso do tempo, e que varia em função do valor do capital, da taxa (…) de remuneração e do tempo 
de privação”, considerando que a obrigação de juros também se encontra prevista na lei para casos em 
que “não há prévia cedência de um capital, mas simples não cumprimento oportuno de uma obrigação 
imposta legalmente, embora esta seja ainda uma obrigação de capital pecuniário” (pp. 18 -19).

E, ainda nestes últimos casos, se trata, bem vistas as coisas, de uma remuneração de capital, uma 
vez que é o seu desapossamento que está em causa.

Ora, os juros indemnizatórios gozam destas características e não é pelo facto de terem uma função 
reparadora que a sua natureza se altera, até porque “rigorosamente, todo o juro é compensatório (do uso 
legítimo do dinheiro, do atraso da prestação ou de outro facto)”  - cfr. Vaz Serra, “Obrigação de Juros 
e Mora do Devedor”, in Boletim do Ministério da Justiça, n.º 55, pp. 111 -112.

Não pode, pois, aceitar -se que os juros tenham outra natureza por terem uma função compensa-
tória ou indemnizatória, uma vez que todas as espécies de juros partilham essa função e, se assim se 
entendesse, o regime do anatocismo seria absolutamente desprezível, já que não teria a que se aplicar 
(não haveria, então, “juros” sobre juros).

Finalmente, não se objecte, à tese exposta, com uma eventual inconstitucionalidade, por violação 
do princípio da igualdade, já que é diversa, como acima se acentuou, a natureza da dívida ao Estado para 
pagamento de impostos  - cfr. Casalta Nabais, ob. cit. - e a da dívida daquele ao contribuinte, situável 
no plano de qualquer outro débito a este.

Em suma: os juros moratórios não podem incidir sobre os juros indemnizatórios.»
Em conclusão, embora a falta de restituição do montante anulado de imposto e juros compensa-

tórios no prazo legalmente previsto para o cumprimento espontâneo pela Fazenda Pública implique a 
obrigação de pagamento de juros de mora sobre esse montante se tal for pedido pelo contribuinte, estes 
não podem incidir sobre a quantia devida ao contribuinte a título de juros indemnizatórios, ainda que 
esta quantia não lhe tenha sido paga no prazo legal.”

Não existem razões legislativas ou de outra ordem que levem agora a outro entendimento pelo 
que, nesta parte, o recurso improcede.

VI.2. Relativamente à 2ª questão, refere a recorrente que a liquidação de juros compensatórios 
diferenciada, apenas tem eficácia a partir de 1 de janeiro de 1999, pelo que apenas será de observar em 
relação às situações cujo início de retardamento ocorra a partir de 1 de janeiro de 1999;

Em relação às situações cujo início de retardamento seja anterior a 1 de janeiro de 1999 tem de 
ser aplicada exclusivamente a taxa em vigor no início do retardamento;

A data do pagamento indevido do imposto e a partir da qual se inicia a contagem dos juros in-
demnizatórios devidos i.e., do retardamento, é 21.01.1994, pelo que, nos termos da Tabela dos juros 
compensatórios e juros de mora, ao período de 21.01.1994 até 30.09.1994, aplica -se aos juros indem-
nizatórios devidos, exclusivamente a taxa de 17%;

Assim, a ora Recorrente tem direito a que seja aplicada a taxa única de 17%, aos juros indemni-
zatórios vencidos.

A decisão recorrida, por sua vez, por aplicação do disposto nos artºs 61º, n.º 3 do CPPT, 35º, 
n.º 10 da LGT e 559º, n.º 1 do Código Civil (e sucessivas portarias que o regulamentaram), entendeu 
que a recorrente apenas tinha direito à aplicação das sucessivas taxas de juro legal vigentes a partir de 
21.01.1994 até 06.07.2006

Temos então que a divergência entre a decisão recorrida e o entendimento da recorrente se centra 
em apurar se a taxa de juros indemnizatórios é fixa, sendo aplicável a vigente no momento do paga-
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mento indevido, ou, se pelo contrário, são aplicáveis as taxas vigentes ao longo de todo o período em 
que a recorrente esteve privado do valor indevidamente pago.

Sobre esta matéria são esclarecedoras as palavras tecidas por Jorge Lopes de Sousa – Ob. acima 
citada, pág. 557, das quais, com a devida vénia, nos apropriamos:

“No que concerne à aplicação no tempo das normas sobre juros indemnizatórios, coloca -se a 
questão da alteração das taxas aplicáveis ao longo do período de tempo em que eles são devidos.

No n.º 4 do artº 83º do CPT esta questão era eliminada, determinando a aplicação de uma taxa de 
juro fixa, ao longo de todo o período de contagem dos juros.

Era, decerto, uma solução que, tendo as vantagens da simplicidade, não primava pela razoabilidade 
e justiça, pois, estando os juros compensatórios vocacionados para a reparação do prejuízo provocado 
pela indisponibilidade de uma quantia e sendo o montante deste prejuízo variável, presumivelmente, em 
função das variações das taxas de juros, não se compreendia que durante todo o período de contagem 
se aplicasse a mesma taxa para o seu cálculo.

Aquele artº. 83.º do CPT foi revogado pelo n.º 1 do artº. 2º do DL n.º 398/98, de 17 de dezembro, 
que aprovou a LGT e esta Lei não contém qualquer regra especial sobre esta matéria, pelo que a questão 
deverá ser resolvida à face dos princípios gerais sobre a aplicação da lei no tempo.

Neste contexto, parece deverá fazer -se aplicação da mesma regra do n.º 2 do artº. 12.º da LGT, calculando 
os juros indemnizatórios, no caso de não ser a mesma a taxa legal durante todo o período de contagem, com base 
nas várias taxas de juros legais que vigorarem durante esse período, aplicando cada uma delas relativamente ao 
período da sua vigência”. (Neste sentido v. ainda, do mesmo autor, com referência à taxa de juros compensató-
rios: Juros nas Relações Tributárias in Problemas fundamentais do Direito Tributário, págs. 154/155).

Conforme ainda refere Lopes de Sousa, CPPT, pág. 557, nota de rodapé n.º 961, a conclusão seme-
lhante chega, BATISTA MACHADO  - Sobre a aplicação no tempo do novo Código Civil, página 115, 
atendendo às regras gerais sobre a aplicação da lei no tempo que constam do artº. 12º do CC, a propósito 
da questão paralela da contagem dos juros de mora, com a argumentação de que, estando a taxa este juro 
em relação com o rendimento médio e normal dos capitais em certo período, o prejuízo do credor que se 
trata de reparar é aquele que para ele resulta da privação do seu capital e que corresponde à taxa de juro 
no momento em que essa privação se verifica. Deste modo, se a lei altera a taxa legal de juro durante a 
mora, ela aplica -se aos juros moratórios que corram desde a sua entrada em vigor, pois trata -se de calcular 
um prejuízo sofrido continuamente todos os dias, até que o devedor salde a sua dívida.

E também neste sentido se decidiu, no acórdão de 19.12.2001 -Processo n.º 026 608 deste STA, onde 
ficou escrito que “A contagem desses juros, cuja taxa é igual à dos juros compensatórios (artº 43º, n.º 4 
da LGT), bem como dos juros moratórios, deve ser feita tendo em conta as taxas que sucessivamente 
vigoraram, desde a data do pagamento indevido do tributo, dado que estas exprimem a medida legal 
considerada idónea para a mensuração do dano respeitante a uma obrigação pecuniária.

Depois, ainda porque essa é a solução que decorre da regra do artº 12º n.º 2 da LGT relativo à 
aplicação das leis no tempo”.

Importa então apurar quais essas taxas de juros desde a data do pagamento indevido.
Conforme se refere ainda no transcrito acórdão de 19.12.2011, “Só com o aditamento feito ao 

artº 83º do C.P.T. pela Lei n.º 7/96, de 7 de fevereiro, onde passou a figurar como o seu n.º 4, é que 
começou a existir, no nosso ordenamento tributário, um preceito que estabeleceu, com caráter geral, 
para todos os tributos, a taxa dos juros compensatórios, tendo -a feito corresponder “à taxa básica 
de desconto do Banco de Portugal em vigor no momento do início do retardamento da liquidação do 
imposto, acrescida de cinco pontos percentuais”.

Até então essa taxa era prevista nos diplomas que regulavam os diversos tipos de impostos ou tributos. 
E a mesma atitude generalista veio a ser continuada pelo artº 35º, n.º 10 da LGT, tendo -a fixado, todavia, 
nos termos equivalentes”à taxa dos juros legais fixados nos termos do n.º 1 do artigo 559º do Código Civil”.

Encontrando -nos então no domínio do IRC, o artº 86º, n.º 1 do respetivo Código determinava que 
os juros a favor do contribuinte por pagamento indevido de imposto eram os correspondentes à taxa 
básica de desconto do Banco de Portugal, acrescida de cinco pontos percentuais (taxa equivalente à 
prevista para os juros compensatórios no artº 83º, n.º 1 do mesmo Código).

Esta mesma taxa foi sendo mantida até à entrada em vigor da LGT, em 1 de janeiro de 1999, cujo 
artº 35º, n.º 10 veio determinar que a taxa dos juros compensatórios era equivalente à taxa dos juros 
legais fixados nos termos do n.º 1 do artigo 559º do Código Civil.

Sendo assim, as taxas a ter em conta até 31.12.1998 hão de ser as taxas básicas de desconto do 
Banco de Portugal em vigor durante o respetivo período, acrescida de cinco pontos percentuais.

Posteriormente a essa data as taxas hão de ser as dos juros legais fixados nos termos do n.º 1 do 
artigo 559º do Código Civil.
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Então, por aplicação dos artºs 24º, n.º 3 do CPT, 86º do CIRC, dos sucessivos Avisos do Banco 
de Portugal e 35º, n.º 10 da LGT, as taxas de juros dos juros indemnizatórios a que a recorrente tem 
direito, são as seguintes:

 -De 21.01.1994 a 30.09.1994  - 17% (Aviso n.º 2/94, publicado no DR, II Série, 16º Supl., de 20 -01 -94)
 -De 01 -10 -1994 a 30 -08 -1995  - 15,5% (Aviso n.º 5/94, publicado no DR, II Série, n.º 227, de 30 -09 -94)
 -De 31 -08 -1995 a 02 -02 -1996  - 14,5% (Aviso n.º 5/95, publicado no DR, II Série, n.º 200, de 30 -08 -95)
 -De 03/02/1996 a 23/04/1996: 13,75%  - (Aviso n.º 1/96, de 19.01.1996, publicado no D.R. n.º 27, 

II série, de 01.02.1996);
 -De 24/04/1996 a 12/12/1996: 13,25%  - (Aviso n.º 2/96, de 04.04.1996, publicado no D.R. n.º 96, 

II série, de 23.04.l996);
 -De 13/12/1996 a 06/05/1997: 12%  - (Aviso n.º 5/96, de 22.11.96, publicado no D.R. n.º 287, II 

série, de 12.12.1996);
 -De 07/05/1997 a 25/02/1998: 11%  - (Aviso n.º 180/97, de 22.04.97, publicado no D.R. n.º 104, 

II série, de 06.05.1997);
 -De 26/02/1998 a 06/11/1998: 10%  - (Aviso n.º 1/98, de 16.02.98, publicado no D.R. n.º 47, I 

série  - B, de 25.02.1998);
 -De 07/11/1998 a 19/12/1998: 9,25%  - (Aviso n.º 3/98, de 30.10.98, publicado no D.R. n.º 257, 

I série – B, de 06.11.1998);
 -De 20/12/1998 a 31/12/1998: 8,25%  - (Aviso n.º 4/98, de 14.12.98, publicado do D.R. n.º 292, 

I série – B, de 19.12.1998);
 -De 01/01/1999 a 16/04/1999: 10%  - (Portaria n.º 1171/95, de 25 de setembro);
 -De 17/04/1999 a 30/04/2003: 7%  - (Portaria n.º 263/99, de 12 de abril).
 -A partir de 01/05/2003: 4%  - (Portaria n.º 291/03, de 08 de abril)
Pelo que ficou dito, o recurso merece parcial provimento.
VII. Nestes termos e pelo exposto, concede -se parcial provimento ao recurso, revogando -se par-

cialmente a sentença recorrida e julgando -se parcialmente procedente o pedido nos termos sobreditos, 
devendo a administração pagar à recorrente os juros apurados nos termos que acima se referiram até 
efetivo pagamento.

Custas pela recorrente na proporção do que decaiu.

Lisboa, 8 de maio de 2013. — Valente Torrão (relator) — Pedro Delgado — Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 8 de Maio de 2013.

Assunto:

Deserção da instância. Pedido de revisão. Impugnação.

Sumário:

A declaração de deserção da instância em anterior impugnação judicial de acto de 
liquidação, não obsta a que o contribuinte apresente um pedido de revisão dessa 
liquidação, ao abrigo do disposto no artigo 78.º da LGT e que, no seguimento de 
indeferimento expresso desse pedido de revisão, apresente impugnação deste acto 
de indeferimento, a tal não obstando igualmente o disposto nos artigos 289.º do 
CPC e 332.º do CCivil, já que a impugnação deduzida do indeferimento do pedido 
de revisão não se reconduz a nova acção apresentada no seguimento da absolvição 
da instância por força da mencionada deserção.

Processo n.º 447/13 -30.
Recorrente: A……………..
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A…………….., S.A., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida 

pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, na impugnação judicial deduzida contra o despacho 
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de indeferimento do pedido de revisão das liquidações de IRC relativas aos anos de 1999 e 2000, no 
montante de € 1.103.468,64, absolveu a Fazenda Pública, com fundamento na verificação da excepção 
de caducidade do direito de impugnar.

1.2. A recorrente termina as alegações concluindo da forma seguinte:
A – O facto de (por lapso do anterior mandatário da Recorrente, numa primeira impugnação) ter 

ocorrido uma deserção da instância que levou à extinção do processo sem apreciação do mérito da 
causa, não preclude o direito da Recorrente remediar esse lapso, apresentando um pedido de revisão 
de actos tributários (ao abrigo do art. 78º da LGT).

B – Nestes autos não interessa saber se se aplica o prazo de 30 dias (do art. 289º do CPC) ou o 
prazo de 2 meses (do art. 332º do C.Civil) para a propositura de uma segunda acção, quando a primeira 
haja findado por absolvição de instância. Mas foi essa a questão apreciada pela sentença recorrida.

C – O que está em causa é saber se a AT tem ou não o dever de apreciar um pedido de revisão de 
um acto tributário, quando ele seja formulado depois de decorrido o prazo de impugnação judicial desse 
mesmo acto; se esse dever cessa pelo facto de ter sido anteriormente apresentada uma impugnação, 
que haja findado sem uma decisão de mérito; e, em caso negativo, se pode impugnar -se judicialmente 
a decisão de indeferimento daquele pedido de revisão.

Respondendo a estas questões, a Recorrente considera que:
D – O artigo 78º da LGT impõe à AT o dever de revogar actos ilegais, não condicionando tal 

dever à circunstância de ter, ou não, decorrido o prazo de impugnação judicial, ou de o contribuinte ter 
instaurado (ou não) essa impugnação judicial.

E – É certo que, quando o contribuinte opte pela impugnação judicial, a AT está obrigada a res-
peitar o que o tribunal vier a decidir (devido à força obrigatória decorrente do caso julgado). Contudo, 
neste caso, a primeira impugnação não gerou caso julgado material, pois não chegou a haver decisão 
de mérito, devido à inusitada deserção da instância.

F – Por isso, o facto de ter transcorrido o prazo de reclamação graciosa e de impugnação judicial 
do acto de liquidação, não impede o contribuinte de pedir a revisão oficiosa e impugnar contenciosa-
mente o acto de indeferimento desta.

G – Face ao exposto, não existia qualquer obstáculo a que a AT apreciasse o pedido de revisão 
oficiosa formulado pela Recorrente, nem havia impedimento a que o tribunal recorrido julgasse o mé-
rito desta segunda impugnação, pois o mesmo não foi, até à data, objecto de qualquer decisão judicial.

H – Além disso, a Recorrente não merece ser penalizada – e privada do acesso à justiça – devido 
à conduta ineficiente do seu mandatário anterior. A Justiça deve fazer -se apesar das deficiências dos 
seus servidores...

I – Não existe qualquer obstáculo de direito positivo que impeça que esta segunda impugnação 
seja julgada, na medida em que visa reagir contra uma indevida recusa da AT em rever actos tributários 
ilegais, violando, ela sim, o disposto no art. 78º da LGT.

J – Pelo contrário, o art. 97º/1/d) do CPPT admite que se impugnem os actos administrativos em 
matéria tributaria que comportem a apreciação da legalidade do acto de liquidação, prevendo o n.º 2 
do mesmo preceito a impugnabilidade dos actos que não comportem tal apreciação.

K – Interpretar em sentido contrário os artigos 78º da LGT e 97º do CPPT é manifestamente 
incompatível com regras e princípios constitucionais, como o princípio da Justiça e do Estado de Di-
reito, do acesso à justiça, da igualdade e da legalidade, que a AT tem de observar na globalidade da sua 
actividade (artigos 2º, 20º e 266º/2 da CRP e 55º LGT).

L – A douta sentença recorrida fez, assim, errada interpretação e aplicação do disposto nos arts. 78º 
da LGT e 97º do CPPT.

Revogando -a, pois, e substituindo -a por douto acórdão que determine a baixa do processo à pri-
meira instância, para apreciação dos fundamentos da impugnação e da legalidade dos actos tributários 
impugnados, far -se -á Justiça.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da procedência do recurso, nos termos seguintes:
«1. A…………….., Lda. vem interpor recurso da decisão proferida que julgou verificada a excepção 

de caducidade do direito de impugnar com base no disposto nos arts. 298º n.º 3 do C.P.C., e 332º e 327º 
do C. Civil, disposições que aplicou, de acordo com o entendimento sobre a aplicação de tais normas 
tida por jurisprudência do S.T.J. que cita, em termos de, tendo -se frustrado em anterior impugnação de 
acto tributário decisão sobre o mérito por causa imputável à impugnante, não ser possível deduzir nova 
impugnação para além de 2 meses sobre a data em que na primeira se formou decisão caso julgado 
quanto à decisão proferida, de absolvição da instância.

2. Emitindo parecer sobre se outra decisão é de proferir com base no previsto nos arts. 55º, 78º 
da LGT, 97º do C.P.P.T., 2º, 20º e 266º n.º 2 da C.R.P.:

No art. 55º da L.G.T. encontram -se expressos os princípios por que se tem de reger a adminis-
tração tributária, nomeadamente, o de justiça que também se encontra consagrada nos art. 266º n.º 2 
da C.R.P..
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E com base nos mesmos tem sido entendido não poder ser afastada pela lei ordinária solução que 
resulte consagrada na lei tributária.

Ora, o pedido de revisão oficiosa de actos tributários no art. 78º n.º 1 da L.G.T. no prazo de 4 anos 
após a liquidação ou a todo o tempo enquanto o tributo não tiver sido pago, com o fundamento em erro 
dos serviços, o qual pode ser de facto ou de direito, e ser suscitado a pedido do contribuinte.

Aliás, a anulação das liquidações encontra -se também prevista no que respeita ao I.R.C., como é 
o caso, no art. 103º do respectivo Código, salvo no caso de montante diminuto e de ter já decorrido o 
prazo para a revisão oficiosa.

Por outro lado, o acto de indeferimento do pedido de revisão tem sido entendido como um acto 
lesivo, relativamente ao qual é de reconhecer autonomamente direito de impugnação ou de recurso, 
nos termos do art. 95º nºs. 1 e 2 alínea d) da L.G.T. e 97º do C.P.P.T..

Acresce que foi decidido recentemente, embora em caso em que não tinha sido apresentada 
impugnação ou recurso da reclamação, que não é de recusar a referida possibilidade de revisão, com 
o argumento de poder, pelo menos, visar -se um fundamento diferente daquele com que se decidiu, 
acabando por se admitir a impugnação do acto proferido quanto à decisão proferida em revisão – nesse 
sentido se pronunciou o acórdão do S.T.A. de 28 -11 -2012, proferido no proc. 0551/12.

Crê -se que por maioria de razão assim é de entender no presente caso ao que não obsta o decidido 
na anterior impugnação, em que não chegou a conhecer do pedido.

Assim, o que foi decidido na anterior reclamação em recurso hierárquico, a 30 -6 -05, mantém um 
“carácter meramente provisório, até que esteja esgotado o prazo em que é permitida a revisão”, como 
defende o exm.º cons. Jorge Lopes de Sousa, em C.P.P.T., An. e Com., 2011, Áreas ed., vol. I, p. 417.

3. Concluindo, parece não ser de obstar a que se reconheça a impugnabilidade do acto que indeferiu 
o pedido de revisão, formulado em prazo em que é ainda possível a revisão, e sendo que o anteriormente 
decidido quanto ao pedido tem um carácter necessariamente provisório.

A ser de entender assim, como melhor parece, o recurso é de proceder, sendo de substituir a sen-
tença recorrida por outra que determine o prosseguimento dos autos, se a tal nada mais obstar.»

1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
a) Tendo a Administração Tributária (AT) procedido a uma acção inspectiva interna aos exercí-

cios de 1999 e 2000, da agora impugnante, “A……………….., Lda.”, foram efectuadas correcções à 
matéria colectável do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) daqueles exercícios 
de acordo com o ínsito no quadro que faz folhas 4 do PA e que aqui se dá por inteiramente reproduzido 
para todos os efeitos legais;

b) Na sequência das correcções efectuadas, a AT liquidou, à impugnante, Imposto sobre o Rendi-
mento das Pessoas Colectivas, referente aos exercícios de 1999 e 2000, no valor de 1.692.761,67 euros 
e 901.145,33 euros, respectivamente;

c) A agora impugnante apresentou reclamação graciosa das liquidações efectuadas dos exercícios 
referidos supra;

d) A impugnante deduziu recurso hierárquico, do indeferimento expresso das reclamações gra-
ciosas interpostas;

e) Por despacho de 30.06.2005, notificado à agora impugnante em 15.09.2005, foi o recurso 
hierárquico indeferido;

f) Do indeferimento do recurso hierárquico, referido na alínea anterior, foi deduzida impugnação 
judicial que correu termos sob o n.º 1342/05.4BEBRG;

g) Como fundamento da impugnação judicial n.º 1342/05.4BEBRG foi alegado a existência de 
erro nos pressupostos de facto e de direito;

h) Dada a falta de impulso processual, por banda da agora impugnante, a impugnação judicial 
n.º 1342/05.4BEBRG foi julgada deserta em 18.11.2009, tendo -se absolvido da instância a Fazenda 
Pública;

i) Em 22.04.2010, a agora impugnante, requereu a revisão oficiosa dos actos de liquidação de 
IRC dos exercícios de 1999 e 2000, apresentando como fundamentação a invocada na impugnação 
n.º 1342/05.4BEBRG;

j) Por despacho do Senhor Director Geral dos Impostos, de 26.07.2010, foi indeferido o pedido 
formulado na alínea i), dado não estarem verificados os pressupostos legalmente estabelecidos na 
alínea 78º a Lei Geral Tributária (LGT), para que o procedimento de revisão dos actos tributários por 
iniciativa da AT fosse instaurado;

k) A presente impugnação foi deduzida em 12.08.2010, tendo sido apresentados como fun-
damentos a existência de erro de facto e de direito, que já haviam sustentado a impugnação com o 
n.º 1342/05.4BEPRT;

3.1. Enunciando como questão a decidir a de saber se é possível a dedução de impugnação judi-
cial, após ter ocorrido «uma extinção da instância, por deserção, com absolvição de instância, de uma 
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outra impugnação judicial onde as partes, o objecto e a maioria dos fundamentos da causa de pedir e o 
pedido eram idênticos», a sentença veio a concluir pela intempestividade da presente impugnação (ex-
cepção de caducidade do direito de impugnar e consequente absolvição da Fazenda Pública do pedido).

Para tanto considerou o seguinte:
 - Esta impugnação foi deduzida como reacção ao indeferimento de um pedido de revisão oficiosa 

dos actos de liquidação de IRC dos anos de 1999 e 2000, sendo que os fundamentos aqui apresentados 
são idênticos aos de uma outra impugnação judicial – 1342/05.4BEBRG – deduzida contra o indeferi-
mento do recurso hierárquico, que por sua vez tinha sido interposto do indeferimento das reclamações 
graciosas apresentadas das liquidações de IRC dos mesmos exercícios de 1999 e 2000.

 - E saber se juridicamente existe a possibilidade de ser apreciada, de novo, a ilegalidade das 
liquidações de IRC efectuadas, depende da análise dos efeitos, sobre os presentes autos, da deserção 
da instância operada naquele processo n.º 1342/05.4BEBRG e não menos importante, da absolvição 
da instância da Fazenda Pública, ali decretada, sendo que o caso julgado que se forma sobre a decisão 
judicial que declare quer a deserção, quer a absolvição da instância, terá que ser, nos termos do art. 672º 
do CPC, um caso julgado formal.

 - Ora, atentando no disposto no n.º 2 do art. 289º do CPC (alcance e efeitos da absolvição da 
instância) há que chamar à colação o disposto nos arts. 332º e 327º do CCivil (caducidade do direito 
de propor certa acção em juízo e absolvição da instância por motivo processual não imputável ao réu) 
é de concluir que (i) os efeitos civis derivados da propositura da acção e da citação do réu mantêm -se, 
quando seja possível se a nova acção for intentada ou o réu for citado para ela dentro de 30 dias, a contar 
do transito em julgado da sentença de absolvição da instância, a menos que a lei civil disponha de forma 
diferente quanto à prescrição e caducidade (art. 289º, n.º 2, do CPC) e (ii) da conjugação das arts. 289º, 
n.º 2, do CPC, 332º, n.º 1, e 327º, n.º 3, ambos do CC, resulta que, no que à prescrição e caducidade 
diz respeito, os efeitos civis da propositura da acção mantêm -se nos dois meses seguintes à absolvição 
da instância, desde que essa absolvição por motivo processual não seja imputável ao titular do direito.

 - E no caso vertente, resulta que é à impugnante que tem de ser imputada a causa para a frustração 
da obtenção de uma decisão de mérito, na 1ª impugnação deduzida, conforme resultou da alínea h), da 
matéria de facto dada como provada, pelo que quanto à possibilidade de dedução de outra impugnação, 
após outra anterior deduzida onde as partes e o objecto foram as mesmas e onde existiu apenas uma 
decisão de forma, é de concluir pela inexistência de tal possibilidade.

 - E assim, a presente impugnação é por demais intempestiva, dado a decisão de forma proferida 
na 1ª impugnação interposta – 1342/05.4BEBRG – ter sido proferida e ter transitado em julgado em 
2009 e a presente impugnação ter sido deduzida apenas em 12/8/2010, ou seja, o prazo de caducidade 
de dedução para a apresentação da 2ª impugnação havia já decorrido, entretanto, de acordo com as 
normas e entendimento acima descrito.

3.2. Do assim decidido discorda a recorrente, alegando, como se viu, que o facto de ter ocorrido 
uma deserção da instância que levou à extinção do processo sem apreciação do mérito da causa, não 
preclude o direito de ela, recorrente, apresentar um pedido de revisão de actos tributários, ao abrigo do 
art. 78º da LGT, não se aplicando, portanto, nem o prazo de 30 dias referido no art. 289º do CPC, nem 
o prazo de 2 meses referido no art. 332º do CCivil, para a propositura de uma segunda acção, quando 
a primeira haja findado por absolvição de instância.

E acrescendo que, no caso vertente, a primeira impugnação nem sequer gerou caso julgado 
material, pois não chegou a haver decisão de mérito, devido à inusitada deserção da instância e, por 
isso, o facto de ter transcorrido o prazo de reclamação graciosa e de impugnação judicial do acto de 
liquidação, não impede o contribuinte de pedir a revisão oficiosa e impugnar contenciosamente o acto 
de indeferimento desta.

Esta é, portanto, a questão a decidir.
Vejamos.
4. Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 78º da LGT «A revisão dos actos tributários pela en-

tidade que os praticou pode ser efectuada por iniciativa do sujeito passivo, no prazo de reclamação 
administrativa e com fundamento em qualquer ilegalidade, ou, por iniciativa da administração tribu-
tária, no prazo de quatro anos após a liquidação ou a todo o tempo se o tributo ainda não tiver sido 
pago, com fundamento em erro imputável aos serviços.»

Sobre esta disposição legal ponderam Diogo Leite de Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge 
Lopes de Sousa (1) que, podendo a revisão ser efectuada por iniciativa do contribuinte ou por iniciativa da 
AT e prevendo -se nos diversos códigos situações de revisão dos actos tributários a favor do contribuinte, 
com e sem fundamento em erro imputável aos serviços, bem como situações de restituição de tributos 
independentemente de anulação do acto tributário no que se refere ao IRC, a anulação das liquidações 
encontra -se também prevista no art. 103º do CIRC, salvo caso de montante diminuto e de ter já decorrido 
o prazo para a revisão oficiosa. E é também de salientar que «o dever de a Administração concretizar 
a revisão de actos tributários, a favor do contribuinte, quando detectar uma situação desse tipo por 
sua iniciativa ou do contribuinte, existe em relação a todos os tributos, pois os princípios da justiça, 
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da igualdade e da legalidade, que a administração tributária tem de observar na globalidade da sua 
actividade (art. 266º, n.º 2, da CRP e 55º da LGT), impõem que sejam oficiosamente corrigidos todos 
os erros das liquidações que tenham conduzido à arrecadação de tributo em montante superior ao que 
seria devido à face da lei», havendo, portanto, «um reconhecimento no âmbito do direito tributário do 
dever de revogar de actos ilegais».

Mas este dever «sofre limitações, justificadas por necessidades de segurança jurídica, designa-
damente quando as receitas liquidadas foram arrecadadas, o que justifica que sejam estabelecidas 
limitações temporais», sendo que «a revisão do acto tributário tanto antes da vigência do CPT, como 
durante a sua vigência, como depois da LGT, constitui um meio administrativo de correcção de erros 
de actos de liquidação de tributos, que é admitido como complemento dos meios de impugnação ad-
ministrativa e contenciosa desses actos, a deduzir nos prazos normais respectivos, que tem em vista 
possibilitar sanar injustiças de tributação tanto a favor do contribuinte como a favor da administração» 
e que, «Essencialmente, o regime do art. 78º, quando o pedido de revisão é formulado para além dos 
prazos de impugnação administrativa e contenciosa, reconduz -se a um meio de restituição do indevi-
damente pago, com revogação e cessação para o futuro dos efeitos do acto de liquidação, e não a um 
meio anulatório, com efeito de destruição retroactiva dos efeitos do acto.

A esta luz, o meio procedimental de revisão do acto tributário não pode ser considerado como 
um meio excepcional para reagir contra as consequências de um acto de liquidação, mas sim como 
um meio alternativo dos meios impugnatórios administrativos e contenciosos (quando for usado em 
momento em que aqueles ainda podem ser utilizados) ou complementar deles (quando já estiverem 
esgotados os prazos para utilização dos meios impugnatórios do acto de liquidação).

Trata -se de um regime reforçadamente garantístico, quando comparado com o regime de impug-
nação de actos administrativos, mas esse reforço encontra explicação na natureza fortemente agressiva 
da esfera jurídica dos particulares que têm os actos de liquidação de tributos.»

Por outro lado, o acto de indeferimento do pedido de revisão tem sido entendido como um acto 
lesivo, relativamente ao qual é de reconhecer autonomamente direito de impugnação ou de recurso, 
nos termos do art. 95º nºs. 1 e 2 alínea d) da LGT e 97º do CPPT.

Ora, se «é de concluir que, o facto de ter transcorrido o prazo de reclamação graciosa e de 
impugnação judicial do acto de liquidação, não impede o contribuinte de pedir a revisão oficiosa e 
impugnar contenciosamente o acto de indeferimento desta» (2) também, como refere o MP, tem vindo 
a entender -se que não é de recusar a possibilidade de revisão, com o argumento de poder, pelo menos, 
visar -se um fundamento diferente daquele com que se decidiu, acabando por se admitir a impugnação 
do acto proferido quanto à decisão proferida em revisão. (3)

E no caso dos autos, por maioria de razão se há -de fazer apelo a tal entendimento, já que na anterior 
impugnação não chegou a conhecer -se do pedido e sendo que, o que foi decidido na anterior reclamação 
em recurso hierárquico, a 30/6/05, mantém, como salienta o sr. Cons. Jorge Lopes de Sousa, um «carácter 
meramente provisório, até que esteja esgotado o prazo em que é permitida a revisão» isto é, «até ao 
esgotamento do maior dos prazos de revisão previstos no art. 78º da LGT que for aplicável». (4)

Porém, a sentença recorrida alheia -se totalmente quer do disposto no art. 78º da LGT, quer da cir-
cunstância de ser a decisão (indeferimento) do pedido de revisão que origina a presente impugnação.

Ora, conforme consta da alínea j) do Probatório e dos autos também se constata (cfr. fls. 39 e ss. 
e 140 a 158 do PA anexo) tendo o pedido de revisão sido apresentado com base em que não estando 
pagos os impostos a que respeitam as liquidações o pedido de revisão está em tempo (cfr. o respectivo 
requerimento a fls. 39 e ss. do PA) e tendo tal pedido sido indeferido por despacho do sr. Director -Geral 
dos Impostos, de 26/7/2010, com fundamento em que não estarem verificados os pressupostos legal-
mente estabelecidos no n.º 1 do art. 78º da LGT ou seja (i) a requerente não provou, nem no âmbito do 
procedimento de inspecção em sede do qual foram efectuadas as correcções aos resultados fiscais que 
originaram as liquidações colocadas em crise, nem em sede dos procedimentos subsequentes  - recla-
mação graciosa e recurso hierárquico – que os custos em análise se apresentam indispensáveis para a 
obtenção dos proveitos sujeitos a tributação em sede de IRC ou para a manutenção da fonte produtora 
e (ii) também não se verifica a existência de qualquer erro imputável aos serviços nem as liquidações 
impugnadas padecem de quaisquer ilegalidades, não se vê que haja de apelar -se, como se pretendeu na 
sentença recorrida, às disposições dos arts. 289º do CPC e 332º do CCivil (como se disse, a sentença 
recorrida alheia -se totalmente quer do disposto no art. 78º da LGT, quer da circunstância de ser a deci-
são (indeferimento) do pedido de revisão que origina a presente impugnação; sendo precisamente em 
face deste circunstancialismo que temos por inaplicável a douta jurisprudência em que a sentença se 
respalda, tanto mais que, no caso, na primeira impugnação deduzida  - 1342/05.4BEBRG – a deserção 
da respectiva instância implicou que nela não se apreciasse o mérito da impugnação.

Em suma, o facto de ter sido declarada a deserção da instância em anterior impugnação judicial 
de acto de liquidação, não obsta a que o contribuinte apresente um pedido de revisão dessa liquidação, 
ao abrigo do disposto no art. 78º da LGT e que, no seguimento de indeferimento expresso desse pedido 
de revisão, apresente impugnação deste acto de indeferimento, a tal não obstando igualmente o disposto 
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nos arts. 289º do CPC e 332º do CCivil, já que a impugnação deduzida do indeferimento do pedido de 
revisão não se reconduz a nova acção apresentada no seguimento da absolvição da instância por força 
da mencionada deserção.

E, assim sendo, a sentença recorrida, ao julgar procedente a questão prévia da caducidade do direito 
à impugnação, enferma do erro de julgamento que a recorrente lhe imputa, por errada interpretação do 
disposto nos arts. 78º da LGT e 97º do CPPT, carecendo de ser revogada.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e ordenar 

a baixa dos autos à 1ª instância para prosseguimento dos autos com apreciação dos fundamentos da 
impugnação, se a tanto nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Maio de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda Maçãs.

(1) Lei Geral Tributária, Anotada e comentada, 4ª ed., 2012, ed. Encontro de Escrita, anotações 3 e 4 ao art. 78º, pp. 
704 e ss.

(2) Leite Campos et al., ibidem.
(3) Cfr., neste sentido, o acórdão desta Secção do STA, de 28/11/2012, proc. n.º 0551/12.
(4) Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, vol. I, 6ª ed., Lisboa, Áreas Editora, 2011, 

p. 416 e 417, nota 7b) ao art. 44º. 

 Acórdão de 8 de Maio de 2013.

Assunto:

Manifestações de fortuna. Ónus de prova. Suprimentos e empréstimos dos sócios à 
sociedade.

Sumário:

 I — Para afastar a presunção do n.º 3 do artigo 89.º -A, da LGT, não basta que o 
contribuinte demonstre que no ano em causa detinha meios financeiros de valor 
superior ao dos rendimentos declarados, mas também quais os concretos meios 
financeiros que afectou à realização da manifestação de fortuna, exigindo -se que 
o contribuinte faça prova da relação causal de afectação de certo rendimento à 
mesma.

 II — Estando em causa a realização de suprimentos ou empréstimos efectuados por 
um sócio à sociedade, no ano de 2008, e encontrando -se provado que os fundos 
afectos à manifestação de fortuna resultaram da mobilização de aplicações finan-
ceiras efectuadas em 2007, não pode ser exigida a prova da origem de tais fundos.

 III — Com efeito, tal exigência só se verificaria se os mesmo tivessem sido adquiridos 
no ano da manifestação de fortuna (no ano em causa), como resulta da leitura 
conjugada do artigo 89.º -A da LGT, n.os 2, alínea c), e 3 e 4, sob pena de se cair 
numa exigência probatória complexa e difícil e desconsideração da figura da 
caducidade, justificada por razões de certeza e segurança do direito.

Processo n.º 567/13 -30.
Recorrente: Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira.
Recorrido: A……… e Outra.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

I -RELATÓRIO
1. A……… E B………, com os sinais dos autos, interpuseram recurso, nos termos do art. 89.º -A, 

n.º 7, da LGT, da decisão do DIRECTOR -GERAL DA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA, 
que procedeu à avaliação indirecta (art. 89.º -A da LGT) dos seus rendimentos respeitantes ao ano de 
2008, corrigindo -os em €155.483, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, que foi julgado pro-
cedente, com a consequente anulação daquela decisão.
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2. Não se conformando com tal decisão, o Director de Finanças de Santarém interpôs recurso 
para a secção de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo Sul, apresentou as suas 
Alegações, com as seguintes Conclusões:

“1. Resulta dos factos que os sujeitos passivos entregaram várias importâncias em dinheiro, a 
título de suprimentos, à empresa C………, SA, durante o ano de 2008, num total de €311.010,00.

2. E que no mesmo ano declararam para efeitos de IRS o rendimento líquido de €4.719,36.
3. Desproporção essa superior a 50% em relação ao rendimento -padrão, calculado de acordo 

com o n.º 4 do art. 89º -A da LGT.
4. Em sede de audiência prévia, alegaram os contribuintes, que os suprimentos/empréstimos 

efectuados à empresa C………… têm origem em economias acumuladas ao longo de muitos anos de 
trabalho.

5. Contudo, salvo melhor opinião, não é assim que deve ser colocada a questão.
6. Nos termos do art. 89º -A da LGT, quando o contribuinte “declare rendimentos que mostrem uma 

desproporção superior a 50%, para menos, em relação ao rendimento padrão” resultante da tabela 
prevista no n.º 4 do art. 89º -A, e não efectue a prova prevista no n.º 3 daquele normativo, encontram-
-se preenchidos os requisitas legais para se proceder à avaliação indirecta da matéria colectável em 
sede de IRS.

7. Ora, entre as manifestações de fortuna constantes dessa tabela, encontram -se os suprimentos 
e empréstimos feitos no ano de valor igual ou superior a €50.000,00, cabendo, nos termos do n.º 3 do 
mesmo artigo 89º -A da LGT, ao sujeito passivo a prova de que correspondem à realidade os rendimentos 
declarados e de que é outra a fonte das manifestações de fortuna evidenciadas, nomeadamente herança 
ou doação, rendimentos que não esteja abrigado a declarar ou utilização do seu capital.

8. Não interessando, assim, saber se o contribuinte tinha capacidade patrimonial.
9. Ora, o que aqui se encontra provado é apenas a capacidade patrimonial do sujeito passivo.
10. Só que o que realmente se tem de verificar é se os valores patrimoniais detidos correspondem 

a rendimentos tributáveis declarados ou não sujeitos a tributação.
11. Impendendo sobre os sujeitos passivos o ónus de provar que os rendimentos proporcionados 

a suportar a manifestação de fortuna evidenciada — in casu os suprimentos efectuados — tinham uma 
fonte diversa dos rendimentos declarados.

12. Ora, os contribuintes limitaram -se a provar que tinham o dinheiro, o que não prova que o 
mesmo provenha de rendimentos declarados ou não sujeitos a tributação.

13. Mesmo assim, e não lhe competindo ónus da prova, ainda a Administração Tributária efec-
tuou a verificação das declarações dos últimas 10 anos, tendo concluído o somatório dos rendimentos 
declarados corresponde a €174.341,78, valor muito distante dos €311.010,00 entregues no ano de 
2008 a título de suprimentos.

14. Ora, a ratio do procedimento de avaliação indirecta é a de conferir os indícios, escrutinar 
a realidade que eles encerram para confirmar se existe ou não um rendimento tributável encoberto. 
É neste procedimento que se irá apurar se esses indícios não são consistentes ou se a capacidade 
contributiva indiciada através deles não existe ou não é tributável.

15. À Administração Fiscal compete a prova dos factos que dão início ao procedimento e ao con-
tribuinte cabe toda a prova que se destine a enfraquecer as presunções retiradas pela Administração 
dos indícios verificados.

Nestes termos e nos mais de direito, que V.Exas. mui doutamente suprirão, deve ser revogada a 
sentença recorrida por estarem preenchidos os pressupostos da avaliação indirecta e ser legal o acto 
de fixação da matéria colectável por este método.”

3. Foram apresentadas Contra -alegações, com as seguintes Conclusões:
“1. O que o recorrente vem defender no presente recurso é que a exigência probatória constante do 

nº. 3 do artº. 89º -A da LGT, deve ser interpretada no sentido no sentido de que ao contribuinte (sujeito 
passivo), para afastar a aplicabilidade de avaliação indireta do rendimento, cabia, não só demonstrar, 
como demonstrou, que a “fonte” dos recursos financeiros utilizados na manifestação de fortuna evi-
denciada, era diversa da dos rendimentos declarados, como, também, demonstrar “a origem” dessa 
fonte, designadamente, que os valores patrimoniais detidos pelos recorridos e utilizados na prestação 
dos suprimentos em causa, provinham de rendimentos declarados ou não sujeitos a tributação, mesmo 
quando, comprovadamente, como é o caso, os mesmos não tenham origem no ano em apreço (2008).

2. Para tanto alega nas suas conclusões não interessar “saber se o contribuinte tinha capacidade 
patrimonial”;

3. Que, nos autos o provado “é apenas a capacidade patrimonial do sujeito passivo”;
4. Que “o que realmente se tem de verificar é se os valores patrimoniais detidos correspondem 

a rendimentos declarados ou não sujeitos a tributação”
5. E que impendia sobre os recorridos “o ónus de provar que os rendimentos proporcionados 

a suportar a manifestação e fortuna evidenciada — in casu os suprimentos efetuados — tinham uma 
fonte diversa dos rendimentos declarados”
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6. Sustentando que os recorridos não fizeram tal prova, pois que “limitaram -se a provar que 
tinham o dinheiro, o que não prova que o mesmo provenha de rendimentos declarados ou não sujeitos 
a tributação”

7. Temos assim que, no essencial, a questão suscitada no presente recurso é a de apreciar qual 
a amplitude da prova que legalmente é exigida ao contribuinte nos termos do nº. 3 do artº. 89º -A da 
LGT, para afastar a possibilidade de aplicação de métodos indiretos na determinação da matéria 
coletável.

8. Vem, pois, o recorrente defender dever tal exigência probatória ser interpretada no sentido de 
que ao contribuinte cabe, para ilidir a presunção de evasão fiscal relativamente aos rendimentos do 
ano em causa, fazer prova, não só de que é outra  - que não os rendimentos obtidos naquele ano

 - a fonte das manifestações de fortuna evidenciadas, como também, a prova de que essa (outra) 
fonte foi originada por rendimentos declarados ou não sujeitos a tributação.

9. Ora, crê -se não ser de sufragar tal entendimento.
10. Pois que os recorridos provaram, desde inicio, que antes do ano de 2008 detinham já recursos 

financeiros acumulados ao longo de uma vida de trabalho (mais de 50 anos),
11. Ou, seja, fizeram, prova de que em 2007 — antes do ano em causa: 2008  -, dispunham já de 

capitais próprios, e que foram esses capitais próprios que mobilizaram e efetivamente usaram nesse 
ano (2008) na prestação dos suprimentos em causa,

12.Entende -se que tal prova, assim feita, é suficiente para ilidir a presunção de evasão fiscal com 
referência ao ano em apreço, ou seja, in casu, o ano de 2008, e assim afastar a aplicabilidade do recurso 
à fixação da matéria tributável por avaliação indireta prevista no nº. 1 do artº. 89º -B, da LOT.

13.Não lhes sendo exigível, face ao que preceitua o nº. 3 do artº. 89º -A da LGT, a demonstração 
da forma como adquiriram tais capitais, exceto se estivesse demonstrado que os mesmos haviam sido 
adquiridos no ano em causa, ou seja, em 2008  - o que não é o caso.

14. Isto, porquanto, o que está em causa é indagar se relativamente a um determinado ano (in 
casu, o de 2008) existiu, ou não, omissão de declaração de rendimentos, e só relativamente a esse ano 
funciona a inversão do ónus da prova, recaindo então sobre o contribuinte a prova da veracidade dos 
rendimentos declarados.

15. Que não relativamente a qualquer outro ano (no caso, o de 2007  - ano da constituição do 
depósito a prazo mobilizado para os suprimentos em 2008— não objeto da ação inspetiva, relativamente 
ao qual continua a aplicar -se a presunção legal da veracidade das declarações dos contribuintes (artº. 
75º, n.º1, da LGT) e o prazo de caducidade do direito á liquidação (artº. 45º, nº. 1, da LGT),

16.Aliás, relativamente ao ano de 2007, e anteriores, operou já, face ao disposto no artº. 45º., 
da LGT, a caducidade do direito à liquidação, não tendo o preceituado no artº. 89º -A daquele mesmo 
diploma legal, a virtualidade de derrogar a aplicabilidade de tal norma legal.

17. Temos, pois, que a douta sentença recorrida fez correta interpretação e aplicação do disposto 
no nº. 3 do artº. 89º -A, da LGT, pelo que deverá ser mantida.

Termos em que improcedem, por irrelevantes, as conclusões dos recorrentes, devendo assim a 
douta sentença sob recurso ser mantida pois que fez correta interpretação e aplicação do disposto no 
artº. 89º -A, nº. 3, da LGT, devendo, assim, negar -se provimento ao presente recurso, assim se fazendo, 
como de costume, boa e sã JUSTIÇA!”

4. O Magistrado do Ministério Público, junto do TCA -S, emitiu parecer, suscitando a questão 
prévia de incompetência em razão da hierarquia, com fundamento no teor das conclusões das ale-
gações formuladas pelo Recorrente, versarem apenas matéria de direito (interpretação do artigo 89 -A 
n.º 3 da LGT).

5. O TCA Sul proferiu acórdão, seguindo a mesma doutrina emanada do Parecer do Ministério 
Público, julgando -se incompetente em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, por ser o Supremo 
Tribunal Administrativo o tribunal competente para dele conhecer.

6 O Director -Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, notificado deste acórdão, veio requerer 
a remessa dos autos ao STA.

7. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, emitiu douto parecer no sentido 
da improcedência do recurso.

8. Com dispensa de vistos, por o processo ser urgente, cumpre apreciar e decidir.
II - FUNDAMENTOS
1 -DE FACTO
A sentença, sob recurso, deu como assente a seguinte matéria de facto:
“(…) A. O RECORRENTE, A………, é accionista e administrador único da sociedade anónima 

com a denominação “C………, S.A.”, com o NIPC ………. – cf. Doc. 1  - Certidão Permanente com o 
código 8701 -8745 -8225, junto pelos RECORRENTES, a fls. 14 a 15 dos autos

B. O RECORRENTE nasceu em 3 de Agosto de 1946, completando 66 anos em 2012.  - cf. Certidão 
n.º 974/2012, emitida pela Conservatória do Registo Civil de Ferreira do Zêzere, em 10 de Outubro 
de 2012, a fls. 128 e 127
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C. A RECORRENTE, B………, nasceu em 11 de Dezembro de 1941, completando 71 anos em 
2012. – cf. Certidão n.º 975/2012, emitida pela Conservatória do Registo Civil de Ferreira do Zêzere, 
em l0 de Outubro de 2012, a fls. 126 e 127

D. Os RECORRENTES trabalham desde a adolescência.  - cf. depoimento de ……… e ………
E. Nas décadas de 60 a 90, o RECORRENTE teve negócios de venda de madeira e de construção 

civil, em França e em Portugal. – cf. depoimento de ………, ………, ……… e ………
F. No dia 19 de Abril de 2007, o RECORRENTE resgatou aplicações financeiras no valor global 

de € 302.108,85. – cf. Doc. junto com o Doc. 4  - Extracto bancário, referente ao período compreendido 
entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 2008, da Conta n.º 021.10.000694 -5, titulada pelo 
Recorrente, junto do Montepio, a fls. 26 dos autos

G. No dia 19 de Abril de 2007, o RECORRENTE transferiu para a conta D.P. 021 -15 -003797 -2, a 
quantia de € 300.000. – cf. Doc. junto com o Doc. 4  - Extracto bancário, referente ao período compre-
endido entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 2008, da Conta n.º 021.10.000694 -5, titulada 
pelo Recorrente, junto do Montepio, a fls. 26 dos autos

H. No dia 19 de Abril de 2007, o RECORRENTE transferiu da sua conta com o n.º 021.10.000694 -5 
para a conta D.P. 021 -15 -003797 -2, a quantia de € 300.000. – cf. Doc. junto com o Doc. 4  - Extracto 
bancário, referente ao período compreendido entre 1 de Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 2008, 
da Conta n.º 021.10.000694 -5, titulada pelo Recorrente, junto do Montepio, a fls. 26 dos autos

I. No dia 20 de Abril de 2008, o RECORRENTE transferiu da conta D.Prazo 021 -15 -003797 -2, 
para conta com o n.º 021.10.006253 -4, titulada pela sociedade “C……… SA”, a quantia de € 311.010,00. 
– cf. Doc. junto com o Doc. 4  - Extracto bancário, referente ao período compreendido entre 1 de 
Janeiro de 2007 e 31 de Dezembro de 2008, da Conta n.º 021.10.000694 -5, titulada pelo Recorrente 
junto do Montepio, e extractos bancários da Conta n.º 021.10.006253 -4 do Montepio, a fls. 26, 46 e 
49 dos autos

J. No exercício de 2008, os RECORRENTES declararam os seguintes rendimentos:
 - € 8.400, proveniente de trabalho dependente do RECORRENTE marido;
 - € 3.706,72, proveniente de trabalho pensões da RECORRENTE mulher.  - cf. Doc. 2  - Com-

provativo de Entrega da Declaração Modelo 3 do IRS, referente a 2008, com o código de validação 
3YCEQ3JZ8ADT, junto pelos RECORRENTES, de fls. 16 e 20 dos autos

K. Em 31 de Maio de 2012, foi enviado aos RECORRENTES o projecto de correcções do Relatório 
de Inspecção, para que estes se pronunciassem quanto ao seu conteúdo, do qual se extrai o seguinte:

“II.3.1 – Diligências efectuadas
Da análise efectuada à sociedade C………, SA, NIPC ………, através ordem de serviço externa 

n.º 01201102810, verificamos que, no ano de 2008, o SP A efectuou empréstimos à sociedade de valor 
superior a € 50 000,00, conforme se verifica pela análise da conta 25591  - Acionistas – A………, que 
regista os seguintes movimentos:

Conta 25591 - A………, de 2008: 

  
 Na verba registada em 31/12/2008, no montante de € 312.118,36, está incluída uma entrada 

(suprimento/empréstimo) no montante de € 311.010,00, que resulta de uma transferência proveniente 
da conta bancária do SP A para a conta bancária da empresa, ambas as contas sediadas no Montepio.

Relativamente ao movimento efectuado em 31/12/2008, em Anexo 1  - 4 fls encontra -se cópia do 
extracto de conta 25591 e dos respectivos documentos de suporte. O documento de suporte deste movi-
mento é um extrato do Montepio e a verba de € 311.010,00 corresponde a uma transferência bancária 
da conta A………, administrador da empresa.

Perante tais valores, fomos apurar os rendimentos declarados no ano em causa, no sentido de 
aferir se a manifestação de fortuna não estaria em desproporção com os rendimentos.
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 Assim foi o SP A, de acordo com o disposto no n.º 3 do artigo 89º -A da Lei Geral Tributária, no-

tificado, através do oficio n.º 2169 de 30/04/2012, para fazer prova de que correspondem à realidade 
os rendimentos declarados e de que é outra a fonte das manifestações de fortuna evidenciadas, nome-
adamente herança ou doação, rendimentos que não esteja obrigado a declarar, ou recurso a crédito, 
mediante apresentação, dos recursos financeiros utilizados.

II.3.2 – Análise da resposta do sujeito passivo
(...) O SP A, em síntese, vem alegar que os suprimentos/empréstimos efectuados à empresa 

C……… têm origem em economias acumuladas ao longo de muitos anos de trabalho, que têm vindo a 
ser investidas em diversas aplicações financeiras e que o suprimento em causa resulta do resgate de 
aplicações financeiras por si detidas.

De facto, os documentos (1 a 3) remetidos em anexo à resposta ao ofício n.º 2169 de 30/04/2012, 
cuja cópia passa a constituir o Anexo 2  - 4 fls da presente informação, respeitam a extractos bancá-
rios com movimentos de determinados períodos. Estes extractos demonstram a proveniência dos € 
311.010,00, ou seja, comprovam que fez a transferência da sua conta no Montepio, para a conta da 
sociedade, mas não justificam a origem dos valores transferidos para essa mesma conta. (...)

Verifica -se que o sujeito passivo, nos últimos 10 anos, apresenta rendimentos globais cujo so-
matório ascende a € 174.341,78, muito inferior a € 320,406,27, valor dos empréstimos/suprimentos 
efectuados em 2008. (...)

IV – MOTIVO E EXPOSIÇÃO DOS FACTOS QUE IMPLICAM O RECURSO A MÉTODOS 
INDIRECTOS

(...) De acordo com o exposto nos itens II.3.1 e II.3.2, os elementos remetidos pelo sujeito passivo 
não fazem prova de que os rendimentos declarados correspondem à realidade, ou de que é outra a 
fonte da manifestação de fortuna evidenciada. (...)”. – cf. Doc. 5  - Ofício n.º 2861, de 31 de Maio de 
2012, e anexo de 22 folhas, junto pelos RECORRENTES, de fls. 29 a 51 dos autos

L. Em 17 de Julho de 2012, foi enviada aos RECORRENTES uma carta com as correcções re-
sultantes da análise interna, do cujo conteúdo se extrai o seguinte:

“PARECER DO CHEFE DE EQUIPA
Visto.
Confirmo as conclusões do relatório junto, parecendo -me verificados os pressupostos para fixação 

dos rendimentos com recurso à avaliação indirecta, nos termos do artigo 87º alínea d) da LGT, em 
conformidade com o disposto nos n.º 1, 3, 4 do artigo 89º -A do mesmo diploma legal.

No exercício pelo Sujeito Passivo do direito de audição prévia consignado nos artigos 60º da 
L.G.T. e R.C.P.I.T., este reiterou a argumentação já apresentada, que embora ponderada, não foi aceite, 
uma vez que dela não resulta prova de que os rendimentos declarados no ano em causa correspondem 
à realidade ou de que é outra a fonte das manifestações de fortuna evidenciadas, conforme ficou ex-
plicitado no capitulo IX do relatório junto.

Assim foi mantido o valor proposto e apurado no cap. V, o qual resulta num rendimento padrão 
de 160.203.14 € para o ano de 2008, a enquadrar na categoria G e que vai ser objecto de liquidação 
adicional patente no DCU elaborado (...).

RELATÓRIO/CONCLUSÕES (...)
IX – DIREITO DE AUDIÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO (...)
Da análise do teor do exercício do direito de audição, importa referir o seguinte:
 - O SP A apenas apresentou prova da mobilização dos recursos financeiros e não a origem desses 

mesmos recursos, mobilizados para constituição de suprimentos na sociedade C………, SA;
 - Não foi apresentada prova da origem dos valores aplicados nos produtos financeiros, que mais 

tarde foram resgatados para a realização do suprimento no montante de € 311.010,00. De facto, os 
extratos bancários remetidos em anexo à resposta dada à notificação efectuada em 30/04/2012 e ao 
exercício do direito de audição, demonstram a proveniência dos € 311.010,00, mas não demonstram a 
desproporção entre os rendimentos declarados para efeitos de IRS e o montante aplicado.

Esses valores derivam de quê? Que actividade? Que ganho ou fonte de rendimento, passível ou não 
de tributação, possibilitou a constituição das aplicações financeiras detidas pelo SP A no Montepio Geral?

Concluímos que apresentavam uma desproporção de 97,05%, conforme adiante se demonstrará. 
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 - Tão pouco ficou demonstrada a desproporção entre o rendimento líquido declarado em sede de 
IRS e o rendimento padrão previsto no artigo 89º -A da LGT, no ano da manifestação de fortuna.”. – cf. 
Doc. 7  - Ofício n.º 3703, de 16 de Julho de 2012, e anexo de 25 folhas, junto pelos RECORRENTES, 
de fls. 58 a 83 dos autos

2 - DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
Vem o presente recurso interposto pelo Director de Finanças de Santarém contra a sentença pro-

ferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, que julgou procedente o recurso deduzido contra 
a decisão do Director -Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira, que procedeu à avaliação indirecta, 
ao abrigo do art. 89º -A da LGT, dos rendimentos respeitantes a IRS do ano de 2008, de A……… e 
B……….

Na sentença recorrida ponderou -se, entre o mais, que:
• “(…) não constitui matéria controvertida que o empréstimo no valor de € 311.010 efectuado pelo 

RECORRENTE à sociedade, foi realizado mediante a mobilização do saldo de uma conta bancária do 
RECORRENTE, junto do banco Montepio (cf. alínea I) supra).

• “Resulta igualmente dos autos, que tal montante já se encontrava em contas bancárias do RE-
CORRENTE no ano de 2007. (cf. alíneas F) e G) supra) “(…)

• “A questão suscitada pela FAZENDA PÚBLICA prende -se justamente com a origem deste 
valores, referindo que nos 10 anos anteriores os rendimentos declarados pelos rendimentos se fixaram 
em € 174.341,78. (cf. ponto II.3.2 da alínea K) supra, a final da pág. 6)

• “A manifestação de fortuna consubstanciou -se na realização de um empréstimo a uma sociedade, 
em 2008, no valor de € 311.010, pelo sócio, ora RECORRENTE, cujo rendimento no mesmo ano fiscal 
foi de apenas € 12.106,72 e o rendimento colectável reduziu -se a € 4.719,36. (cf. alíneas A), I), J) e 
ponto II.3.1 da alínea K)  - quadro no cimo da pág. 6, supra)

• “O que vale por dizer que, elidida a presunção de que a aquisição manifesta fortuna no ano da 
tributação, deixa a tributação de ter base de sustentação: se a fortuna foi obtida em anos anteriores, 
emerge a presunção de que a sua declaração de rendimentos daquele ano corresponde à verdade.(…)

• “Este entendimento encontra acolhimento em diversas decisões do TRIBUNAL CENTRAL AD-
MINISTRATIVO SUL, de entre as quais citamos aqui o Acórdão proferido no Processo n.º 04593/11, 
em 23 de Março de 2011, onde se decidiu que “a prova exigida ao contribuinte é apenas quanto à fonte 
das manifestações de fortuna evidenciadas, por forma a determinar se as mesmas foram omitidas à 
declaração para efeitos de I.R.S. Se ela não for efectuada, está -se perante uma situação de omissão 
da declaração de rendimentos, pois o contribuinte despendeu mais do que os rendimentos declarados, 
pelo que é legítimo o uso de avaliação indirecta da matéria tributável. Já se o contribuinte provar que a 
fortuna foi obtida em anos anteriores, emerge a presunção de que a sua declaração de rendimentos do 
ano em causa corresponde à verdade” (em idêntico sentido, as decisões proferidas pelo mesmo Tribunal 
nos Processo n.os 00649/05, em 5 de Julho de 2005, 02821/08, em 13 de Janeiro de 2009, 02605/08, 
em 23 de Setembro de 2008, 02284/08, em 6 de Maio de 2008, 02259/08, em 4 de Março de 2008 ou 
03204/09, em 9 de Junho de 2009)”.

Inconformado com esta argumentação alega o recorrente, em suma, que:
• “(…)” cabe, nos termos do n.º 3 do art. 89º -A da LGT, ao sujeito passivo fazer a prova de que 

correspondem à realidade os rendimentos declarados e de que é outra a fonte das manifestações de 
fortuna evidenciadas, nomeadamente, herança ou doação, rendimentos que não esteja obrigado a de-
clarar ou utilização do seu capital.

• “(…) Os contribuintes limitaram -se a provar que tinham o dinheiro, o que não prova que o 
mesmo provenha de rendimentos declarados ou não sujeitos a tributação”.

Em face das conclusões, que delimitam o objecto e âmbito do presente recurso, nos termos do 
estatuído nos arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, a questão a decidir é a de saber se a Mmª Juíza “a 
quo” incorreu em erro ao julgar procedente o recurso, por não verificação dos pressupostos do n.º 3 
do art. 89º -A da LGT.

3.1. Como resulta do probatório, no caso dos autos, o recorrente A………, accionista e adminis-
trador único da sociedade anónima com a denominação C………, SA., resgatou, em 2007, diversas 
aplicações financeiras que depositou na conta pessoal e, no dia 26 de Abril de 2008, transferiu da mesma 
para a titulada pela referida sociedade a quantia de €311, 010,00. No entanto, no exercício de 2008 os 
recorrentes declararam os seguintes rendimentos: (i) €8.400 proveniente de trabalho dependente do 
recorrente marido; (ii) €3.706,72 proveniente de trabalho pensões da Recorrente.

Na decorrência de acção inspectiva foram os recorrente notificados para fazer prova de que cor-
respondem à realidade os rendimentos declarados e de é outra a fonte das manifestações de fortuna 
evidenciadas, nomeadamente herança ou doação, rendimentos que não esteja obrigado a declarar, ou 
recurso a crédito, mediante apresentação, dos recursos financeiros utilizados, nos termos do disposto 
no n.º 3 do art. 89º -A da LGT.
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Como se pode ler na sentença recorrida, os recorrentes não contestam a verificação da manifestação 
de fortuna, atenta a desproporção entre o seu rendimento e o valor do rendimento -padrão.

E, por seu lado, a Administração Tributária “considera esclarecida a proveniência imediata de 
tais fundos porquanto, não constitui facto controvertido que os € 311.010 referentes ao suprimento, 
provieram de uma conta bancária” em nome do recorrente.

Onde as partes divergem respeita à prova da proveniência dos fundos que permitiram realizar os 
empréstimos (suprimentos) à empresa.

Os recorrentes consideram ter justificado essa proveniência, porquanto provaram que em 2007 já 
detinham recursos financeiros que mobilizaram em 2008 para realizar os suprimentos.

Mas a Administração Tributária defende que não basta aos recorrentes a prova da fonte dos fundos 
em causa exigindo -se que demonstrem também a proveniência mediata dos mesmos. Ou seja, de que 
rendimentos provêm e quando foram obtidos, em concreto se correspondem a rendimentos do trabalho, 
a rendimentos dispensados de declaração, heranças, etc.

A questão sub judice restringe -se a determinar, por conseguinte, se os recorrentes ao fazerem prova 
da fonte dos fundos que financiaram a manifestação de fortuna cumpriram o ónus da prova estabelecido 
n.º 3 do art. 89º -A da LGT ou se, como defende a Administração Tributária, tal ónus inclui a prova da 
origem daqueles rendimentos.

Vejamos.
3.2. A norma em causa, o n.º 3 do artigo 89º -A da LGT, dispõe que “cabe ao sujeito passivo a 

comprovação de que correspondem à realidade os rendimentos declarados e de que é outra a fonte das 
manifestações de fortuna ou do acréscimo de património ou da despesa efectuada”.

Sobre o sentido e alcance do preceito pronunciou -se este Supremo Tribunal, por Acórdão de 15 
de Fevereiro de 2012, proc n.º 50/12, onde ficou sumariado, entre o mais, que:

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

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

No caso dos autos, como se pode ler na sentença recorrida, “(…) não constitui matéria controver-
tida que o empréstimo no valor de € 311.010 efectuado pelo RECORRENTE à sociedade, foi realizado 
mediante a mobilização do saldo de uma conta bancária do RECORRENTE, junto do banco Montepio 
(cf. alínea I) supra)”.

Por conseguinte, encontra -se verificada a exigência consignada no Acórdão acima referenciado: 
os recorridos, para além de terem feito prova da fonte dos fundos demonstraram que afectaram esses 
fundos na realização dos suprimentos à sociedade.

A questão que se coloca é a de saber se o n.º 3 do art. 89º -A da LGT exige que se faça ainda a 
prova da origem desses rendimentos.

Da leitura do n.º 4 do art. 89º -A da LGT resulta que quando o sujeito passivo não faça a prova 
referida no n.º 3 relativamente à situações previstas no n.º 1, onde se inclui, na alínea c), “Os suprimentos 
e empréstimos efectuados pelo sócio à sociedade, no ano em causa”, “considera -se como rendimento 
tributável em sede de IRS, a enquadrar na categoria G, no ano em causa (…), quando não existam indí-
cios fundados, de acordo com os critérios previstos no art. 90º, que permitam à administração tributária 
fixar rendimento superior, o rendimento padrão apurado…”

Em face do exposto, verifica -se que a lei é muito clara, no que respeita aos suprimentos em fazer 
referência ao ano em causa, o que corresponde, na situação em apreço, a 2008.

E, como resulta dos autos, não vem questionado que os fundos mobilizados pelos recorrentes para 
a Sociedade já se encontravam em contas bancárias do recorrente no ano de 2007 [cf. alíneas F) e G) 
do probatório], afigura -se que assiste razão aos recorridos quando contra alegam que não lhes pode ser 
exigida a demonstração da forma como adquiriram tais capitais, “exceto se estivesse demonstrado que os 
mesmos haviam sido adquiridos no ano em causa, ou seja, em 2008  - o que não é o caso” (Ponto 13).

“Isto, porquanto,” adiantam os recorridos, “o que está em causa é indagar se relativamente a 
um determinado ano (in casu, o de 2008) existiu, ou não, omissão de declaração de rendimentos, e só 
relativamente a esse ano funciona a inversão do ónus da prova, recaindo então sobre o contribuinte a 
prova da veracidade dos rendimentos declarados” (Ponto 14).

Afigura -se que a Administração Tributária não tem base legal para exigir aos recorrentes a prova 
da origem dos rendimentos obtidos em 2007, ou seja, a demonstração da forma como adquiriram o 
rendimento afecto às aplicações financeiras resgatadas em 2007.
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Como se conclui na sentença recorrida, a seguir -se o entendimento da Administração Tributária, 
que efectuou a verificação das declarações dos contribuintes dos últimos 10 anos, tendo concluído que 
o somatório dos rendimentos declarados era muito inferior à manifestação de fortuna, como se conclui 
na sentença recorrida, “o ónus de prova resultaria, na maioria dos casos, numa prova muito complexa 
e difícil, a que a doutrina vem chamando a diabólica probatio.”

Em suma, estando em causa a realização de suprimentos ou empréstimos efectuados por um 
sócio à sociedade, no ano de 2008, e encontrando -se provado que os fundos afectos à manifestação de 
fortuna resultaram da mobilização de aplicações financeiras efectuadas em 2007, não pode ser exigida 
a prova da origem de tais fundos.

Com efeito, tal exigência só se verificaria se os mesmo tivessem sido adquiridos no ano da mani-
festação de fortuna (no ano em causa), como resulta da leitura conjugada do art. 89º -A da LGT, nºs 2, 
alínea c), 3 e 4, sob pena de se cair numa exigência probatória complexa e difícil.

A tese da Fazenda Pública, para além de não dispor de base legal, na norma do n.º 3 do art. 89º -A 
da LGT, conjugada com o n.º 4, desconsidera a figura da caducidade que é justificada por razões de 
certeza e segurança do direito.

Em face do exposto, conclui -se que assiste razão aos recorridos, devendo confirmar -se a sentença 
recorrida.

Improcede, desta forma, o presente recurso.
III - DECISÃO
Termos em que os Juízes Conselheiros da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 8 de Maio de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco Rothes. 

 Acórdão de 8 de Maio de 2013.

Assunto:

Dispensa de prestação de garantia. Audição prévia. Elementos novos. Fundamen-
tação.

Sumário:

Os elementos novos suscitados em sede de direito de audição são obrigatoriamente 
levados em conta na fundamentação da decisão (n.º 7 do artigo 60.º da LGT).

Se, apesar de a audição prévia não ser legalmente imposta, a AT procedeu a tal di-
ligência, então impõe -se -lhe que cumpra integralmente as regras prescritas para 
tal procedimento.

Processo n.º 575/13 -30.
Recorrente: A…, Lda.
Recorrido: IFAP — Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A……….., Lda., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida pelo 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, julgou improcedente a reclamação deduzida, nos termos 
dos artigos 276º e seguintes do CPPT, contra o acto do Chefe do Serviço de Finanças de Tondela de 
indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia com vista à suspensão do processo de 
execução fiscal.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. O presente processo respeita a uma reclamação apresentada pela A………. contra o indeferi-

mento, por parte do Serviço de Finanças de Tondela, de um pedido de dispensa de prestação de garantia 
em que não foi realizada a audição do contribuinte prévia a esse indeferimento, em violação do disposto 
nos artigos 267.º, n.º 5, da CRP, 60º da LGT e 45º do CPPT.
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Da efectiva falta de fundamentação da decisão do OEF reclamada nos autos:
B. Ao invés do que o Tribunal a quo veio a considerar na sentença recorrida, o conteúdo da deci-

são do OEF reclamada nos autos atém -se por uma consideração genérica, vaga e não aplicada ao caso 
concreto, em relação ao pedido formulado e respectiva prova, que, por isso, em nada fundamenta a 
decisão de indeferimento e que não poderá senão equivaler a uma falta de fundamentação.

C. A “fundamentação” a que a AF recorre para indeferir o pedido de dispensa de prestação de 
garantia apresentado pela A……….. vem a ser, simplesmente, uma reprodução de normas legais e de 
um ofício -circulado – cf. teor do acto de indeferimento reclamado nos autos.

D. Falta – ostensivamente – na decisão reclamada nos presentes autos, uma apreciação do caso 
concreto, que passa incontornavelmente por uma apreciação dos elementos invocados no pedido de 
dispensa e então juntos, o que não sucedeu, verificando -se, em consequência, uma absoluta ausência 
de fundamentação de facto na decisão reclamada.

E. Ao considerar que a decisão em apreço cumpria os imperativos de fundamentação, em espe-
cial, no que respeita à enunciação de razões de facto, o Tribunal a quo violou o disposto no n.º 3 do 
artigo 269º CRP, nos artigos 36º e 37º do CPPT, no artigo 77º da LGT e mesmo nos artigos 124º e 125º 
CPA, devendo a sentença proferida ser revogada em conformidade.

Da ilegalidade decorrente da falta de apreciação de elementos novos invocados pela A………. 
em sede de audição prévia:

F. A Administração Fiscal não considerou os elementos novos trazidos aos autos no exercício 
do direito de audição prévia pela A………. (elementos que, aliás, tinham relevância para a decisão 
do pedido em causa, na medida em que preenchiam e concretizavam os requisitos de tal dispensa de 
prestação de garantia), nem sobre eles sequer se pronunciou, – como o próprio Tribunal a quo acaba por 
reconhecer ((8) Conforme se pode ler no primeiro parágrafo da página 43 da sentença recorrida: “ainda 
que a AF não tenha cumprido integralmente como disposto no art. 60º, n.º 7 da LGT...” (sublinhado 
nosso).) –, razão pela qual ocorreu vício de violação de lei (por violação do disposto no artigo 60º, 
n.º 7, da LGT), o que inquinava a decisão final reclamada de ilegalidade, ao invés do que foi decidido 
em 1ª instância.

a) Da necessidade de cumprimento do disposto no artigo 60º, n.º 7, da LGT:
G. Ainda que a audição prévia não fosse obrigatória no caso do pedido dos autos – no que não se 

concede e não se aceita, como adiante se demonstrará –, uma vez dada essa possibilidade pela Admi-
nistração Tributária à A……….., sempre teria que ser cumprido o previsto no n.º 7 do art. 60º da LGT.

H. Caso contrário, estaríamos perante uma situação perversa em que Administração Tributária 
concedia a possibilidade de exercício de um direito ao contribuinte, mas depois tirava -lhe todo o efeito 
útil ao desconsiderar – legalmente, na posição defendida pelo Tribunal a quo – os elementos novos 
trazidos ao processo.

I. Após ter concedido esse direito à A……….., permitindo que participasse na formação da decisão 
em causa, a AT ficou, consequentemente, vinculada aos termos por que deve ser exercido esse direito, 
nomeadamente, ficou vinculada à obrigatoriedade de ter em conta na fundamentação da decisão final 
os elementos novos suscitados pela A……….. em sede de audição prévia, de acordo com o disposto 
no n.º 7 do artigo 60º da LGT,

J. O que, não tendo sucedido na decisão final reclamada nos presentes autos – que não se pro-
nunciou, em absoluto, sobre os elementos apontados em sede de audição prévia, não concluindo em 
que medida é que os mesmos não contribuíram para que o sentido da decisão fosse alterado –, deter-
mina que semelhante decisão não se encontre devidamente fundamentada, ao invés do decidido em 
1.ª instância.

b) da obrigatoriedade de audição prévia no caso dos autos:
K. De todo o modo, no caso dos autos, a audição prévia ao indeferimento do pedido de dispensa 

de prestação de garantia em causa nos autos, impunha -se, com efeito, nos termos legais.
L. A sentença recorrida (acolhendo e transcrevendo o teor do Acórdão deste STA de 26.09.2012) 

acompanha a corrente que qualifica o acto de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de 
garantia como um acto de natureza administrativa – cf., em particular, páginas 42 e 43 da sentença 
aqui posta em crise.

M. Consubstanciando a decisão de indeferimento de um pedido de dispensa de prestação de 
garantia um acto administrativo em matéria tributária e, como tal, sujeito ao regime previsto na LGT 
para os procedimentos tributários (e, em particular, ao princípio da participação contido no artigo 60º 
do mesmo diploma), não se pode aventar, no modesto entendimento da A……….., a possibilidade da 
sua não observância ou simples dispensa, como acabou por concluir o Tribunal a quo para justificar a 
não observância do dever de fundamentação previsto no n.º 7 do artigo 60º da LGT.

N. Não parece ser legalmente admissível recorrer a uma possibilidade de dispensa de audição prévia 
prevista ou (i) num regime de aplicação supletiva (in casu, o regime previsto no CPA) ou (ii) num regime 
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criado ad hoc (em concreto, um regime resultante da consideração de que o requerimento de dispensa 
de garantia, por dever ser fundamentado e instruído com prova, consubstancia, em si, a audição prévia 
do interessado), quando a própria Lei Geral Tributária não se mostra omissa quanto à matéria.

O. A aplicação do Código de Procedimento Administrativo às relações jurídico -tributárias, nos 
termos do disposto na alínea c) do artigo 2º da LGT, mostra -se de carácter supletivo: é a Lei Geral 
Tributária que se aplica em primeira linha à solução das questões postas ao intérprete -aplicador, só 
sendo legítimo o recurso aos restantes diplomas enunciados no artigo 2º da LGT em caso de lacuna 
da mesma Lei.

P. A Lei Geral Tributária não contém qualquer lacuna quanto ao exercício de audição prévia ao 
indeferimento de um pedido de dispensa de garantia, que possibilite ou autorize o recurso a regimes 
especiais previstos em legislação subsidiária ou interpretativamente criados para a situação concreta. 
Bem pelo contrário: a LGT claramente ordena que previamente ao indeferimento de um pedido apre-
sentado pelo contribuinte à Administração Fiscal – como vem a ser um pedido de dispensa de prestação 
de garantia – seja aquele ouvido e convidado a participar na formação da decisão final – cf. artigo 60º, 
n.º 1, alínea b), da LGT –, sendo que os nºs. 2 e 3 do mesmo artigo 60º da LGT vêm indicar, peremp-
toriamente, as situações em que poderá ocorrer a dispensa de audição prévia no âmbito das relações 
jurídico -tributárias, nos quais não se inclui o indeferimento de um pedido de dispensa de prestação de 
garantia.

Q. Ao fazer -se apelo a um regime previsto no Código de Procedimento Administrativo (ou mesmo 
a um regime que decorre da interpretação de que a própria petição fundamentada afastará a audição 
prévia) para justificar a possibilidade de dispensa de audição prévia no caso, está -se, em bom rigor, a 
revogar semelhante disposição da Lei Geral Tributária, aditando -lhe outras possibilidades de dispensa 
de audição prévia, que o legislador fiscal manifestamente não consagrou.

R. Ainda que se aceitasse a aplicação subsidiária da possibilidade de dispensa de audiência prévia, 
prevista no CPA para os casos em que a decisão se mostra urgente, às situações de indeferimento de 
pedido de dispensa de garantia – no que não se concede –, sempre importará notar que a urgência da 
decisão invocável para justificar esta dispensa de audiência prévia em procedimentos administrativos 
«não são razões ligadas com a necessidade de cumprimento do prazo legal de conclusão do processo 
ou com a necessidade de prevenir o aparecimento de actos tácitos que podem ser invocadas para 
justificar o preenchimento do pressuposto da urgência da decisão.»  - cf. Mário Esteves de Oliveira, 
Pedro Costa Gonçalves e J. Pacheco de Amorim, op cit.

S. A urgência da decisão deverá ser justificada e fundamentada por referência à situação material 
existente, devendo resultar objectivamente do acto e das suas circunstâncias (cf., neste sentido, Ac. 
STA de 28 -05 -2002, proc. 048378, disponível em www.dgsi.pt), não já por referência à situação pro-
cedimental de cumprimento de determinado prazo estipulado para a conclusão do procedimento ((9) 
Nas expressivas palavras do Exmo. Senhor Dr. Juiz Conselheiro Lino Ribeiro, em voto de vencido 
ao entendimento que fez maioria no mencionado Ac. deste STA de 26.09.2012: «O prazo de 10 dias 
para decidir o dito “procedimento” é assim meramente ordenador ou disciplinador, sem quaisquer 
consequências negativas para o requerente. Daí que não nos devemos impressionar com a alegação 
de que tal prazo determina a natureza urgente do procedimento, pois, pelo menos na perspectiva do 
executado, não há uma correlação necessária entre o prazo de decisão e a urgência na resolução 
da pretensão. Além disso, a aplicar -se as normas do CPA, seria sempre de exigir um “despacho” a 
justificar a urgência da decisão».), que vem a ser, afinal, a justificação em que se escuda o Tribunal a 
quo (acolhendo o teor do mencionado Acórdão deste Venerando STA) para considerar que este regime 
da dispensa de audiência prévia nas decisões urgentes dos procedimentos administrativos deverá ser 
aplicado ao pedido de dispensa de prestação de garantia em causa nos autos.

T. Por outro lado, não poderá igualmente colher o entendimento de que o próprio requerimento em 
que o interessado expõe a sua pretensão, indicando as razões que a justificam e juntando os respectivos 
elementos de prova documental, acabe por desempenhar a função de audição prévia do contribuinte ou 
por precludir a necessidade de realização da mesma, no sentido de atenuar «a hipótese de ser surpreen-
dido ou confrontado pela AT com elementos que desconheça» – cf. Ac. STA de 26.9.2012, reproduzido 
na página 42 da sentença recorrida.

U. Se assim fosse, em todas as situações de apresentação de um pedido ou petição devidamente 
fundamentados e instruídos com prova documental à Administração Tributária, teria de se aplicar esta 
interpretação de que semelhante petição inicial daquele procedimento jurídico -tributário precludia a 
necessidade de realização de audição prévia, pelo que os contribuintes, sempre que apresentassem tais 
petições devidamente fundamentadas e instruídas com prova documental, não teriam a possibilidade de, 
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previamente ao respectivo indeferimento pela Administração Tributária, virem participar na formação 
da decisão e, assim, virem obviar a eventuais erros por parte da Administração e contribuir para o cabal 
esclarecimento dos factos.

V. Por outro lado, apesar de o pedido de dispensa de prestação de garantia dever ser instruído, nos 
termos legais, com a prova documental necessária (cf. artigo 170º, n.º 3, do CPPT), é certo que com 
esta referência a «prova documental necessária», o legislador não está a excluir outros meios de prova 
admitidos em Direito, o que redundaria numa restrição materialmente inconstitucional, nas situações 
em que esses outros meios de prova se mostram imprescindíveis para a demonstração do direito invo-
cado pelo contribuinte no seu pedido de dispensa ((10) «No CPPT, quando se estabelecem restrições 
probatórias (que têm carácter excepcional, como se infere dos arts. 72º da LGT e 50º e 115º, n.º 1, do 
CPPT), é utilizada uma referência explícita nesse sentido, como se constata nos arts. 146º -B, n.º 3, 
204º, n.º 1, alínea i), e 246º do CPPT»  - cf. Jorge Lopes de Sousa, op. cit.  -, o que não sucede no caso 
do pedido de dispensa de prestação de garantia.).

W. São cogitáveis situações em que os factos alegados pelo contribuinte para demonstrar, por 
exemplo, a falta de culpa na insuficiência de bens para prestar garantia ou o prejuízo irreparável que 
lhe advirá da prestação de uma garantia, não se alcançam unicamente através de meios documentais, 
carecendo -se, por exemplo, de prova testemunhal.

X. A prova dos requisitos de que depende a dispensa de prestação de garantia poderá – e muitas 
vezes, apenas poderá – ser feita por recurso a outros meios de prova que não a documental – em espe-
cial tratando -se de prova de um facto negativo –, pelo que não deverá vingar o entendimento de que 
a petição inicial de dispensa de garantia desempenhe já a função de audição prévia do contribuinte ou 
precluda automaticamente a necessidade de realização dessa audição prévia, pois terão lugar diligên-
cias instrutórias e poderão surgir novos elementos sobre os quais o contribuinte nunca se pronunciou, 
em violação, inclusivamente, do princípio do contraditório em matéria de procedimento e processo 
tributário consagrado no artigo 45º do CPPT.

Y. O contribuinte tem a possibilidade legal (e constitucional) de, conhecendo a apreciação da Ad-
ministração Tributária feita sobre as provas apresentadas e/ou produzidas no procedimento de dispensa 
de prestação de garantia, vir juntar novos elementos e sobre as mesmas se pronunciar.

Z. Esta é a solução que se impõe no apuramento da verdade material e cabal esclarecimento dos 
factos alegados que incumbe à Administração Tributária e, bem assim, a solução que mais se coaduna 
com o preceituado no n.º 5 do artigo 267º da CRP e no artigo 45º do CPPT.

AA. No caso concreto, o argumento que se funda no curto prazo de 10 dias do procedimento para 
afastar a necessidade ou possibilidade legal de audição prévia a esse indeferimento, é particularmente 
inexpressivo, pois que o pedido de dispensa de prestação de garantia foi apresentado pela A………….. 
em 2 de Março de 2010 (cf. ponto n.º 5 da matéria de facto dada como provada) e veio a ser decidido, 
apenas, por despacho de 16 de Fevereiro de 2011 (cf. ponto n.º 11 dos factos provados).

BB. Se a lei prevê um prazo que, na prática, é meramente ordenador ou disciplinador, e que, no 
caso dos autos (que é o que aqui nos interessa) foi largamente incumprido, não se aceita que se retire 
a conclusão de que, in casu, a atribuição do carácter urgente que possibilita, na teoria acolhida na sen-
tença recorrida, a dispensa da audição prévia com uma aplicação subsidiária do CPA encontre, sequer, 
justificação material.

CC. A audição prévia ao indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia impunha -se 
nos presentes autos, pelo que, por um lado, bem andou o Serviço de Finanças ao notificar a A………. 
para exercer o seu direito de audição prévia, e, por outro lado, mostrando -se a mesma obrigatória nos 
termos explicados e tendo tido lugar essa audição prévia, com junção de elementos novos por parte da 
A………..,, é forçoso concluir que, ao invés do que o Tribunal a quo decidiu, assistia à A………… 
o direito de audição prévia e recaía sobre a AT o especial dever de fundamentação a que se reporta o 
artigo 60º, n.º 7, da LGT.

Da irreparabilidade do prejuízo decorrente da prestação de garantia:
DD. Resulta manifesto, das regras da experiência comum, que o valor da garantia a prestar nos 

presentes – que ascende, relembre -se, a mais de dezoito milhões de euros – é, por si só, suficientemente 
expressivo da irreparabilidade do prejuízo da respectiva prestação (caso a mesma fosse possível, o que, 
atenta a corrente situação económico -financeira da A……….., não se afigura sequer possível).

EE. Actualmente, e pelo menos desde fins de 2010, por força da conjuntura económica, o acesso 
ao crédito bancário revela -se mais difícil e mais caro, com menor abertura das instituições financeiras 
à concessão de novos créditos e estipulação de maiores encargos e exigências contratuais.
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FF. Os bancos baseiam -se, para a concessão de garantias bancárias ou financiamentos, nas demons-
trações financeiras das empresas, sendo que, no caso da A……….., os respectivos balanços espelham 
a situação difícil por que atravessa (cf. doc. de fls. 227 e ss. dos autos)

GG. A A…………  - como a esmagadora maioria das empresas comerciais – necessita de recorrer 
ao mercado bancário para o financiamento da sua actividade e giro comercial e, bem assim, necessita 
de prestar garantias junto dos seus fornecedores para comprar as mercadorias que depois vende.

HH. A exigência de uma garantia de mais de dezoito milhões de euros – ou mesmo a mera tenta-
tiva de a obter – enfraqueceria ainda mais a posição da A………… junto da banca, pois o seu crédito 
bancário – refira -se, mais uma vez, essencial à prossecução da sua actividade – seria imediatamente 
diminuído em igual montante, dificultando e encarecendo o acesso ao mesmo.

II. Caso a A………… deixe de ter acesso ao financiamento ou às garantias bancárias que usa 
necessária e habitualmente (até por imposição dos seus fornecedores  - cf. ponto 39 dos factos prova-
dos), a sua actividade terá que necessariamente paralisar, o que a arrastará, inelutavelmente, para uma 
situação de insolvência – um prejuízo irreparável.

JJ. O montante de garantias já prestadas, superior a quatro milhões de euros, é revelador da inca-
pacidade da A………. para prestar uma outra garantia, no valor superior a dezoito milhões de euros,

KK. Atenta a actual situação económico -financeira da empresa e o contexto já descrito, a prestação 
de uma tão avultada garantia pela A………., para além de não se afigurar sequer possível, necessaria-
mente deixará a empresa numa situação de imediata asfixia financeira, atento o montante em causa.

LL. Não se pode aceitar que não se mostre demonstrada a irreparabilidade do prejuízo decorrente 
da prestação de uma garantia nos presentes autos por não terem sido quantificados os custos da prestação 
da garantia em causa – como o faz o julgamento proferido em 1.ª instância –, quando o elevado valor do 
montante em questão (€18.679.811,02) constitui, em si mesmo, e desde logo, factor demonstrativo dessa 
irreparabilidade do prejuízo (irreparabilidade que o Tribunal, perante o valor da garantia em causa e os 
elementos contabilísticos de que dispõe, deve concluir) – entendimento já corroborado pelo Supremo 
Tribunal Administrativo no seu Acórdão de 2 de Março de 2005, referente ao Processo n.º 101/05, nos 
termos do qual veio considerar que «nos autos a dívida em causa é de € 212.684,98 (mais de 40.000 
contos na moeda antiga) pelo que é de entender estarem causa, hoc sensu, um prejuízo irreparável […] 
«dados os valores envolvidos, a sua falência ou, ao menos, uma situação de tesouraria muito grave e 
geradora de perda, sempre irrecuperável no curto/médio prazos» […]. Circunstâncias que, pelo seu 
conhecimento e senso comum, nem carecem.., de particulares demonstrações».

M.M. Os encargos financeiros decorrentes da prestação de mais uma garantia nos presentes autos, 
no montante de €18.679.811,02, pela A……… – se tal lhe fosse possível –, no contexto económico-
-financeiro da empresa que se conhece e se explicou perante o Tribunal a quo, necessariamente impos-
sibilita a A……….. de fazer face aos compromissos de que depende a manutenção e desenvolvimento 
da actividade económica por si levada a cabo, o que consubstancia uma situação de prejuízo irreparável.

Termos em que, deve o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
1.3. Contra -alegou o recorrido IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP, nos 

termos que constam de fls. 754 e segs., que se dão aqui por integralmente reproduzidos, suscitando a 
questão da incompetência deste Supremo Tribunal, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, 
por este não versar exclusivamente matéria de direito e, sem conceder, pugnando pela manutenção da 
sentença recorrida.

1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«1. A……….., Lda. recorre da sentença proferida em que foi julgada totalmente improcedente a 

impugnação apresentada quanto ao acto praticado pelo órgão de execução fiscal (O.E.F.) de pedido de 
indeferimento de dispensa de garantia.

Naquela decidiu -se que aquele acto não padece de falta de fundamentação e que a reclamante 
não tinha invocado, nem demonstrou não estarem reunidos os pressupostos para a requerida dispensa 
ser concedida.

No recurso interposto a reclamante continua a invocar a falta de fundamentação e ilegalidade quanto 
à falta de apreciação de elementos novos que tinham sido invocados, em face da audição prévia que tinha 
sido concedida e que defende ser obrigatória pese embora o decidido em acórdão do S.T.A. de 26 -9 -2012 
((1) Acórdão de uniformização de jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo n.º 5/2012 D.R. 
n.º 204, Série I de 2012 -10 -22.), e irreparabilidade decorrente da prestação da garantia.

2. Ora, o M. P. em 1ª instância já emitiu parecer em que nomeadamente se considerou que a 
reclamante apenas provou documentalmente uma diminuição do seu património, bem como que a 
reclamação devia ser indeferida.
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É de manter o sentido do parecer emitido, pese embora o doutamente alegado pela reclamante, 
entendendo -se ser de acrescentar ainda apenas o seguinte:

2.1 A fundamentação dos elementos novos suscitados na audição têm de ser obrigatoriamente 
levados em conta na fundamentação da decisão, conforme previsto no art. 60º n.º 7 da L.G.T..

Contudo, quanto ao acto tributário que a recorrente defende que acto praticado também é, encontra-
-se previsto no art. 77º n.º 1 que possa consistir em mera declaração de concordância com os fundamentos 
de anteriores pareceres, informações ou propostas.

Ora, conforme consta da sentença proferida, foi verificado que aqueles elementos tinham sido 
levados em conta na apreciação efectuada, segundo ficou a constar nos pontos 7 e 11 do probatório, 
sendo que neste último consta ter sido mantido o quadro factual pese embora os elementos que tinham 
sido ainda invocados.

Apenas no caso de verificada quando no caso de faltarem elementos que devam ser de considerar 
como essenciais, conforme decorre da referência feita ao pelo n.º 2 do art. 133º do C.P.A., ao seu n.º 1, 
disposições a que subsidiariamente haveria de se recorrer no caso de se entender faltarem elementos 
na fundamentação que devam ser de considerar como essenciais, seria possível concluir pela alegada 
falta de fundamentação e existência de vício de forma e anulabilidade do acto praticado.

E que a sua falta possa integrar vício de forma e não outro, é o que se afigura ser ainda de considerar 
em face do valor científico que se tem admitido em face da teoria estabelecida com base no desapare-
cido art. 15º da Lei Orgânica do S.T.A. (e tendo o próprio conceito de acto definitivo e executório sido 
substituído pelo de acto lesivo).

Parece ainda não ocorrer a violação constitucional que, a propósito, é invocada pela recorrente, 
decorrente da falta assinalada poder integrar acto lesivo, decorrente de “direitos e interesses legalmente 
protegidos” – art. 268º nºs 3, 4 e 5 da C.R.P..

2.2. Irrelevante se torna o que a recorrente alega no sentido de dever ter sido dado lugar a audição 
prévia, a qual no caso foi concedida, nomeadamente, quando alega:

 - não poderem ser razões ligadas à necessidade de cumprimento do prazo legal para a conclusão 
do processo – “10 dias após a sua apresentação”, segundo o previsto no art. 170º n.º 4 do C.P.P.T. 
– a servir para justificar a urgência da decisão, a qual deve ser justificada por referência à situação 
material existente, e citando em abono dessa posição a doutrina de Mário Esteves de Oliveira e outros, 
bem como o de acórdão do S.T.A. de 28 -5 -02, proc. 048378, e votos de vencido do referido acórdão 
de uniformização;

 - não poderem ser as razões invocadas no requerimento apresentado, a pedir a dita dispensa, a 
servir para atenuar “a hipótese de ser surpreendido ou confrontado pela AT com elementos que desco-
nheça”, bem como à participação na formação da decisão serve ainda para obviar a eventuais erros da 
Administração e contribuir para o cabal esclarecimento dos factos, apresentando novos elementos; e

 - não poder ser ainda o previsto no art. 170º n.º 3 do C.P.P.T. em que se prevê que o pedido deva 
ser instruído com a “prova documental necessária” – e que deve ser entendido como não excluindo 
ainda outros meios de prova, nomeadamente, testemunhal –, a servir para afastar tal, sob pena de 
ocorrer uma violação do princípio do contraditório consagrado no art. 45º do C.P.P.T., e bem assim no 
n.º 5 do art. 267º da C.R.P.

 - e bem assim que, tendo o pedido de dispensa de garantia sido decidido vários meses depois 
sobre a respectiva apresentação, e resultar, assim, que o referido prazo seja meramente ordenador e 
não de urgência, não sendo por isso considerar que exista um dever especial de fundamentação a que 
se reporta o já apreciado quanto à aplicação efectuada do art. 60. n.º 7, da L.G.T..

E se acaba por invocar a irreparabilidade do prejuízo decorrente da prestação da garantia, certo é 
que não contraria que o decidido quanto à não invocação, nem demonstração dos pressupostos de que 
depende a dispensa de garantia.

3. Concluindo, parece que o recurso é de improceder.»
1.5. Com dispensa de Vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe deliberar.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1. A Reclamante interpôs no Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra recurso contencioso 

do despacho do INGA que ordenou a reposição dos subsídios atribuídos no âmbito das “Restituições 
à Exportação”, das campanhas de 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998, o qual veio a culminar com o 
Acórdão do STA, proferido em 25.05.2006, no processo 2037/02 -11, que julgou o recurso improcedente. 
 - factos de que o Tribunal tem conhecimento no exercício das suas funções por consulta ao SITAF.

2. Em 6.5.2008 foi instaurado contra a Reclamante, no Serviço de Finanças de Tondela, o processo 
de execução fiscal n.º 2704200801004956, com vista à cobrança coerciva de dívidas ao IFAP relativas 
a reposição de subsídios atribuídos no âmbito das restituições às exportações de vinho, campanhas de 
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1995/1006, 1996/1997 a 1997/1998, e juros de mora, tudo no valor total de € 14.471.594,05. – cfr. 
docs. de fls. 3 e ss. do processo n.º 1107/08.1BEVIS apenso aos autos.

3. A Reclamante foi citada para a execução fiscal referida no ponto anterior em 7.5.2008. – cfr. 
docs. de fls. 44 do processo n.º 1107/08.1BEVIS apenso aos autos.

4. A Reclamante apresentou oposição à execução fiscal referida em 1. supra em 5.6.2008., que 
correu termos neste Tribunal sob o número de processo 996/08.4BEVIS, admitida liminarmente em 
16.7.2008, tendo sido proferida sentença em 3.12.2012 não transitada em julgado.  - cfr. doc. de fls. 49 
e ss. do processo n.º 1107/08.1BEVIS apenso aos autos; factos de que o Tribunal tem conhecimento 
no exercício das suas funções por consulta ao SITAF.

5. Em 2.3.2010 a Reclamante remeteu ao Serviço de Finanças de Tondela pedido de dispensa de 
prestação de garantia, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, alegando, em síntese, que a 
prestação de garantia lhe causará um prejuízo irreparável, pois,

• O acesso ao crédito bancário encontra -se atualmente muito difícil e mais caro, acrescendo que 
a solicitação de uma garantia bancária enfraquece sua posição perante a Banca;

• A Reclamante encontra -se a ser executada em diversos processos de execução fiscal, cujo mon-
tante global ascende a € 24.631.749,12, tendo já prestado garantias no valor de € 3.131.919,35;

• A exigência de mais garantias bancárias causa prejuízos para o desenvolvimento da sua atividade, 
podendo conduzir a uma situação de insolvência;

• A sua situação patrimonial não lhe permite obter garantias, já que: tem um ativo bruto real de 
€ 77.796.744,09, em contrapartida de um passivo exigível de € 73.566.740,15; do lado do ativo as 
mercadorias estão avaliadas a um preço de mercado de € 30.920.902,90, mas cujos preços cairão para 
metade fruto da fraca posição negocial da requerente; em tal situação, os créditos dos clientes, que 
somam os montantes de € 40.038.012,53 e € 3.287.171,31, denotariam também um decréscimo de 50% 
(ratio de liquidez); do lado do passivo, a atrofia financeira poderá precipitar os credores na exigência 
dos seus créditos, pelo que a Reclamante se veria confrontada com o pagamento de um passivo de € 
73.566.740,15, a que acresce o valor de € 24.631.749,12, em execução fiscal, a que terá de fazer face 
com um ativo depreciado de € 40.673.700,72; com o crédito arruinado, não poderia recorrer a capitais 
alheios; apresenta um rácio de autonomia financeira (capital próprio/ativo líquido) de 8%, o que denota 
elevada dependência de créditos e financiamento externo; e um rácio de solvabilidade total (fundos pró-
prios/fundos alheios) abaixo dos 50%; (vi) o elevado valor dos montantes em dívida (€ 29.517.726,21) 
demonstra por si o prejuízo irreparável.  - cfr. doc. de fls. 535 e ss. do processo n.º 1107/08.1BEVIS 
apenso aos autos.

6. Em anexo ao requerimento referido no ponto anterior juntou os seguintes documentos, cujo 
teor aqui se dá por integralmente reproduzido:

a. Documento interno com listagem dos montantes em execução fiscal;
b. Relatório e contas do exercício de 2008 do qual consta, entre o mais, 
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 c. Balanço e Demonstração de resultados reportados a 31.12.2008 com o seguinte teor, 
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1932

  



1933

  



1934

  

  - cfr. doc. de fls. 535 e ss. do processo n.º 1107/08.1BEVIS apenso aos autos.
7. Em 5.1.2011 o Serviço de Finanças de Tondela proferiu informação como seguinte teor, 
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  - cfr. doc. de fls. 113 dos autos.
8. Na sequência da informação referida no ponto anterior, em 17.1.2011 o Chefe do Serviço de 

Finanças de Tondela proferiu projeto de decisão com o seguinte teor, 
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  - cfr. doc. de fls. 111 e ss. dos autos.
9. Notificada para o efeito, em 31.1.2011 a Reclamante exerceu o direito de audição relativamente 

ao projeto de decisão referido no ponto anterior alegando, em suma: os dispositivos legais exigem que 
o requerente quando formule o pedido de dispensa deve instruir o seu pedido com os documentos ne-
cessários à prova de certos factos ou realidades, mas não ditam que tudo quanto é alegado é carecido 
de prova documental; existem factos, como é o caso da dificuldade de acesso ao crédito, que não são 
objeto de prova documental sem que daí possa resultar a sua desconsideração e indeferimento do pedido 
de dispensa de prestação de garantia; o elevado valor dos montantes em dívida constitui por si factor 
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demonstrativo da irreparabilidade do prejuízo; a exigência das quantias exequendas, que ascendem a 
€ 29.517.726,21, constitui valor suficientemente indiciador do prejuízo irreparável que advirá do pros-
seguimento das execuções e da exigência de prestação de garantia e que conduzirá a Reclamante a uma 
situação de insolvência irreparável; as dívidas exequendas devem ser perspetivadas como um todo, pelo 
que o valor que deve ser tido em consideração para decidir o pedido de dispensa de prestação de garantia, 
é o de todas as quantias exequendas; ainda que disponha de património que permite a laboração, se não 
for deferida a dispensa ocorrerá um bloqueamento de tesouraria que leva à paralisação da atividade; 
não tem responsabilidade na insuficiência ou inexistência de bens para a prestação de garantia, já que 
a mesma não resultou de dissipação de património, mas tão só do valor diminuto dos bens do seu pa-
trimónio e das circunstâncias excecionais para a obtenção de crédito; balançando os custos e proveitos 
da sua atividade, o resultado do exercício líquido do exercício de 2009 não ultrapassa os € 23.277,10, 
muito longe dos 40 milhões de euros de proveitos.  - cfr. doc. de fls. 86 e ss. dos autos.

10. Em anexo ao requerimento referido no ponto anterior juntou certidão da qual constam: as 
dívidas em nome da Reclamante cobradas coercivamente em processos de execução fiscal, totalizando 
a quantia exequenda € 29.517.726,21, juros de mora de € 5.251.654,61 e custas de € 303.657,038; 
garantias prestadas nos processos de execução fiscal, incluindo duas garantias bancárias, uma no 
valor de € 93.574,82 (execução fiscal n.º 2704200701014617) e outra no valor de € 3.131.919,55 
(execução fiscal n.º 2704200701014625), e outras garantias no valor de € 152.878,29 (execução fiscal 
n.º 2704200401002570), € 670.000,00 (execução fiscal n.º 2704200501017586) e € 2.094,78 (execução 
fiscal n.º 2704200801001949);

11. Em 16.2.2011 o Chefe do Serviço de Finanças de Tondela proferiu o seguinte despacho, 
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  - cfr. doc. de fls. 82 e ss. dos autos.
12. A Reclamante foi notificada do despacho referido no ponto anterior e para no prazo de 15 

dias prestar garantia, com vista à suspensão do processo de execução fiscal.  - cfr. docs. de fls. 79 e ss. 
dos autos.

13. A garantia a prestar pela Reclamante com vista à suspensão do processo de execução fiscal 
referido em 1. ascende a € 18.679.811,02. – cfr. doc. de fls. 81 dos autos.

14. Em 7.3.2011 a Reclamante remeteu, por via postal registada, a presente reclamação para o 
Serviço de Finanças de Tondela.  - cfr. docs. de fls. 3 e ss. dos autos.

Mais se provou que,
15. Por escritura pública de compra e venda realizada em 11.8.2005 a Reclamante declarou ven-

der à C…………, S.A., que por sua vez aceitou a venda, pelo preço total já recebido de € 900.000,00 
o prédio misto, composto por casa térrea e parte de andar, onde se encontra instalada uma fábrica de 
saboaria, cortes de gado, terreno lavradio junto, com videiras, árvores de fruto, poço e mais pertenças, 
sito nos Carvalhos de Baixo, freguesia de Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia, inscrito na matriz 
sob os artigos 845 (urbano), 2503 e 3192 (rústico), com o valor patrimonial de € 8.174,85. – cfr. doc. 
de fls. 408 e ss. dos autos.

16. Na mesma data entre a Reclamante e a C…………., S.A., foi celebrado um acordo escrito 
denominado de «Acordo de Compensação de Créditos», no qual a primeira declarou ser «titular de 
um crédito no montante de 900.000,000 €» sobre a segunda «resultante de empréstimo de acionista de 
igual valor que detém sobre a mesma» e a segunda declarou «ser credora da representada dos primei-
ros outorgantes por igual valor de 900.000,000 € (novecentos mil euros) da venda que lhe fez hoje do 
prédio misto (...)», acordando «compensar entre si os créditos resultantes do empréstimo acionista e 
da compra e venda do prédio aludidos nas cláusulas anteriores, dando mútua quitação.».  - cfr. docs. 
de fls. 415 e ss. dos autos.

17. Por escritura pública realizada em 28.12.2005 a Reclamante declarou vender à D…………, 
S.A., que por sua vez aceitou a venda, pelo preço total já recebido de € 1.915.000,00 os seguintes 
imóveis: prédio rústico correspondente ao artigo matricial 5365, sito na freguesia de Lageosa do Dão, 
Tondela, com o valor patrimonial para efeitos de IMT de € 1.128,90, pelo valor de € 360.000,00; prédio 
urbano, composto de três casas para armazém e atividade industrial e logradouro, correspondente aos 
artigos matriciais 1554, 1555 e 1556, sito na freguesia de Olhaívo, Alenquer, com o valor patrimonial 
global para efeitos de IMT de € 271.074,70, pelo valor de € 1.499.000,00; prédio rústico correspondente 
ao artigo matricial 19 – secção M, sito na freguesia de Aldeia Gavinha, Alenquer, com o valor patrimonial 
para efeitos de IMT de € 379,99, pelo valor de € 56.000,00. – cfr. doc. de fls. 397 e ss. dos autos.

18. Por escritura pública de doação e compra e venda realizada em 14.3.2006: B………… e 
E……….. declararam doar à Reclamante a parcela de terreno com 24,90 m2, do prédio rústico omisso 
mas atualmente inscrito na matriz urbana sob o artigo 9910, atribuindo -lhe o valor de € 249,00; a 
Reclamante declarou vender à D…………, S.A., que por sua vez aceitou a venda, pelo preço total já 
recebido de € 860.000,00, o prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2179, com o valor patrimo-
nial de € 144.000,00, após a anexação da parcela a ser constituído por edifício de cave, rés do chão, 
primeiro andar e logradouro destinado a escritórios e laboratórios, com a superfície coberta de 531 m2 
e a descoberta a 1089,40 m2.  - cfr. doc. de fls. 402 e ss. dos autos.
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19. Em 31.7.2006 a D…………, S.A. procedeu à transferência, de uma conta de que é titular 
numa instituição bancária, das quantias de € 860.000,000 e € 1.915.000,00, para uma conta titulada 
pela Reclamante.  - cfr. docs. de fls. 411 e ss. dos autos.

20. As alienações referidas em 15., 17. e 18. supra ocorreram no âmbito de um processo de rees-
truturação do grupo de empresas em que a Reclamante se insere.

21. Em 29.2.2008 B………… e esposa constituíram hipoteca a favor da Caixa Geral de Depósitos, 
S.A. sobre os imóveis m.i. a fls. 388 e ss. dos autos para garantia do capital máximo de € 3.750.000,00, 
juros, sobretaxa e despesas, emergentes do contrato de prestação de garantia bancária, a favor do Serviço 
de Finanças de Tondela, até ao valor de € 3.131.919,55 e € 93.574,82, celebrado entre esta instituição 
bancária e a Reclamante.  - cfr. doc. de fls. 386 e ss. dos autos.

22. Consta do Balanço provisório da Reclamante reportado a 31.12.2009, 
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  - cfr. doc. de fls. 71 e ss. dos autos.
23. Em 16.3.2010 a F………… celebrou contrato de abertura de crédito – mútuo com hipoteca 

com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo Terras de Viriato, CRL, pelo qual esta instituição bancária lhe 
concedeu um crédito até à quantia de € 1.500.000,00, no âmbito e para garantia do qual a G……….., S.A. 
constituiu uma hipoteca sobre o imóvel m.i. a fls. 360 dos autos.  - cfr. docs. de fls. 357 e ss. dos autos.

24. Em 16.9.2010 a F……….. celebrou contrato de abertura de crédito com aval e hipoteca autó-
noma com a Caixa Central – Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, pelo qual esta instituição bancária 
lhe concedeu um crédito até à quantia de € 2.400.000,00, titulado por uma livrança em branco subscrita 
pela F………… e avalizada por B………., no âmbito e para garantia do qual a H………., S.A. constituiu 
uma hipoteca sobre o imóvel m.i. a fls. 366 dos autos.  - cfr. docs. de fls. 365 e ss. dos autos.



1942

25. Em 19.1.2011 a Reclamante tinha pendentes vários processos de execução fiscal, nos quais é 
cobrado coercivamente o valor total de € 35.073.038,61, correspondente a € 29.517.726,21 a quantia 
exequenda, € 5.251.654,61 a juros de mora e € 303.657,038 de custas.  - cfr. docs. de fls. 52 e ss. dos autos.

26. No âmbito desses processos de execução fiscal a Reclamante prestou as seguintes garantias: ga-
rantia bancária no valor de € 93.574,82 (execução fiscal n.º 2704200701014617); garantia bancária no va-
lor de € 3.131.919,55 (execução fiscal n.º 2704200701014625; outras garantias no valor de € 152.878,29 
(execução fiscal n.º 2704200401002570), € 670.000,00 (execução fiscal n.º 2704200501017586) e € 
2.094,78 (execução fiscal n.º 2704200801001949).  - cfr. docs. de fls. 52 e ss. dos autos.

27. A Reclamante e as empresas do seu grupo começaram a ser pressionadas pela Banca para ga-
rantirem os créditos da Reclamante nas instituições financeiras, sob pena de execução dos avalistas.

28. Em reunião da assembleia geral da F……….., S.A. (doravante F………..) de 25.1.2011 foi 
deliberado por unanimidade aprovar a proposta de obtenção de financiamento junto do Banco Co-
mercial Português, S.A. no valor de € 9.650.000,00 destinado a amortizar o valor do papel comercial 
e empréstimos lançados a descoberto na conta de depósitos à ordem da Reclamante e afetação de um 
depósito à ordem no valor de 7.000.000,00 USD de que a F………… é titular naquele Banco para 
garantia do montante de € 4.800.000,00 de que a Reclamante é devedora àquele Banco, acrescido ao 
financiamento de € 6.500.000,00 que a F……….. obteve junto da CC -CCCAM para garantir as res-
ponsabilidades da Reclamante junto daquela entidade, para o qual a F………… “terá de recorrer à 
constituição de hipotecas por parte das suas participadas C………., S.A., H……….., S.A. e G……….., 
S.A. sobre imóveis propriedade destas” e, em contrapartida da qual, a Reclamante “obrigou -se e terá 
de obrigar -se perante a sociedade a reembolsá -la de tudo quanto esta desembolse em capital, juros, 
remuneratórios ou moratórios, comissões e despesas e, para garantia do cumprimento de tais obri-
gações, a constituir a seu favor e das suas mencionadas participadas, C………., S.A., H………., S.A. 
e G………, S.A., penhor mercantil sobre o seu património mobiliário, nomeadamente equipamentos e 
existências de vinhos”.  - cfr. doc. de fls. 281 e ss. dos autos.

29. Em 10.2.2011 a F……….., S.A. (doravante F…………) constituiu a favor do Banco Comer-
cial Português, S.A. (doravante BCP) penhor sobre o depósito a prazo de que é titular naquele Banco, 
no valor de 7.000.000,00 USD, para garantia do cumprimento das responsabilidades assumidas pela 
F……….. perante o Banco até ao limite de € 5.280.000,00. – cfr. doc. de fls. 284 e ss. dos autos.

30. Na mesma data a F……….. e o BCP celebraram contrato de empréstimo pelo qual aquele 
Banco concedeu à F……….. um financiamento no montante de € 9.200.000,00 destinado a liquidar as 
responsabilidades enquanto avalista da Reclamante.  - cfr. doc. de fls. 344 e ss. dos autos.

31. Para garantia do contrato referido no ponto anterior a F………… subscreveu uma livrança em 
branco avalizada por B………. e B……….. e esposa e C………., S.A. constituíram a favor do BCP 
hipoteca sobre os imóveis m.i. a fls. 325 e ss. dos autos.  - cfr. docs. de fls. 324 e ss. dos autos.

32. Em 15.2.2011 a Reclamante constituiu a favor de F……….., S.A., H………….., S.A., 
C……….., S.A. e G………., S.A., penhor mercantil sobre os bens m.i. a fls. 259 e ss. dos autos, a 
saber, stocks de vinho e equipamentos, com os valores totais, respetivamente, de € 23.256.049,36 e € 
931.725,10, estabelecendo -se, entre o mais, que, 
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  - cfr. docs. de fls. 253 e ss. dos autos.
33. Em 11.4.2011 a Reclamante reforçou a garantia prestada no âmbito de contrato de abertura 

de crédito em conta corrente e entrega para cobrança de cheques pré -datados, celebrado em 1.12.2007, 
com a Caixa Geral de Depósitos no valor reforçado de € 12.000.000,00, mediante penhor de crédito 
no valor de € 3.250.000,00 sobre conta de depósito a prazo naquele Banco da F……….  - cfr. doc. de 
fls. 464 e ss. dos autos.

34. Em 13.4.2011 a F………. celebrou contrato de abertura de crédito – mútuo com hipoteca com 
a Caixa Geral de Depósitos, pelo qual esta instituição bancária lhe concedeu empréstimo até ao mon-
tante de € 3.250.000,00, pelo prazo de 6 meses, no âmbito do qual a D……….., S.A. constituiu uma 
hipoteca sobre os imóveis m.i. a fls. 362 e ss. dos autos, com o valor de € 3.650.000,00 para garantia 
do capital mutuado, juros e despesas, e titulado por uma livrança em branco subscrita pela F………… 
e avalizada por B………..  - cfr. docs. de fls. 360 e ss. dos autos.
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35. Consta do balanço e demonstração de resultados da Reclamante reportado a 31.12.2011, 
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  - cfr. doc. de fls. 227 e ss. dos autos.
36. Consta do relatório e contas da Reclamante do exercício de 2011, entre o mais, o seguinte,
“[…] 
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 […]”.
 - cfr. doc. de fls. 227 e ss. dos autos
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37. A rubrica de ativos fixos intangíveis do balanço da Reclamante no ano de 2010, no valor de 
€ 737.792,25 e no ano de 2011 de € 606.539,35, abrange equipamento básico e benfeitorias feitas no 
armazém.

38. Atualmente, e pelo menos desde fins de 2010, por força da conjuntura económica, o acesso 
ao crédito bancário revela -se mais difícil e mais caro, com menor abertura das instituições financeiras 
à concessão de novos créditos e a estipulação de maiores encargos e exigências contratuais.

39. A Reclamante necessita de recorrer ao mercado bancário para o financiamento da sua ativi-
dade e giro comercial, designadamente para prestar garantias para as compras de mercadorias aos seus 
fornecedores espanhóis.

40. Em 2010 os principais credores da Reclamante eram instituições financeiras, cifrando -se as 
dívidas em € 29.500.000,00, e fornecedores.

41. Em 2011 os maiores credores da Reclamante eram o acionista maioritário – F………. – e 
instituições financeiras.

42. Em 2011 a dívida da Reclamante a acionistas cifra -se em € 40.000.000,00.
43. Não é previsível que, no imediato, a F……….. venha a exigir à Reclamante o pagamento dos 

seus créditos.
44. A Reclamante está integrada num grupo de sociedades, com duas áreas operacionais – imo-

biliária e vinhos – sendo detida pela F………..
3.1. Tendo o OEF indeferido um pedido (efectuado na sequência de oposição, por parte da exe-

cutada e ora recorrente, à execução fiscal n.º 2704200801004956 do SF de Tondela) de dispensa de 
prestação de garantia para suspensão desse processo de execução fiscal, aquela reclamou de tal decisão 
(de indeferimento) para o Mmo. Juiz do TAF de Viseu, invocando, entre outros fundamentos, a falta de 
fundamentação da decisão de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia, e que foi 
omitida a formalidade essencial de audição prévia antes do indeferimento do pedido.

O Mmo. Juiz julgou a reclamação improcedente, considerando, no que ora releva, que a decisão 
do OEF está fundamentada e também não havia que conceder à executada a possibilidade de, em sede 
de audição prévia, se pronunciar sobre o projecto de decisão sobre o pedido de dispensa de garantia.

Discordando do assim decidido, a recorrente alega, em síntese, que a sentença enferma de erro de 
julgamento, dado que ocorre a invocada falta de fundamentação e dado que a lei não permite dispensar 
o exercício do direito de audição, sendo até que, na sequência da notificação a efectuar para esse efeito, 
poderia apresentar outros meios de prova.

Por seu lado, o IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP., suscitou a questão 
da incompetência do STA, em razão da hierarquia, para apreciar o presente recurso, dado que o mesmo 
não versa exclusivamente matéria de direito.

3.2. As questões a decidir são, portanto, as de saber se ocorre a invocada incompetência e, em caso 
negativo, se a sentença recorrida fez correcto julgamento quando considerou que a decisão proferida 
pelo OEF está fundamentada, quando decidiu não haver que facultar à executada o exercício do direito 
de audição previamente à decisão de indeferimento do pedido de dispensa da prestação de garantia e 
se, não lhe tendo sido facultado o exercício desse direito, tal decisão enferma de vício por preterição 
de formalidade essencial, a determinar a sua anulação.

Vejamos.
4.1. Quanto à questão da competência deste Supremo Tribunal para conhecer do objecto do 

recurso:
Sustenta o IFAP que uma vez que a recorrente pretende, basicamente, que a decisão recorrida seja 

alterada de forma a considerar indevidamente fundamentado o acto do OEF que indeferiu o pedido de 
prestação da garantia, que tendo sido realizada a audição prévia e tendo o requerente invocado novos 
factos, se considere que a AT tinha obrigação de sobre eles se pronunciar na resposta ao pedido e que se 
considere demonstrada a irreparabilidade do prejuízo quer por referência aos elementos demonstrados 
nos autos, quer pelas regras da experiência comum.

Ora, atentando nas conclusões das alegações de recurso, verifica -se que nelas não vem questionada 
matéria de facto, sendo que as questões controvertidas também se resolvem mediante uma exclusiva 
actividade de aplicação e interpretação de normas jurídicas. Aliás a recorrente também em lado algum 
alega que tenha havido incorrecta apreciação e valoração da matéria factual por parte da sentença re-
corrida, sendo que, no que se refere à alegação de irreparabilidade do prejuízo decorrente da prestação 
da garantia (Conclusões DD a MM) tal alegação assenta na matéria de facto constante, nomeadamente, 
dos nºs. 37 a 44 do Probatório.

Assim, porque o recurso não versa exclusivamente matéria de direito, o STA é o competente em 
razão da hierarquia para dele conhecer, ex vi do disposto nos arts. 26º alínea b) e 38º alínea a) do ETAF 
e 280º, n.º 1 do CPPT, improcedendo a questão prévia suscitada pelo IFAP.

4.2. Refira -se, desde já, que a questão da não exigência legal do direito de audição previamente à 
decisão de indeferimento do pedido de dispensa da prestação de garantia, nos termos em que a recor-
rente a suscita (sendo, aliás, idênticos os sujeitos processuais e semelhantes também os pressuposto 
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de facto), foi já apreciada nos acórdãos desta Secção do STA, no rec. n.º 521/13, de 30/4/2013, no rec. 
n.º 288/13, de 13/3/2013, e nos recs. nºs. 520/13 e 522/13, ambos de 23/4/2013.

Em tais arestos não se colocava, porém, a questão da falta de fundamentação, ora também invocada.
Ora, quanto a esta falta de fundamentação da decisão do OEF de indeferimento do pedido de 

dispensa de prestação de garantia e à invocada ilegalidade por falta de apreciação de elementos novos 
que tinham sido invocados, em face da audição prévia que tinha sido concedida, alega a recorrente que 
o conteúdo da decisão do OEF reclamada nos autos se atém por uma consideração genérica, vaga e 
não aplicada ao caso concreto, em relação ao pedido formulado e respectiva prova, que, por isso, em 
nada fundamenta a decisão de indeferimento e que não poderá senão equivaler a uma falta de funda-
mentação, sendo que a fundamentação utilizada é uma simples reprodução de normas legais e de um 
ofício -circulado, faltando manifestamente uma apreciação em concreto.

E mais alega que a AT também não considerou os elementos novos trazidos aos autos pela re-
corrente, no exercício do direito de audição prévia (elementos que tinham relevância para a decisão 
do pedido em causa, na medida em que preenchiam e concretizavam os requisitos de tal dispensa de 
prestação de garantia), nem sobre eles sequer se pronunciou, – como a própria decisão recorrida acaba 
por reconhecer, sendo que ainda que a audição prévia não fosse obrigatória no caso do pedido dos 
autos, uma vez que foi dada essa possibilidade pela AT, então sempre teria que ser cumprido o previsto 
no n.º 7 do art. 60º da LGT.

Vejamos, pois.
4.3. Não sofre dúvida que a fundamentação deve ser «contextual e integrada no próprio acto 

(ainda que o possa ser de forma remissiva), expressa e acessível (através de sucinta exposição dos 
fundamentos de facto e de direito da decisão), clara (de modo a permitir que, através dos seus termos, 
se apreendam com precisão os factos e o direito com base nos quais se decide), suficiente (permitindo 
ao destinatário do acto um conhecimento concreto da motivação deste) e congruente (a decisão deverá 
constituir a conclusão lógica e necessária dos motivos invocados como sua justificação), equivalendo 
à falta de fundamentação a adopção de fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insufici-
ência, não esclareçam concretamente a motivação do acto», nem sofre dúvida, igualmente, que «o 
acto só está fundamentado se um destinatário normalmente diligente ou razoável  - uma pessoa normal 
 - colocado na situação concreta expressada pela declaração fundamentadora e perante o concreto 
acto administrativo (que determinará consoante a sua diversa natureza ou tipo uma maior ou menor 
exigência da densidade dos elementos de fundamentação) fica em condições de conhecer o itinerário 
funcional (não psicológico) cognoscitivo e valorativo do autor do acto, sendo, portanto, essencial que 
o discurso contextual lhe dê a conhecer todo o percurso da apreensão e valoração dos pressupostos de 
facto e de direito que suportam a decisão ou os motivos por que se decidiu num determinado sentido 
e não em qualquer outro. Ela visa «esclarecer concretamente as razões que determinaram a decisão 
tomada e não encontrar a base substancial que porventura a legitime, já que o dever formal de funda-
mentação se cumpre “pela apresentação de pressupostos possíveis ou de motivos coerentes e credíveis, 
enquanto a fundamentação substancial exige a existência de pressupostos reais e de motivos correctos 
susceptíveis de suportarem uma decisão legítima quanto ao fundo”. O discurso fundamentador tem 
de ser capaz de esclarecer as razões determinantes do acto, para o que há -de ser um discurso claro 
e racional; mas, na medida em que a sua falta ou insuficiência acarreta um vício formal, não está 
em causa, para avaliar da correcção formal do acto, a valia substancial dos fundamentos aduzidos, 
mas só a sua existência, suficiência e coerência, em termos de dar a conhecer as razões da decisão.» 
(cfr. Vieira de Andrade  - O Dever de Fundamentação Expressa de Actos Administrativos, pag. 239, na 
citação do ac. do STA, de 11/12/2002, rec. 01486/02)» (1)

No caso presente, como se refere na sentença, analisando o despacho em causa (despacho de 
16/2/2011), constata -se que após referir o exercício do direito de audição prévia, considerando o pro-
cesso suficientemente instruído, o OEF procede ao enquadramento legal da pretensão da reclamante 
subsumindo -a ao disposto na 1ª parte do n.º 4 do art. 52º da LGT, passando, em seguida, à análise dos 
pressupostos de cujo preenchimento depende o provimento do pedido, por referência aos normativos 
legais e ao entendimento da AT sobre os mesmos vertido no Ofício Circulado que parcialmente trans-
creve.

E o despacho equaciona, igualmente, o conceito de prejuízo irreparável – «entendendo, como 
tal, as situações em que “em resultado dos encargos financeiros impostos pela prestação da garantia, 
deixa de poder fazer face aos compromissos económico -financeiros de que depende a manutenção e 
desenvolvimento da atividade económica por si levada a cabo” — e à irresponsabilidade na inexistência 
e insuficiência dos bens — densificando -a como a que “não possa resultar da atuação empresarial, 
ou seja, apenas quando a dissipação dos bens esteja na absoluta indisponibilidade da empresa ou 
da administração que a representava ou representa”. Acrescenta que o ónus da prova recai sobre o 
requerente, entendendo “que, no caso presente não se encontra, da ótica destes serviços, cumprido”. 
Prossegue na explanação dos tipos de garantia e nos deveres da AF nesta sede. Concluiu, então, à 
luz da concretização exposta e veiculado naquele Ofício Circulado, pelo indeferimento do pedido, 
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com base “na falta de produção de prova da irreparabilidade do prejuízo causado à executada, e, por 
outro, da falta de produção de prova da irresponsabilidade da executada pela situação de insuficiên-
cia/inexistência de bens».

Ora, apesar de concordarmos com a sentença recorrida quando exara que a fundamentação «… 
integrada no próprio ato de indeferimento, contém uma sucinta exposição dos fundamentos de facto e 
de direito da decisão, sendo expressa, acessível, clara, suficiente e congruente, pois permite e permitiu 
à aqui Reclamante compreender com precisão as razões que levaram à conclusão tomada pela AF, ou 
seja, que a Reclamante não fez prova do prejuízo irreparável que lhe causa a prestação da garantia, 
certo que este deve ser apto a impedir o normal e regular desenvolvimento da sua atividade —, e da 
ausência de irresponsabilidade na inexistência ou insuficiência dos bens — por esta inexistência e 
insuficiência não poder resultar de uma atuação empresarial resultante da vontade da administração», 
já não concordamos com a sentença quando conclui, no que respeita à questão de os elementos novos 
suscitados na audição terem de ser obrigatoriamente levados em conta na fundamentação da decisão 
(nº 7 do art. 60º da LGT), que no caso presente não tinha a AT que proceder a tal fundamentação.

4.4. Com efeito, na PI da reclamação a reclamante invocara falta de fundamentação do despacho 
de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia no que respeita aos elementos novos 
trazidos pela recorrente em sede de audição prévia e em face do projecto de indeferimento do pedido 
de dispensa de prestação de garantia, a recorrente exerceu o seu direito de audição prévia, alegando que 
«as dívidas em execução não podem ser vistas de forma atomista e que existem factos que não serão 
provados por documentos, mas tal não poderá acarretar, sem mais, a sua desconsideração para efeitos 
da procedência do pedido  - é o que sucede, por exemplo, com a dificuldade de acesso ao crédito, facto 
de tal maneira ostensivo e global que não carece de especial prova» que, por outro lado, não foram 
praticados por ela recorrente «quaisquer actos voluntariamente dirigidos à diminuição da sua capa-
cidade patrimonial, apenas se revelando manifestamente insuficiente tudo aquilo que presentemente 
 - e, com efeito, desde há vários anos  - tem à sua disposição no seu activo patrimonial em confronto 
com o valor global das dívidas exequenda» e que a referência por parte da AT de que se «está perante 
um contribuinte que, em média, declara proveitos superiores a 40 milhões de euros, é absolutamente 
descabida, porquanto a Administração Fiscal olvida -se dos custos necessários e associados à produção 
desses proveitos, que têm ascendido em média a montantes próximos desses 40 milhões. É por essa razão 
que, balançando os proveitos e os custos necessários à geração de tais proveitos, o resultado líquido do 
exercício da A………… não ultrapassa, por exemplo, no exercício de 2009, os € 23.277,10, sendo este 
o valor relevante para efeitos de aferir a capacidade para (não) prestar garantia da Requerente, valor 
bem distante dos supostos 40 milhões apontados pela Administração Fiscal.»

Porém, apesar de aceitar que estes factos consubstanciam elementos novos, trazidos ao processo 
pela reclamante no exercício do seu direito de audição prévia, a decisão final de indeferimento do pedido 
de dispensa de prestação de garantia não apreciou, nem considerou, estes elementos novos relevantes.

E também a sentença recorrida, embora reconhecendo que a AT não considerou tais elementos 
novos, nem sobre eles sequer se pronunciou, considerou que não estamos perante vício invalidante, 
porquanto «a fundamentação exigida pelo artigo 60º, n.º 7, da LGT tem o seu campo de aplicação 
delimitado às situações em que há (obrigatoriamente) lugar à audição prévia».

Ora, na nossa interpretação, apesar de a audição prévia não ser, no caso e face ao pedido (dispensa 
de prestação de garantia), obrigatória, se a AT procedeu a tal audição, então impõe -se -lhe que cumpra 
integralmente as regras que a lei prescreve para tal procedimento. Sob pena de durante o procedimento 
serem praticados actos regulados por regras procedimentais atípicas e sob pena de se esvaziar o sentido 
útil da norma constante do citado n.º 7 do art. 60º da LGT, da qual se depreende uma intenção legislativa 
no sentido de conferir aos contribuintes uma efectiva participação na formação das decisões que lhes 
digam respeito, impondo -se que a AT tenha obrigatoriamente em conta na fundamentação da decisão 
final os elementos novos suscitados na audição pelo contribuinte.

Aliás, e como bem refere a recorrente, se os elementos novos nunca fossem susceptíveis de ser 
tidos em conta quando a audição prévia não fosse obrigatória, não se imagina qualquer outra razão 
lógica para a AT conferir ao contribuinte a possibilidade de exercer tal direito.

Daí que, não tendo a decisão do OEF reclamada emitido pronúncia sobre os elementos novos 
aportados pela contribuinte em sede de audição prévia (não concluindo, sequer, em que medida é que 
os mesmos não contribuíram para que o sentido da decisão fosse alterado) mas tendo, por sua vez, a 
sentença recorrida concluído que, apesar de a AT não ter considerado aqueles elementos novos não 
estamos perante vício invalidante, porquanto «a fundamentação exigida pelo artigo 60º, n.º 7, da LGT 
tem o seu campo de aplicação delimitado às situações em que há (obrigatoriamente) lugar à audição 
prévia» não se acompanhe a decisão recorrida nesta parte.

Acresce que, embora o MP sustente, no seu douto Parecer, que «conforme consta da sentença 
proferida, foi verificado que aqueles elementos tinham sido levados em conta na apreciação efectua da, 
segundo ficou a constar nos pontos 7 e 11 do probatório, sendo que neste último consta ter sido mantido 
o quadro factual pese embora os elementos que tinham sido ainda invocados», não se vê que tal conste 
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da sentença recorrida: nesta o que se exara é que «… ainda que a AF não tenha cumprido integralmente 
com o disposto no art. 60º, n.º 7 da LGT, tal facto não tem relevância invalidante  - pois que nem se-
quer assistia à Reclamante o direito de audição prévia…»; por outro lado, atentando nos mencionados 
nºs 7 e 11 do Probatório, também deles não resulta que os elementos novos trazidos pela recorrente à 
audição prévia hajam sido tomados em conta na decisão de indeferimento do pedido de dispensa de 
prestação da garantia.

A sentença recorrida enferma pois, nesta medida, do erro de julgamento que lhe vem imputado 
pela recorrente (na Conclusão F do recurso), carecendo de ser revogada.

E face ao sentido da decisão, fica, consequentemente, prejudicada apreciação das demais questões 
também suscitadas no recurso.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar 

procedente a presente reclamação de acto do órgão de execução fiscal (art. 276º do CPPT), anulando-
-se, por vício decorrente da respectiva falta de fundamentação, o despacho reclamado, que indeferiu o 
pedido de dispensa de prestação de garantia.

Custas pela recorrida, que contra -alegou no recurso.

Lisboa, 8 de Maio de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda 
Maçãs.

(1) Cfr. ac. de 3/11/2010, proc. n.º 0784/10, que relatámos. 

 Acórdão de 8 de Maio de 2013.

Assunto:

Pluralidade de oponentes. Garantia. Suspensão da execução.

Sumário:

 I — Nos casos em que existem dois executados responsáveis solidários pela dívida 
exequenda que deduziram oposições contra a mesma execução e em que só um 
deles presta garantia para assegurar o pagamento da totalidade da dívida e dos 
acréscimos legais, devem os efeitos suspensivos da garantia prestada sobre a 
execução estender -se ao outro executado oponente.

Processo n.º 593/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
do Porto que julgou procedente a reclamação judicial que A…… deduziu, ao abrigo do disposto no 
artigo 276.º do CPPT, contra a penhora efectuada na execução fiscal n.º 1821200501006614 e apensos, 
instaurada por dívidas de IVA e que contra si reverteu.

1.1. Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A. Com a ressalva do sempre devido respeito, não pode a Fazenda Pública conformar -se com o 

doutamente decidido, porquanto considera existir erro de julgamento, tendo o tribunal a quo efectuado 
uma errada interpretação e aplicação do disposto nos artigos 21º, 24º e 52º, todos da LGT, e artigos 160º, 
169º e 212º, todos do CPPT.

B. Entende a Fazenda Pública que, estando em causa um processo executivo com vários execu-
tados, o facto de um deles, na sequência da interposição de processo judicial com vista à discussão da 
exigibilidade da dívida, ter apresentado garantia idónea, os efeitos suspensivos daquela garantia não 
se estende ao outro executado, mesmo que este esteja [também] a discutir a exigibilidade daqueles 
mesmos tributos.
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C. Nos termos previstos no art. 514º do CC, os devedores solidários podem defender -se por todos 
os meios que pessoalmente lhe respeitam ou que são comuns a todos os co -devedores.

D. Sendo certo que a dívida tributária é solidária, a verdade é que a(s) oposição(ões) deduzida(s) 
pelos responsáveis solidários, o aqui recorrido e outra, não foi em co -autoria, não houve coligação de 
executados,

E. tendo ambos os co -executados alegado nas suas petições de oposição à execução à ilegitimi-
dade para a execução.

F. Não pode a garantia apresentada pelo outro executado [após apresentação de um meio de de-
fesa, oposição à execução] ser aproveitada pelo reclamante, aqui recorrido, pois a ser assim estar -se -ia 
a aceitar o recurso de um meio pessoal atinente a outro co -executado.

G. A responsabilidade solidária confina -se ao pagamento da dívida, i.e., o pagamento da dívida 
efetuado por um dos responsáveis subsidiários aproveita aos restantes,

H. não podendo fazer -se uma interpretação alargada e assim estender os efeitos da responsabilidade 
solidária à prestação de garantia na execução fiscal.

I. Pelo que se impõe que a douta sentença recorrida seja substituída por outra que considere que a 
execução que corre termos contra o reclamante/recorrido não se encontra suspensa e que, por via disso, 
a penhora efetuada nos autos de execução é legal e deve ser mantida na ordem jurídica.

1.2. O Recorrido apresentou contra -alegações para sustentar a manutenção do julgado e que re-
matou com as seguintes conclusões:

A) A Fazenda Pública motiva as suas alegações de Recurso fundamentalmente em três (3) argu-
mentos: a prestação da garantia idónea por executado não se estende a outro(os) executado(os); em 
correlação, a não ser assim, o credor tributário pode correr o risco de não ver a sua pretensão satisfeita 
e que o instituto da responsabilidade solidária não tem o alcance que o Recorrido lhe pretende dar, 
confinando -se ao pagamento da dívida.

B) O Recorrido repudia liminarmente este entendimento,
C) Isto porque, a Co -Executada e também Oponente, prestou garantia pelo valor total da quantia 

exequenda, custas, acrescido e demais elementos nos termos do art. 199º, n.º 5, do CPPT, o que se deu 
como provado.

D) Enquanto a garantia prestada pela Co -Executada do aqui Reclamante se mantiver válida, está 
no processo garantido tudo o que há para garantir, uma vez que a prestação da garantia se destina a 
assegurar os créditos do exequente (quantia exequenda e acrescido), nos termos do disposto no n.º 1 do 
art. 199º, ex vi n.º 1 do art. 169º do CPPT e acrescido, esse contado em termos cautelares e legalmente 
previstos de forma expressa no n.º 5 do referido art. 199º do CPPT.

E) É, por isso, que há jurisprudência do STA que veio pugnar que: sendo vários os revertidos-
-oponentes, pode a garantia idónea de montante assim alcançado ser constituída por um só deles ou 
por todos ou alguns, parcelar e separadamente, ou em conjunto.

F) Os argumentos da Fazenda Pública foram rebatidos pela mais recente jurisprudência do TCAN.
G) A mais recente jurisprudência do TCAN, na linha da anterior jurisprudência do STA, veio 

sufragar o entendimento defendido nos autos pelo Recorrido.
H) O Recorrido daquele aresto permitiu -se retirar quatro (4) conclusões que sustentam o seu 

entendimento.
E que são:
I) Tendo em conta o regime da responsabilidade solidária nada impede que só um executado/opo-

nente preste garantia e todos os outros beneficiem dos seus efeitos, porquanto, em princípio, o prestador 
dessa garantia sempre pode ser responsabilizado pelo pagamento;

J) Não entra em linha de conta com a particular circunstância de a busca da solução se ter de 
nortear pelo momento actual do devir processual o risco de ficar desprovida de qualquer garantia, na 
sequência de possível ganho de causa por parte do responsável;

K) O regime positivado nos dois normativos acima invocados (arts. 212º e 169º n.º 1 CPPT) vai 
no sentido de disponibilizar meios capazes de assegurar, para o credor/ exequente, a garantia do paga-
mento (se necessário) dos créditos tributários.

L) Se o prestador da garantia obtém procedência do seu pedido, não fica o credor inibido ou menos 
protegido na satisfação do seu crédito junto aos restantes devedores, isto porque, o processo executivo 
retomará os seus trâmites normais, onde continua a ser possível ver satisfeito o crédito tributário, no-
meadamente pelo instituto da penhora. O que é plenamente alcançado com a prestação da garantia por 
um só dos devedores solidários.

1.3. O Digno Magistrado do Ministério Público emitiu o douto e elucidativo parecer que exarou 
a fls. 479 a 480, no sentido de que o recurso não merecia provimento, sendo de manter a sentença 
recorrida.

1.4. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir.
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2. A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:
A). Em 09/02/2005 foi instaurado, pelo Serviço de Finanças de Matosinhos 1, o Processo Exe-

cutivo n.º 1821 200501006614 e aps. contra a sociedade B……, Ldª, por dívidas de IVA no valor de € 
21.440,81  - cf. Processo Executivo (doravante P.E.) incorporado nos autos.

B). Por despachos de 2210912010 foi ordenada a reversão do P.E. supra identificado contra 
A……., aqui Reclamante, e C….., nos termos do disposto no art. 24º n.º 1 b) da LGT  - cf. fls. 30 a 35 
dos autos.

C). Os Executados foram citados na reversão em 01/10/2010 e 30/09/2010  - cf. fls. 36 a 38 dos autos.
D). O aqui Reclamante e C……. deduziram oposições à execução fiscal em causa nos presentes 

autos  - cf. fls. 46 a 57 e 59 dos autos.
E). Por ofícios de 09/12/2010 foi a executada C…….. e o aqui Reclamante notificados para no prazo 

de 15 dias, a contar da recepção do oficio, apresentarem garantia idónea, no montante de € 35.122,44 
 - cf. fls. 60 e 61 dos autos cujo teor aqui se da por integralmente reproduzido.

F). Em 28/12/2010 a executada C……., junta aos autos um requerimento onde, além do mais, 
apresenta uma garantia bancária no valor de € 35.122,44  - cf. fls. 133 a 154 dos autos cujo teor aqui 
se dá por integralmente reproduzido.

G). Em 17/11/2010 foi a sociedade D…….., S.A., notificada para, nos termos do art. 227º do CPPT 
e art. 861º n.º 1 do C.P.C., considerar penhorada a importância de 1/6 do vencimento que processa ao 
Reclamante, com vista a garantir o pagamento da dívida exequenda e acrescido  - cf. fls.177 dos autos 
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido.

H). Em 3071 1/2010 e 28/12/2010 o Reclamante apresentou junto do Serviço de Finanças de 
Matosinhos -1 requerimentos onde requerer o levantamento da penhora nos termos e com os fundamentos 
de fls. 85 a 87 e 163 e 164 dos autos.

I). Em 10/01/2011 foi proferido o seguinte despacho, aqui reclamado, onde consta o seguinte:
“A reversão contra cada um dos responsáveis subsidiários em questão nos presentes autos, C……. 

e A……., foi efectuada tendo por base a seguinte informação:
(…)
Cada um dos supra identificados responsáveis subsidiários deduziu Oposição Judicial contra a 

reversão ordenada contra si, alegando os factos esgrimindo os argumentos que entendeu como perti-
nentes para afastar a responsabilidade que lhes foi imputada.

Ora, tendo em consideração que a responsabilidade dos revertidos é distinta, não só em face da 
prova apresentada por cada um deles, bem como pelo entendimento que o Tribunal competente venha 
a ter sobre a mesma, existe a possibilidade de em sede de oposição judicial virem a serem proferidas 
decisões em sentido contrário, pelo que o processo executivo não pode ficar suspenso quanto a um 
revertido com a apresentação de uma garantia constituída exclusivamente a favor de um revertido, 
uma vez que em caso de decisão no sentido da improcedência quanto ao oponente que não constituiu 
garantia idónea e uma um outra no sentido da procedência quanto ao oponente que constituiu garantia 
idónea, a mesma garantia teria que ser levantada, não podendo ser executada quanto ao oponente 
cuja oposição foi julgada improcedente.

Assim sendo, cada um dos revertidos deve apresentar uma garantia que cubra integralmente a 
responsabilidade individual, o que no presente caso ainda não foi feito, pelo que os autos não podem 
ficar suspensos quanto ao revertido A……..

Face ao supra exposto, indefiro todo o requerido pelo revertido A……..”
J). O despacho reclamado foi notificado ao Reclamante em 11/01/2011  - cf. fis. 189 dos autos.
K). A presente reclamação deu entrada no Serviço de Finanças de Matosinhos 1 em 17101/2011 

 - cf. fls. 231 dos autos.
3. A questão em apreciação no presente recurso consiste em saber se a sentença recorrida in-

correu em erro de julgamento em matéria de direito ao julgar procedente a reclamação deduzida pelo 
executado/oponente A……. contra a penhora de 1/6 do seu vencimento, efectuada em execução fiscal 
revertida contra si e contra C……, tendo em conta que esta co -executada, na sequência da interposição 
de autónomo processo de oposição, apresentou garantia idónea para assegurar o pagamento integral da 
dívida exequenda e obter, dessa forma, a suspensão do referido processo executivo.

Com efeito, a Mmª Juíza do Tribunal “a quo” julgou procedente a reclamação no entendimento 
de que existindo dois executados que são solidariamente responsáveis pelo pagamento da dívida exe-
quenda, e tendo ambos deduzido oposição à mesma execução, a garantia bancária que um deles prestou 
para assegurar o pagamento da totalidade da dívida e do acrescido aproveitava ao outro co -executado, 
sendo, por isso, ilegal o prosseguimento da execução contra este.

Dado que a Fazenda Pública não se conforma com o decidido, advogando que o tribunal “a 
quo” fez uma errada interpretação e aplicação do disposto nos artigos 21º, 24º e 52º, todos da LGT, e 
artigos 160º, 169º e 212º, todos do CPPT, cumpre analisar e decidir a questão de saber se, em situações 
como a julganda, em que existem dois responsáveis solidários pela dívida exequenda, que deduziram 
oposições autónomas contra a mesma execução, mas em que só um deles prestou garantia para asse-
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gurar o pagamento integral da dívida e dos legais acréscimos, deve suspender -se o processo executivo 
quanto a ambos os executados/oponentes.

Como é sabido, a instauração de processo judicial para discussão da legalidade da liquidação da 
dívida exequenda ou da exigibilidade dessa dívida não suspende a tramitação do processo executivo, 
sendo necessário, para o efeito, a prestação ou a constituição de garantia nos termos do art. 199.º e do 
art. 195º do CPPT, ou a efectivação de penhora que garanta a totalidade da dívida e do acrescido, ou a 
obtenção da dispensa de prestação dessa garantia. Por conseguinte, caso seja instaurada execução fiscal 
contra um único devedor e este deduza oposição acompanhada de garantia idónea, o processo executivo 
fica obrigatoriamente suspenso, em conformidade com o disposto no art. 169.º do CPPT.

Ou seja, o que interessa e releva é que a dívida a que o credor se arroga se mostre acautelada, seja 
por garantia dada pelo devedor ou por garantia prestada por um terceiro.

Ora, como se deixou sublinhado na sentença recorrida, que acolheu a tese sufragada pelo Tribunal 
Central Administrativo Norte no acórdão prolatado em 11 de Maio de 2006, no processo n.º 00569/
05.3BECBR, se assim é no âmbito de uma execução singular do lado passivo, a solução deverá, em 
princípio e na falta de previsão legal em sentido contrário, ser idêntica no âmbito de uma execução 
plural do lado passivo em que os co -executados respondam solidariamente pelo pagamento da dívida 
e se tenham oposto à execução, devendo os efeitos suspensivos da garantia prestada por um deles 
estender -se aos demais, porquanto cada um dos devedores solidários responde pela prestação integral 
e este pagamento a todos libera – cfr. art. 512.º n.º 1 do Código Civil.

Com efeito, a responsabilidade destes dois executados é, inquestionavelmente, uma responsabili-
dade solidária, em que cada um responde pela totalidade da dívida (e acrescido) e em que o pagamento 
efectuado por um libera o outro. Responsabilidade solidária que tem, inevitavelmente, implicações no 
alargamento dos efeitos de suspensão da garantia prestada por um dos oponentes aos outros co -devedores 
oponentes, tendo em conta que a prestação dessa garantia visa, precisamente, assegurar o cumprimento 
integral da dívida e que pode ser prestada tanto pelo devedor/oponente como por um terceiro.

Como se deixou dito no aludido acórdão, faz sentido sustentar a tese do alargamento dos efeitos de 
suspensão da garantia prestada aos co -devedores solidários, uma vez que «qualquer um deles pode ser 
convocado a responder pela prestação integral, doutro modo, a pagar na totalidade a dívida para com 
o(s) credor(es), nada impede que só um preste garantia e todos beneficiem dos seus efeitos, porquanto, 
em princípio, o prestador dessa garantia sempre pode ser responsabilizado pelo pagamento.».

«Neste sentido, parece -nos apontarem Diogo Leite de Campos e Mónica Leite de Campos, in 
Direito Tributário, 2.ª ed., Coimbra, 2000, Parte II, quando sustentam, versando a obrigação tributária, 
que, atento o regime geral da solidariedade, se deve entender que “os efeitos dos actos praticados por 
qualquer dos devedores solidários se estendem aos demais”.».

«Acresce que, deste modo entendendo, se obsta a um resultado não menos pernicioso a que 
poderia conduzir a assunção do decidido na sentença recorrida. Em situações do género, o credor 
(Estado/Fazenda Pública) veria legitimada uma actuação que poderia passar pela exigência, por uma 
mesma dívida, de constituição ou prestação de tantas garantias ou de existência de penhoras em bens 
de cada um dos devedores, gerentes revertidos, por dívida una da sociedade a que estivessem ligados. 
Ora, este resultado seria patentemente conflituante com a natureza da obrigação solidária que regula 
a responsabilidade destes entre si.

Por outro lado, o resultado avançado como possível pelo Exmo. PGA (…), sempre é passível de 
ser obviado quando, retomando a execução os seus termos, ou seja, após a decisão final das penden-
tes oposições, mostrando -se necessário, for legítimo determinar a constituição ou prestação de novas 
garantias ou promover a efectivação de mais penhoras, incluindo sobre bens de outros responsáveis.

Por fim, a solução proposta neste aresto afigura -se -nos como a mais concorde com o objectivo 
imediato prosseguido pelo legislador com o regime positivado nos dois normativos acima invocados 
(arts. 212.º e 169.º n.º 1 CPPT). O que aí se pretendeu foi disponibilizar meios capazes de assegurar, 
para o credor/exequente, a garantia do pagamento (se necessário) dos créditos tributários, no período 
em que não é possível movimentar a execução fiscal, dado o prosseguimento dos seus termos poder ser 
paralisado pela apresentação de oposição. É que, quando o processo executivo puder prosseguir a sua 
normal e privativa tramitação, nomeadamente, a realização das penhoras que se mostrarem necessá-
rias à obtenção do pagamento coercivo passa a ser uma prerrogativa inerente à natureza do processo 
executório, não havendo aqui especiais necessidades de salvaguardar a posição do exequente.».

É certo que pode objecta -se que a entidade exequente corre o risco de ficar desprovida de qualquer 
garantia na sequência de possível ganho de causa por parte do oponente que tenha prestou garantia ou que 
viu os seus bens penhorados para assegurar o pagamento da totalidade da dívida, face à caducidade da 
garantia por si prestada ou levantamento dessa penhora. Mas em tal caso, e como muito bem sublinha o 
Ministério Público junto deste Supremo Tribunal, os créditos tributários não ficam desprotegidos. É que, 
retomando a execução fiscal os seus termos, pode e deve o órgão da execução fiscal ordenar a prestação 
de nova garantia por banda do(s) outro(s) oponentes(s) ou promover a penhora dos seus bens.
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No mesmo sentido se pronunciou também este Supremo Tribunal, no acórdão proferido em 14 
de Junho de 1995, no processo n.º 018631, onde se julgou que sendo vários os revertidos -oponentes, 
pode a garantia idónea de montante assim alcançado ser constituída por um só deles ou por todos ou 
alguns, parcelar e separadamente, ou em conjunto.

Como nele se deixou frisado, «não importa se tal garantia é oferecida por um só dos devedores 
subsidiários, se por todos, parcelar e separadamente ou em conjunto. O que importa é que se mostre 
constituída garantia idónea, do sobredito valor global. No cômputo da mesma não entra, segura e 
compreensivelmente, o número de revertidos. Exigir de cada um destes a prestação da predita garantia 
representa desmesurado extravasar dos parâmetros legais atinentes, atrás aludidos.».

Termos em que se impõe negar provimento ao presente recurso e manter a sentença recorrida na 
ordem jurídica.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 8 de Maio de 2013. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Lino 
Ribeiro. 

 Acórdão de 8 de Maio de 2013.

Assunto:

Prescrição. Facto Interruptivo. Facto Suspensivo. Suspensão da Prescrição.

Sumário:

 I — A paragem do processo que determinou a interrupção da prescrição por período 
superior a um ano e por motivo não imputável ao sujeito passivo determina a 
cessação do efeito interruptivo e a sua degradação, por força da aplicação do 
artigo 49.º, n.º 2, da LGT (na redacção em vigor em 2002), em mero efeito sus-
pensivo de um ano.

 II — A pendência de impugnação judicial, a partir do momento em que foi deferido 
o pedido de dispensa de garantia, porque obsta à possibilidade de cobrança da 
dívida, determina a suspensão da prescrição, ainda que ainda não tenha sido 
instaurada a execução fiscal, devendo interpretar -se nesse sentido o disposto no 
n.º 3 do artigo 49.º da LGT, na redacção anterior à da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 
de Dezembro.

 III — Para efeitos de aferir da prescrição de uma obrigação tributária, o tempo pelo 
qual se sobreponham dois períodos de suspensão da prescrição só pode relevar -se 
uma vez.

 IV — A oposição à execução fiscal, desde que a dívida exequenda esteja garantida ou 
haja dispensa de prestação de garantia, determina a suspensão do prazo prescri-
cional até que haja decisão transitada em julgado (artigo 49.º, n.º 3, da LGT, na 
redacção da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro).

Processo n.º 629/13 -30.
Recorrente: A…., L.da

Recorrido: AT — Autoridade Tributária e Aduaneira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da sentença proferida no processo de reclamação de actos do órgão de 
execução fiscal com o n.º 3147/12.7BELRS

1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “A…………….., Lda.” (adiante Executada, Reclamante ou Recor-

rente) reclamou para o Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa, ao abrigo do disposto nos arts. 276.º a 
278.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), da decisão do Chefe do Serviço de 
Finanças de Lisboa 1 que indeferiu o pedido de levantamento das penhoras, formulado com fundamento 
na prescrição das obrigações tributárias correspondente às dívidas exequendas, provenientes de Imposto 
sobre o Valor Acrescentado (IVA) e direitos aduaneiros do ano de 1998.
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1.2 A Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa, considerando que não se verificava a prescrição das 
dívidas exequendas, julgou a reclamação judicial improcedente. Isto, em síntese, porque considerou que

• o prazo de prescrição é de oito anos, nos termos do n.º 1 do art. 48.º da Lei Geral Tributária 
(LGT), e começou a contar -se em 1 de Janeiro de 1999, pelo que, a inexistirem causas de interrupção 
ou prescrição, a prescrição ocorreria em 31 de Dezembro de 2006;

• a prescrição interrompeu -se em 5 de Fevereiro de 2002, com a dedução de impugnação judicial 
contra as liquidações que deram origem às dívidas exequendas, atento o disposto no art. 49.º, n.º 1, da LGT;

• na tese da Reclamante, o efeito interruptivo decorrente da dedução da impugnação judicial 
degradou -se em suspensivo, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 49.º da LGT, na redacção em vigor 
à data, em virtude da paragem desse processo, por mais de um ano e por motivo não imputável à im-
pugnante, motivo por que as obrigações tributárias teriam prescrito em 31 de Dezembro de 2007;

• no entanto, em 16 de Outubro de 2002, a Executada foi dispensada da prestação de garantia para 
suspender o processo de execução fiscal, nos termos do art. 244.º do Código Aduaneiro Comunitário 
(CAC), «pelo que a instauração do processo de execução fiscal ficou suspensa»;

• atento o que dispõe o n.º 3 do art. 49.º da LGT, o prazo de prescrição esteve suspenso desde 16 
de Outubro de 2002 até 18 de Novembro de 2008, data em que a AT interpelou a ora Recorrente para 
efectuar o pagamento;

• assim, temos que «o processo esteve suspenso por 6 anos, 1 mês e 1 dia, ao que será de adicionar 
mais 1 ano de suspensão resultante da degradação do efeito interruptivo em suspensivo, considerando 
que a impugnante esteve parada por mais de um ano por motivo não imputável ao contribuinte», o 
que significa que, «no total, temos 7 anos, 1 mês e 1 dia de suspensão do processo, pelo que o prazo 
de prescrição (que se completaria a 31 de Dezembro de 2006, caso não ocorresse qualquer causa de 
suspensão ou interrupção) se completará em 1 de Fevereiro de 2014)»

1.3 A Executada não se conformou com essa sentença e dela recorreu para o Supremo Tribunal 
Administrativo, apresentando com o requerimento de interposição do recurso a respectiva motivação, 
que resumiu em conclusões do seguinte teor (1):

«DO ERRO DE JULGAMENTO DA SENTENÇA RECORRIDA FACE À PRESCRIÇÃO DA 
DÍVIDA EXEQUENDA

C) Estando em causa dívidas de Direitos Aduaneiros e IVA liquidadas pelas Autoridades Aduaneiras 
– cujas datas de constituição remontam aos dias 29 de Outubro, 16 de Novembro e 7 de Dezembro de 
1998 – e perante a ausência de norma directamente aplicável constante do CAC, é aplicável o regime 
geral das obrigações tributárias;

D) O artigo 48.º, n.º 1, da LGT, na redacção do Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro (versão 
originária), é aplicável à dívida exequenda por força do artigo 5.º, n.º 1, deste último diploma legal, 
uma vez que, nos termos do artigo 297.º do CC, «a lei que estabelecer, para qualquer efeito, um prazo 
mais curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem em curso, 
mas o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei antiga, 
falte menos tempo para o prazo se completar»;

E) Por força da aplicação do disposto no artigo 49.º, n.º 1, da LGT (na redacção em vigor em 
2002), o prazo de prescrição foi interrompido no dia 5 de Fevereiro de 2002 com a apresentação de 
impugnação judicial das liquidações das dívidas em causa;

F) Tendo a impugnação judicial estado parada, por motivo não imputável à Executada, por prazo 
superior a um ano, o referido efeito interruptivo cessou, degradando -se, por força da aplicação do ar-
tigo 49.º, n.º 2, da LGT (na redacção em vigor em 2002), em mero efeito suspensivo de um ano;

G) Ao contrário do que é sustentado pelo Douto Tribunal a quo, o deferimento do pedido de 
suspensão da cobrança da dívida exequenda, com dispensa de prestação de garantia, ao abrigo do ar-
tigo 244.º do CAC, por despacho de 16 de Outubro de 2002, não teve por efeito a suspensão do prazo 
de prescrição ao abrigo do artigo 49.º, n.º 3, da LGT;

H) Em consequência, a dívida exequenda prescreveu a 31 de Dezembro de 2007».
1.4 O recurso foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito suspensivo.
1.5 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.6 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério 

Público e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao 
recurso, nos seguintes termos:

«1. A……………………, Lda. vem interpor recurso da sentença proferida em reclamação, na 
qual não se reconheceu a prescrição que tinha servido de fundamento à apresentação daquela, e que 
no dito recurso se continua a defender ter ocorrido com base na cessação de efeito interruptivo por a 
impugnação ter estado parada por prazo superior a um ano, tendo degradado em suspensivo por força 
da aplicação do art. 49.º n.º 2 da L.G.T. (na redacção em vigor em 2002) e por não ser também de con-
siderar o efeito suspensivo decorrente do deferimento do pedido de suspensão da cobrança da dívida 
exequenda proferido por despacho de 16 -10 -2002 que foi aplicado ao abrigo do art. 49.º, n.º 3 da LGT.
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2. Emitindo de novo parecer, não é de divergir do que foi já proferido em 1.ª instância, no sentido 
da improcedência.

Concorda -se com o acima referido efeito interruptivo ter cessado a 5 -2 -2003, com a consequência 
de se considerar o período de um ano decorrido desde a apresentação da impugnação decorrido como 
de suspensão da prescrição por um ano.

E nada impede, assim, que a partir de então seja de aplicar os efeitos suspensivos de outra causa de 
suspensão entretanto ocorrida, com base no dito art. 49.º n.º 3 da L.G.T. e no art. 244.º do C.A.C..

Com efeito, tendo sido suspensa a execução fiscal com base em pedido de dispensa de garantia 
que foi deferido a 16 -10 -02, por estarem reunidos os requisitos da dispensa na segunda referida dis-
posição prevista, o que se funda também na apresentação de impugnação.

No sentido de terem sido reconhecidos os efeitos de uma semelhante causa de suspensão no 
domínio da lei ao tempo aplicável, e sido até considerado a razão lógica de tal ser uma actuação do 
requerente em termos de impedir que prosseguisse com a execução, tendo sido efectuada uma aplicação 
do disposto nos art. 49.º n.º 3 da LG.T. de que se indica como exemplo o de 4 -3 -09, proferido no proc. 
160/09, acessível em www.dgsi.pt.

Tendo no caso em apreciação sido a suspensão da execução determinada de acordo com o dito 
art. 244.º do C.A.C., na versão também ao tempo aplicável, conforme foi decidido também no ac. do 
S.T.A. de 27 -4 -05, proferido no proc. n.º 1263/04 acessível na mesma base de dados, e no ac. do Tri-
bunal Constitucional de 18 -1 -06 com o n.º 305/05, acessível em www.tribunalconstitucional.pt, em que 
mais detalhadamente constam os motivos de tal regime ser o aplicável na sequência de várias normas 
comunitárias, e para que se remete».

1.7 Dispensaram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos, atento o carácter urgente do 
processo.

1.8 A questão a apreciar e decidir é a de saber se a sentença recorrida fez correcto julgamento 
quando considerou que as obrigações tributárias correspondentes às dívidas exequendas não estavam 
prescritas.

Como procuraremos demonstrar, a solução joga -se em torno da resposta que dermos à seguinte 
questão: a suspensão do prazo de prescrição nos termos do disposto no n.º 3 do art. 49.º da LGT, na 
redacção da Lei n.º 100/99, de 26 de Julho, exige a prévia instauração da execução fiscal ou pode ocorrer, 
ainda que não tenha sido instaurada a execução, desde que tenha sido prestada garantia ou dispensada 
a prestação desta, se tiver sido deduzida impugnação judicial contra a liquidação e, assim, tiver ficado 
suspensa a cobrança da dívida?

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida deu como provados os seguintes factos:
«
A) Em 07/01/2009, com base na certidão de dívida n.º 6652008067 foi instaurado, no serviço de 

finanças de Lisboa -1, o processo de execução fiscal n.º 3068200901002090, para a cobrança coerciva 
do montante de 1.100.658,03€ (cfr. fls. 1 a 4 do PEF em apenso).

B) A dívida exequenda diz respeito ao procedimento de cobrança a posteriori n.º 21/01, referente 
a IVA e direitos aduaneiros respeitante a DU de 29/10/1998, 16/11/1998, 07/12/1998, liquidação de 
17/10/2001, IVA, cujas liquidações foram efectuadas em 17/10/2001, e cujos prazos de pagamento 
voluntário terminou a 29/11/2008 (cfr. certidão de dívida da Alfândega de Setúbal a 4 do PEF em 
apenso).

C) Por oficio datado de 07/01/2009 foi a reclamante citada para os termos do processo de execução 
fiscal mencionado em A) (cfr. fls. 98 do PEF em apenso).

D) Em 08/11/2001 a reclamante requereu a dispensa de prestação de garantia, nos termos do 
disposto no art. 244.º do CAC (cfr. fls. 119 do PEF).

E) Em 05/02/2002 a ora reclamante apresentou impugnação judicial das liquidações mencionadas 
na alínea anterior (cfr. fls. 8 e ss do PEF em apenso).

F) Por despacho n.º 14/2002 do Director da Alfândega de Setúbal datado de 16/10/2002 foi a ora 
reclamante dispensada da prestação de garantia nos termos do disposto no art. 244.º do Código Adua-
neiro Comunitário (cfr. fls. 271 dos autos, fls. 54 do PEF, despacho a fls. 122 e fls. 119 do PEF).

G) Em 05/12/2006 foi proferida sentença no TAF de Almada que julgou improcedente a Impug-
nação judicial (cfr. fls. 8 e ss PEF em apenso).

H) No período compreendido entre 05/02/2002 a 05/12/2006 o processo de impugnação judicial 
ficou parado por mais de um ano sem que tenha sido praticado qualquer acto processual (cfr. fls. 8 e 
ss do PEF e apenso):

I) Em 04/09/2008 foi proferido acórdão no Tribunal Constitucional que negou provimento ao 
recurso interposto da decisão mencionada na alínea anterior (cfr. fls. 18 e ss do PEF em apenso).
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J) Em 18/11/2008 foi assinado o aviso de recepção referente ao ofício da Alfândega de Setúbal 
dirigido à ora Reclamante, para pagamento da quantia mencionada em A), sob pena de instauração do 
processo de execução fiscal para a cobrança coerciva (cfr. fls. 24 do PEF em apenso).

K) Em 12/02/2009 a reclamante apresentou oposição à execução fiscal mencionada em A) 
(cfr. fls. 62 do PEF em apenso).

L) A presente reclamação foi apresentada junto do serviço de finanças de Lisboa — 1 em 29/10/2012 
(cfr. a fls. 4 dos autos)».

2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
A ora Recorrente pediu ao Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 1 que declarasse a prescrição 

das obrigações tributárias correspondentes às dívidas que lhe estão a ser exigidas coercivamente na 
presente execução.

O Chefe daquele serviço de finanças indeferiu esse pedido e a Executada reclamou judicialmente 
dessa decisão.

A Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa indeferiu a reclamação, considerando que as obrigações 
tributárias que deram origem à dívida exequenda não estão prescritas.

A Executada interpôs recurso da sentença, sustentado que as obrigações tributárias se encontram 
prescritas e que a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento, tendo efectuado errada interpre-
tação e aplicação da norma prevista no n.º 3 do art. 49.º da LGT, na redacção que lhe foi dada pela Lei 
n.º 100/99, de 26 de Julho.

Cumpre apreciar e decidir, sendo que a questão a dirimir, como deixámos dito em 1.8, é a de 
saber se a sentença recorrida fez correcto julgamento quando considerou que as obrigações tributárias 
correspondentes à dívida exequenda não estavam prescritas.

2.2.2 DA PRESCRIÇÃO
2.2.2.1 Nos autos estão a ser cobradas coercivamente dívidas provenientes de IVA e direitos 

aduaneiros do ano de 1998. Assim, como bem ficou referido na sentença recorrida e não é questionado 
pela Recorrente, o prazo de prescrição a considerar é de oito anos e a sua contagem faz -se com início 
em 1 de Janeiro de 1999, tudo nos termos do n.º 1 do art. 48.º da LGT (2).

O que significa que, como bem registou a Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa e a Recorrente 
aceita, o prazo de prescrição, na ausência de causas de interrupção ou de suspensão, teria o seu termo 
final em 31 de Dezembro de 2006.

No entanto, tudo como também bem salientou a Juíza do Tribunal a quo e aceita a Recorrente, 
o prazo interrompeu -se em 5 de Fevereiro de 2002, com a dedução de impugnação judicial contra as 
liquidações que deram origem à dívida exequenda, de acordo com o disposto no n.º 1 do art. 49.º da 
LGT, na redacção aplicável, que é a do Decreto -Lei n.º 100/99, de 26 de Julho.

Mas, como ficou dito na sentença recorrida, essa impugnação judicial esteve parada por mais de 
um ano e por motivo não imputável à Impugnante. O que significa que, em face do disposto no n.º 2 
do art. 49.º da LGT, na sua redacção inicial, por força da paragem do processo de impugnação judicial 
nessas circunstâncias, cessou o efeito interruptivo decorrente da dedução desse processo, degradando -se 
em efeito suspensivo por um ano. O que, na ausência de outras causas de interrupção ou de suspensão, 
levaria a considerar que o prazo da prescrição se completaria em 31 de Dezembro de 2007.

Sucede, porém, que, como bem notou a Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa, há ainda que con-
siderar que a Impugnante pediu a dispensa da prestação de garantia, em ordem a obter a suspensão da 
cobrança da dívida nos termos do art. 244.º do Código Aduaneiro Comunitário (CAC), pedido que foi 
deferido em 16 de Outubro de 2002, sendo que esse efeito suspensivo apenas foi levantado em 18 de 
Novembro de 2008, após trânsito em julgado da decisão que julgou improcedente a referida impugnação 
judicial, quando a Alfândega de Setúbal interpelou a ora Recorrente para efectuar o pagamento (3).

Ponderando essa factualidade, considerou a Juíza do Tribunal a quo que o prazo prescricional 
esteve suspenso entre 16 de Outubro de 2002 e 18 de Novembro de 2008, nos termos do disposto no 
n.º 3 do art. 49.º da LGT.

Mais considerou que a esse período de suspensão – que computou em 6 anos, 1 mês e 1 dia – haverá 
que adicionar (4) o período de 1 ano determinado pela conversão do efeito interruptivo da instauração da 
impugnação judicial em efeito suspensivo por força da paragem desse processo por período superior a 
1 ano e por motivo não imputável à Impugnante, motivo por que concluiu que «no total, temos 7 anos, 
1 mês e 1 dia de suspensão do processo, pelo que o prazo de prescrição (que se completaria a 31 de 
Dezembro de 2006, caso não ocorresse qualquer causa de suspensão ou interrupção), se completará 
em 1 de Fevereiro de 2014».

A Recorrente concorda que, em face da paragem da impugnação judicial, por motivo que não lhe é 
imputável, por mais de um ano, o efeito interruptivo decorrente da instauração do processo se degradou 
em efeito suspensivo, nos termos do art. 49.º, n.º 2, da LGT, na redacção em vigor em 2002.

Na verdade, nos termos do n.º 2 do art. 49.º da LGT, norma legal que veio a ser revogada pelo 
art. 90.º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro (Orçamento do Estado para 2007), mas que estava 
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em vigor à data (5), a paragem por mais de um ano do processo que tenha determinado a interrupção 
da prescrição, nos termos do n.º 1 do mesmo artigo, desde que não seja imputável ao sujeito passivo, 
«faz cessar o efeito previsto no número anterior, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer após 
esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação».

Mas discorda da tese adoptada na sentença relativamente ao efeito do deferimento do pedido 
dispensa de garantia para suspensão da cobrança da dívida exequenda, efectuado na sequência da im-
pugnação judicial, ao abrigo do art. 244.º do CAC. Para a Recorrente, contrariamente ao que entendeu 
a Juíza do Tribunal a quo, esse facto não tem efeito suspensivo do prazo prescricional.

Se bem interpretamos as alegações de recurso, sustenta a Recorrente que não há lugar à suspensão 
do prazo de prescrição ao abrigo do n.º 3 do art. 49.º da LGT, na redacção então em vigor, que é a da 
Lei n.º 100/99, de 26 de Julho. Isto, porque, a seu ver, a suspensão da prescrição nos termos daquela 
norma legal apenas se verifica desde que esteja instaurada a execução fiscal. Ora, porque a execução 
fiscal só foi instaurada em 7 de Janeiro de 2009, sustenta a Recorrente que a suspensão da cobrança 
da dívida no âmbito do processo de cobrança a posteriori com dispensa de prestação de garantia, ao 
abrigo do art. 244.º do CAC, não determinou a paragem do processo de execução fiscal, paragem que, 
nos termos do referido n.º 3 do art. 49.º da LGT era pressuposto para que o prazo de prescrição ficasse 
suspenso.

Ou seja, enquanto a Juíza do Tribunal a quo sustenta que o prazo da prescrição se suspendeu 
por força da dedução de impugnação judicial tão -logo foi deferido o pedido de dispensa de garantia, 
a Recorrente sustenta que este facto não determinou tal suspensão porque a mesma estava dependente 
da paragem da execução fiscal e esta ainda não tinha sido instaurada. Mais sustenta a Recorrente, an-
tecipando a argumentação desfavorável, que não colhe o argumento de que a instauração da execução 
fiscal enquanto durou a suspensão da cobrança da dívida era inadmissível ou, pelo menos, inútil e, por 
isso, desnecessário: não era inadmissível porque poderia ser instaurada a execução fiscal e, de imediato, 
sustada (numa situação análoga à do art. 180.º, n.º 1, do CPPT); não era inútil porque teria precisa-
mente o efeito útil de permitir ao Estado, enquanto credor tributário, passar a beneficiar do regime de 
suspensão do prazo de prescrição previsto no n.º 3 do art. 49.º da LGT.

Assim, o desfecho do recurso, como adiantámos em 1.8, joga -se em torno da resposta que dermos 
à seguinte questão: a suspensão do prazo de prescrição nos termos do disposto no n.º 3 do art. 49.º da 
LGT, na redacção da Lei n.º 100/99, de 26 de Julho, exige a prévia instauração da execução fiscal ou 
pode ocorrer, mesmo que ainda não tenha sido instaurada a execução, desde que tenha sido prestada 
garantia ou dispensada a prestação desta, se tiver sido deduzida impugnação judicial contra a liquidação 
e, assim, tiver ficado suspensa a cobrança da dívida?

2.2.2.2 O n.º 3 do art. 49.º da LGT, na redacção da Lei n.º 100/99, dispunha: «O prazo de prescrição 
legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução fiscal em virtude de pagamento de 
prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação ou recurso».

O legislador, quando da nova redacção dada ao art. 49.º da LGT pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de 
Dezembro, passou o regime até então constante do n.º 3 para o aditado n.º 4, do seguinte teor: «O prazo 
de prescrição legal suspende -se em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou en-
quanto não houver decisão definitiva ou passada em julgado, que puser termo ao processo, nos casos de 
reclamação, impugnação, recurso ou oposição, quando determinem a suspensão da cobrança da dívida».

Como salienta JORGE LOPES DE SOUSA, «A fórmula utilizada no n.º 4 do art. 49.º da LGT, 
«suspensão da cobrança da dívida» é aparentemente mais lata do que a anteriormente utilizada no 
n.º 3 do mesmo artigo, que era «paragem do processo de execução fiscal», pois a cobrança pode ser 
suspensa antes da instauração da execução fiscal, quer no caso de pagamento em prestações, quer no 
caso de prestação de garantia [ou, dizemos nós, de dispensa da prestação de garantia].

Porém, a diferença é aparente, pois a fórmula anterior «paragem do processo de execução fis-
cal» devia ser interpretada, se não por mera interpretação declarativa, pelo menos por interpretação 
extensiva, como abrangendo os casos em que ele nem se pode iniciar, pois é evidente a paridade entre 
as duas situações» (6).

Assim não o entendeu a Recorrente, que, numa interpretação da lei cingida à letra do preceito, 
sustenta que no caso sub judice, pese embora tenha sido deduzida impugnação judicial e tenha havido 
dispensa da prestação de garantia, o prazo da prescrição não se suspendeu porque não houve paragem 
do processo de execução fiscal, uma vez que este não tinha ainda sido instaurado.

Salvo o devido respeito, nas situações em que tenha sido deduzida impugnação judicial e pres-
tada garantia ou obtida a dispensa de prestação da mesma, não vemos que se possa fazer depender a 
suspensão do prazo de prescrição do facto de ter sido já deduzida, ou não, execução fiscal. Na verdade, 
não vislumbramos motivo que justifique, para efeito de suspensão do prazo prescricional, as situações 
em que a execução fiscal, porque já instaurada, tenha parado daquelas em que, porque ainda não tinha 
instaurada execução fiscal, a cobrança não prosseguiu enquanto a impugnação judicial não foi decidida.

Note -se que relevante para que o prazo de prescrição esteja suspenso é a impossibilidade de o credor 
cobrar a sua dívida e essa impossibilidade existe quer a execução fiscal esteja já instaurada quer não.
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Na verdade, a prescrição tem por fundamento específico a negligência do titular do direito em 
exercê -lo durante um determinado período de tempo, que legitima a presunção de que ter querido renun-
ciar ao seu exercício (7). Ora, enquanto esteve pendente a impugnação judicial, e em face da dispensa 
de prestação de garantia que lhe foi concedida, a AT estava impossibilitada de cobrar a dívida, sendo 
indiferente que a execução fiscal estivesse já, ou não, instaurada. Durante esse período, quer a execução 
fiscal estivesse ou não instaurada, nunca poderia imputar -se a falta de cobrança a negligência do credor.

Assim, a nosso ver e nos termos do n.º 3 do art. 49.º da LGT, na redacção aplicável, é de considerar 
que o prazo de prescrição esteve suspenso desde que foi deferido o pedido de dispensa da garantia até 
que a decisão da impugnação judicial transitou em julgado, ou seja, desde 16 de Outubro de 2002 até 
19 de Setembro de 2008, data em que transitou em julgado o acórdão do Tribunal Constitucional que 
negou provimento ao recurso interposto da decisão da impugnação judicial.

2.2.2.3 Face ao que ficou exposto, para aferir se as obrigações tributárias que deram origem à 
dívida exequenda estão ou não prescritas há, pois, que ter em conta o seguinte:

(i) o prazo de prescrição iniciou -se em 1 de Janeiro de 1999 e é de 8 anos;
(ii) esse prazo esteve suspenso desde 16 de Outubro de 2002 até 19 de Setembro de 2008 (ou 

seja, desde que, na pendência da impugnação judicial, foi deferido o pedido de dispensa de garantia 
até que transitou em julgado a decisão proferida naquele processo, por um período de 5 anos 11 meses 
e 3 dias);

(iii) esse prazo esteve também suspenso por 1 ano, por força da degradação do efeito interrup-
tivo decorrente da instauração da impugnação judicial em efeito suspensivo, por força da paragem do 
processo por mais de um ano e por motivo não imputável à Impugnante, mas desconhecendo -se de 
quando até quando;

(iv) no entanto, se não a totalidade, pelo menos parte do período desta suspensão por um ano 
estará incluído no (e consumido pelo) período de suspensão referido no ponto anterior (sendo que a 
impugnação judicial foi deduzida em 5 de Fevereiro de 2002, ainda que tivesse parado logo após a sua 
apresentação e assim se tivesse mantido durante mais de um ano, esse ano só se completaria em 5 de 
Fevereiro de 2003 e a suspensão do prazo determinada pela impugnação judicial iniciou -se em 16 de 
Outubro de 2002).

Ou seja, na hipótese menos favorável aos interesses da Recorrente (período de suspensão total 
mais longo, a que corresponde uma maior “extensão” da prescrição) o prazo terá estado suspenso desde 
5 de Fevereiro de 2002 até 19 de Setembro de 2008, ou seja, por um período de 6 anos, 7 meses e 14 
dias. O que significa que, sempre nessa hipótese e na ausência de outras causas de interrupção ou de 
suspensão a considerar, a prescrição nunca ocorreria antes de 14 de Julho de 2013.

Na hipótese mais favorável aos interesses da Recorrente (de todo o período de suspensão decor-
rente da paragem por um ano da impugnação judicial ter sido consumido pelo período de suspensão 
determinado pela pendência da impugnação judicial e, por isso, essa suspensão ser pelo período mais 
curto possível) o prazo de prescrição terá estado suspenso desde 16 de Outubro de 2002 até 19 de 
Setembro de 2008, ou seja, por um período de 5 anos 11 meses e 3 dias. Nessa hipótese, e na ausên-
cia de outras causas de interrupção ou de suspensão a considerar, a prescrição já teria ocorrido em 3 
Novembro de 2012.

2.2.2.4 Note -se, no entanto e decisivamente, que, de acordo com a matéria de facto que vem dada 
como assente, maxime a alínea K), em 12 de Fevereiro de 2009, a ora Recorrente apresentou oposição 
à execução fiscal. Ora, se esse facto não assume relevância enquanto facto interruptivo (8), assume -a, 
inequivocamente, como facto suspensivo, nas situações, como a sub judice, em que a dívida se encontra 
garantida ou houve dispensa da prestação de garantia, tudo como resulta do n.º 3 do art. 49.º da LGT, 
na redacção em vigor à data e que é a da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro.

Assim, e qualquer que seja o período de suspensão a relevar por efeito da degradação em efeito 
suspensivo do efeito interruptivo determinado pela paragem do processo de impugnação judicial, a 
verdade é que a suspensão do prazo prescricional em 12 de Fevereiro de 2009, determinada pela instau-
ração da oposição à execução fiscal, se manterá até ao trânsito em julgado da decisão a proferir nesse 
processo, nos termos do n.º 3 do art. 49.º da LGT na referida redacção. O que nos leva a concluir que 
não decorreu ainda o prazo da prescrição.

Note -se, finalmente, que a suspensão da prescrição tem como efeito que esta, se já iniciado o res-
pectivo prazo, não corra enquanto se verificar o facto a que é atribuído efeito suspensivo (cfr. arts. 318.º 
a 320.º do CC) e que a lei não estabelece restrição alguma a que a suspensão do prazo ocorra mais do 
que uma vez.

O recurso não pode, pois, ser provido, sendo de manter a decisão recorrida, se bem que por fun-
damentação diversa.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - A paragem do processo que determinou a interrupção da prescrição por período superior a um 

ano e por motivo não imputável ao sujeito passivo determina a cessação do efeito interruptivo e a sua 
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degradação, por força da aplicação do artigo 49.º, n.º 2, da LGT (na redacção em vigor em 2002), em 
mero efeito suspensivo de um ano.

II  - A pendência de impugnação judicial, a partir do momento em que foi deferido o pedido de 
dispensa de garantia, porque obsta à possibilidade de cobrança da dívida, determina a suspensão da 
prescrição, ainda que ainda não tenha sido instaurada a execução fiscal, devendo interpretar -se nesse 
sentido o disposto no n.º 3 do art. 49.º da LGT, na redacção anterior à da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de 
Dezembro.

III  - Para efeitos de aferir da prescrição de uma obrigação tributária, o tempo pelo qual se sobre-
ponham dois períodos de suspensão da prescrição só pode relevar -se uma vez.

IV  - A oposição à execução fiscal, desde que a dívida exequenda esteja garantida ou haja dispensa 
de prestação de garantia, determina a suspensão do prazo prescricional até que haja decisão transitada 
em julgado (art. 49.º, n.º 3, da LGT, na redacção da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro).

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 8 de Maio de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Permitimo -nos não transcrever as duas primeiras alíneas, nas quais a Recorrente sustentava que ao recurso devia ser 
conferido efeito suspensivo, uma vez que foi esse o efeito determinado pelo despacho que admitiu o recurso.

(2) Apesar de as dívidas se referirem ao ano de 1998, quando ainda estava em vigor o art. 34.º do Código de Processo 
Tributário (CPT), que fixava o prazo de prescrição em 10 anos, a contar do início do ano seguinte àquele em que tiver ocorrido 
o facto tributário, o n.º 1 do art. 5.º do Decreto -Lei n.º 398/98, de 17 de Dezembro – diploma que provou a LGT – estabeleceu 
como regra para regular a sucessão no tempo dos regimes prescricionais do CPT e da LGT, o disposto no art. 297.º do Código 
Civil, de acordo com o qual a regra é a aplicação do novo prazo, a não ser que da aplicação do mesmo, ainda que mais curto, 
resulte um termo mais tardio do que o que resultaria da lei antiga. O que significa que, porque o prazo de 10 anos previsto no 
art. 34.º do CPT só se iniciaria em 1 de Janeiro de 1999, é manifesto que o prazo aplicável é o 8 anos previsto no art. 49.º, n.º 1, 
da LTG, com início de contagem no mesmo dia 1 de Janeiro de 1999.

(3) A nosso ver, a cessação da suspensão dá -se, não com essa interpelação, mas com o trânsito em julgado da decisão 
proferida na impugnação judicial, nos termos do n.º 4 do art. 49.º da LGT.

(4) A nosso ver, nessa soma não poderá considerar -se por duas vezes o período em que se sobreponham períodos de 
suspensão.

(5) A revogação do art. 49.º, n.º 2, da LGT, é inaplicável, porque o período superior a um ano de paragem do processo 
de execução fiscal já tinha decorrido antes do início da vigência da norma revogatória (cfr. art. 91.º da Lei n.º 53 -A/2006, 29 
Dezembro), como resulta da alínea H) da factualidade que a sentença deu como assente.

(6) Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume III, 
anotação b2) ao art. 175.º, nota de rodapé com o n.º 1, pág. 256.

(7) Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, Sobre a Prescrição Tributária, Notas Práticas, Áreas Editora, 2.ª edição, 
pág. 17.

(8) Note -se que a oposição à execução fiscal não consta como facto interruptivo do elenco do n.º 1 do art. 49.º da LGT 
e, apesar de aí constar, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, a citação em processo de 
execução fiscal, o n.º 3 do mesmo artigo não permite que se confira relevância como causa interruptiva senão ao primeiro facto 
que a determinar e que, no caso sub judice, foi a impugnação judicial. 

 Acórdão de 8 de Maio de 2013.

Assunto:

Reforço da garantia. Pressupostos.

Sumário:

 I — A administração tributária pode exigir ao executado o reforço da garantia no 
caso de esta se tornar manifestamente insuficiente para o pagamento da dívida 
exequenda e acrescido».

 II — No caso dos autos, em que a garantia não se tornou insuficiente para o pagamento 
da dívida exequenda e acrescido, nem houve “diminuição significativa do valor dos 



1962

bens que constituem a garantia”, pois que em causa está uma garantia bancária, 
não já fundamento legal para exigir o seu reforço.

Processo n.º 631/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: A… SA.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Tributário 

de Lisboa, de 28 de Fevereiro de 2013, que julgou procedente a reclamação judicial deduzida por 
A……, S.A., com os sinais dos autos, contra o despacho do Chefe do serviço de Finanças de Lisboa 
2, datado de 30 de Novembro de 2012, que determinou o reforço da garantia ou a apresentação de 
nova garantia, sob pena de levantamento da suspensão do processo de execução fiscal, anulando o 
despacho reclamado.

A recorrente termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
A) Visa o presente recurso reagir contra a douta sentença que julgou procedente a reclamação 

deduzida por A……, SA, contra a decisão proferida pelo chefe do órgão de execução fiscal, que deter-
minou o reforço da garantia anteriormente apresentada pela executada ora reclamante com o objectivo 
de obter a suspensão do processo executivo face a pendência de impugnação judicial respeitante ao 
IRC do exercício anual de 2003.

B) Da analise efectuada ao caso em apreço considerou ainda o Tribunal “a quo” que “A Admi-
nistração Fiscal procedeu ao cálculo da dívida exequenda e do acrescido e determinou que ascendia 
a €398.655,42.

C) Pelo que, considerando que a garantia é idónea quando o seu montante assegure o pagamento 
da quantia exequenda e acrescido decidiu que “…não pode ser exigido à executada ora Reclamante 
o reforço da garantia. Termos em que a reclamação tem de proceder.”

D) Com tal entendimento não se pode a representação da fazenda pública conformar, por-
quanto:

E) A garantia deve corresponder sempre a uma segurança do órgão de execução fiscal de que 
efectuará a cobrança da dívida, mesmo no caso de incumprimento do devedor e independentemente 
da vontade deste.

F) Assim sendo deve a mesma ter sempre valor suficiente para garantir o pagamento da dívida 
existente não no momento do seu cálculo, mas no momento em que o processo em que se reclama a 
dívida venha a ser decidido.

G) E é a luz deste princípio que prevê o n.º 6 do art. 169 do CPPT que “A garantia é prestada pelo 
valor da dívida exequenda, juros de mora contados até ao termo do prazo de pagamento voluntário ou 
à data do pedido, quando posterior, com o limite de 5 anos, e custas na totalidade, acrescida de 25% 
da soma daqueles valores.” Sublinhado nosso

H) Ora na decisão tomada, o Tribunal a quo não atentou a necessidade de observar tal normativo, 
não tendo tido presente que o regime de exigibilidade de Juros foi alterado de 3 para 5 anos, pelo que 
o montante a final é passível de ser bastante superior ao que seria previsível no momento do calculo 
do montante da garantia inicial.

I) Antes considerou somente que a garantia era actualmente suficiente para o integral pagamento 
da dívida exequenda e acrescido, pelo que a considerou idónea.

J) Porquanto manter o sentido da decisão do Tribunal “a quo” mais não será que desvirtuar o 
objectivo prático e final da garantia.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e, em consequência, ser reconhe-
cida a legalidade da decisão tomada pelo órgão de execução fiscal.

2 – Contra -alegou a recorrida, concluindo nos seguintes termos:
A. Nos termos expostos deve ser mantida a sentença recorrida porquanto se demonstrou a ido-

neidade e excesso da garantia prestada para assegurar o pagamento da dívida e acréscimos legais, 
quer à data do pedido quer à data da sua nova solicitação e posteriormente.

B. Conforme bem refere a sentença, a “garantia é idónea quando é suficiente para o pagamento 
da dívida exequenda e do acrescido”.

C. A Fazenda pública vem agora pretender criticar a sentença veiculando o entendimento que a 
essas quantias deve ser adicionado o montante de 25%, para apurar a idoneidade em cada momento 
da mesma.

D. Segundo a Recorrente, o tribunal desconsiderou o “acréscimo de 25% sobre o valor da quantia 
exequenda e acrescido”.
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E. Porém, se quaisquer dúvidas existissem sobre a razão que assiste a Recorrida e o bem que o 
tribunal “a quo” decidiu elas ficariam dissipadas face às próprias alegações da Fazenda “Sendo certo 
que a garantia “in casu” é suficiente para o pagamento do montante em dívida no momento do seu 
recálculo, poderá não vir a sê -lo no momento da decisão da impugnação que determina a necessidade 
de suspensão do processo executivo” (ponto 15 das alegações da Fazenda).

F. Deste modo, resta concluir que a própria recorrente considera idónea a garantia e não tem 
qualquer motivo e fundamento de facto e de direito válido a opor à decisão.

G. Deste modo, quando se procede ao juízo da sua suficiência não deve ser de novo calculado um 
acréscimo de 25% que à taxa de juro actual corresponderia a um cálculo de 8 anos de juros…

H. Ficou demonstrada a ostensiva ilegalidade da decisão do órgão de execução fiscal a notificar 
para a prestação de uma nova garantia ou seu reforço para manter suspensa a execução fiscal enquanto 
continuar pendente o litígio sobre a legalidade da liquidação subjacente.

I. E, que quando a garantia que havia sido inicialmente prestada pela ora Recorrida para sus-
pender a presente execução na pendência do pleito sobre a legalidade da liquidação de IRC subjacente 
a este processo, é mais do que suficiente e até excessiva.

J. A decisão de exigir esse reforço padece de ilegalidade por erro nas normas legais aplicáveis 
pois fundamenta -se em normas – artigos 169.º, n.º 8 e 199.º, n.º 8 e 10, todos do CPPT – que regulam 
sobre o reforço de garantias ou a prestação de novas garantias em situações diferentes da situação 
“sub judice”.

K. Com efeito, as referidas normas legais estabelecem que o órgão de execução fiscal pode exigir 
o reforço da garantia prestada ou a prestação de uma nova garantia nos casos de perda de valor do 
bem garantido, bem como nos casos em que o montante da garantia se mostre insuficiente para cobrir 
o total em dívida em virtude dos juros de mora que se foram vencendo.

L. Constatou -se que a própria Fazenda não tem dúvidas sobre essa suficiência.
M. A interpretação veiculada no ofício -circulado n.º 60090, de 15 de Maio de 2012, sob o que 

considera a “data do pedido” é ilegal e, ainda que assim não se entendesse, o que só em hipótese aca-
démica se admite e sem conceder, seria inconstitucional por violação do princípio da irretroactividade 
da Lei fiscal, da legalidade e do princípio da confiança.

N. Também por este motivo o referido ofício foi revogado, motivo pelo qual a decisão que se 
fundamenta no mesmo é nula.

O. Acresce que o cálculo dos juros de mora de €92.554,48, foi efectuada à taxa de 1% ao mês, 
taxa que deixou de vigorar em 1 de Janeiro de 2011 e que, mesmo no período da sua vigência é o dobro 
da legalmente estabelecida para dívidas garantidas.

DESTE MODO A SENTENÇA RECORRIDA NÃO MERECE QUALQUER CENSURA E DEVE 
SER MANTIDA.

Termos em que requer -se a V. Exas. mantenham na íntegra a sentença Recorrida e tudo com as 
devidas consequências legais.

Só nestes termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA.
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
Objecto do recurso: sentença declaratória da procedência de reclamação apresentada contra 

decisão de reforço da garantia ou prestação de nova garantia, sob pena de levantamento da suspensão 
do processo de execução fiscal, proferida pelo órgão de execução fiscal

FUNDAMENTAÇÃO
1. Questão decidenda: legalidade da decisão proferida pelo órgão da execução fiscal de reforço 

da garantia ou apresentação de nova garantia para actualização dos juros de mora, sob pena de le-
vantamento da suspensão da execução fiscal, no caso de impugnação judicial deduzida contra decisão 
de indeferimento parcial do recurso hierárquico onde se discute a legalidade da dívida exequenda

Questão com contornos fácticos semelhantes foi apreciada e resolvida no recente acórdão STA-
-SCT 9.01.2013 processo n.º 1369/12, cujo segmento pertinente do sumério se transcreve, por merecer 
a adesão do Ministério Público:

“IV – Não ocorrendo a diminuição do valor da garantia prestada, mas, quando muito, a neces-
sidade do seu reforço face à actualização dos juros de mora, não há qualquer facto com relevância 
legal que justifique a exigência da prestação de uma nova garantia pelo montante global da dívida 
exequenda, juros de mora e acréscimos legais, mas, tão só, o reforço do seu valor inicial, o que nunca 
foi exigido pelo órgão da execução fiscal”

2. Aplicação da doutrina do acórdão ao caso concreto:
a) foi prestada garantia bancária inicial no montante de €426 489,29 (probatório alínea C);
b) por decisão proferida em 30 novembro 2012 o órgão da execução fiscal ordenou o reforço 

da garantia prestada ou a prestação de nova garantia no montante de €71 829,99 correspondente à 
diferença entre o valor da garantia inicial e o valor da garantia calculada para actualização dos juros 
de mora, em consequência da pendência da impugnação judicial (probatório alínea D)
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c) o acto praticado pelo órgão de execução fiscal tem fundamento legal (art. 169º n.º 8 CPPT 
redacção Lei n.º 64 -b/2011, 39 dezembro)

d) no cálculo de juros de mora subjacente ao reforço da garantia deve ser aplicada a taxa mensal 
de 0,5% para as dívidas cobertas por garantia bancária (art. 3º n.º 3 DL n.º 73/99, 16 março)

CONCLUSÃO
O recurso merece provimento
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
 - declaração da legalidade da decisão de reforço da garantia prestada;
 - cálculo dos juros de mora com aplicação da taxa mensal de 0,5%
Com dispensa de vistos, dado o carácter urgente do processo, vêm os autos à conferência.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a da saber se, como julgado, é ilegal o despacho reclamado através do qual a Administração 

tributária exigiu à ora recorrida o reforço da garantia bancária prestada para suspender a execução na 
pendência na impugnação judicial que deduziu do indeferimento parcial do recurso hierárquico do 
indeferimento parcial de reclamação graciosa tendo por objecto liquidação de IRC relativo a 2003.

5 – Na sentença do objecto do presente recurso foram fixados os seguintes factos:
A) Em 21/08/2007, a Administração Fiscal instaurou o processo de execução fiscal 

3247200701108239, contra a ora Reclamante para cobrança coerciva de IRC de 2003, cfr. fls. 1 e 2 
do processo de execução fiscal apenso.

B) Em 26/09/2007, a Reclamante, tendo em vista a suspensão do processo de execução fiscal, 
requereu a fixação do montante da garantia a prestar, cfr. fls. 16 do processo de execução fiscal.

C) A Reclamante apresentou garantia bancária emitida pelo Millennium BCP, pelo montante de 
426.489,29€, cfr. fls. 34.

D) No processo de execução fiscal foi prestada a informação de fls. 21 a 25 que aqui se dá por 
integralmente reproduzida e donde resulta com interesse para a decisão:

«I. Introdução
A……., S.A., NIF ……., é executada no processo de execução fiscal (PEF) n.º 3247200701108239, 

instaurado a 21/08/2007, proveniente de Impostos englobados na conta corrente, com a quantia 
exequenda de €327.879,49 (trezentos e vinte e sete mil oitocentos e setenta e nove euros e quarenta e 
nove cêntimos).

A 26/09/2007 apresentou o pedido de fixação do valor da garantia a prestar no processo, com a 
manifestação de que pretendia apresentar reclamação graciosa ou impugnação judicial da liquidação 
subjacente à quantia exequenda.

A garantia foi calculada no valor total de €426.489,29 (quatrocentos e vinte e seis mil quatrocentos 
e oitenta e nove euros e vinte e nove cêntimos) e notificada validamente à executada em 11/10/2007 
(ofício n.º 9184, de 08/10/2007), sendo esta prestada em 29/10/2007, sob a forma de garantia bancária 
n.º 125 -02 -1256775, de 25/10/2007, do Banco Comercial Português.

A 26/10/2007 apresentou a reclamação graciosa, que gerou uma anulação de 11.070,49 (onze 
mil e setenta euros e quarenta e nove cêntimos), por deferimento parcial.

A 23/09/2009 apresentou recurso hierárquico, que gerou uma anulação de € 14183.62 (catorze 
mil cento e oitenta e três e sessenta e dois cêntimos), por deferimento parcial.

A 14/09/2011 apresentou Impugnação judicial, processo n.º 181 1/11.7 BELRS, que corre os seus 
termos até ao presente.

O PEF encontra -se suspenso, conforme o disposto no n.º 1 do artigo 169.º do Código de Proce-
dimento e Processo Tributário (CPPT), com a prestação da garantia bancária.

Cabe aferir se a garantia apresentada, no valor de €426.489,29 (quatrocentos e vinte seis mil 
quatrocentos e oitenta e nove euros e vinte e nove cêntimos), sob a forma de garantia bancária do 
Millennium bcp, se mantém idónea, conforme determina o ofício -circulado n.º 60090, de 2012 -05 -15, 
da Direcção de serviços de Gestão dos Créditos Tributários.

II. Parecer
1. O artigo 169.º do CPPT estipula que a execução fica suspensa até à decisão do pleito em caso de 

reclamação graciosa, de impugnação judicial ou recurso judicial que tenham por objecto a legalidade 
da dívida exequenda desde que tenha sido prestada garantia nos termos do artigo 199.º

2. Este, prevê no seu n.º 6 que, a garantia é prestada pelo valor da dívida exequenda, juros de 
mora contados até ao termo do prazo de pagamento voluntário ou à data do pedido, quando posterior, 
com o limite de cinco anos, e custas na totalidade, acrescidas de 25% da soma daqueles valores;

3. Por outro lado, estatui a Lei Geral Tributária (LGT) no n.º 3, do art. 52.º, que a administração 
tributária pode exigir ao executado o reforço da garantia no caso de esta se tornar manifestamente 
insuficiente para o pagamento da dívida exequenda e acrescido.

4. Neste sentido, prevê o artigo 199.º n.º 10, do CPPT, que em caso de diminuição significativa 
do valor dos bens que constituem a garantia, o órgão da execução fiscal ordena ao executado que 



1965

a reforce ou preste nova garantia idónea no prazo de 15 dias, com a cominação prevista no n.º 8 do 
mesmo artigo.

5. Para uma interpretação doutrinal nesta matéria e uniformização de procedimentos, veio o 
ofício -circulado n.º 60090, de 2012 -05 -15, da Direcção de Serviços dos Créditos Tributários esta-
belecer que o sentido da expressão “juros de mora contados até (…) à data do pedido” no caso de 
reclamação graciosa, impugnação judicial ou oposição à execução, é “até à data da sua apresentação” 
(alínea ii do ponto 1. Do of. Circ. Da DSGCT) e “se, na sequência da decisão desfavorável para o 
contribuinte de algum dos meios de reacção referidos em ii), for (em) apresentado (s) por este outro 
(s) meio (s) procedimentais (s) e/ou processual (ais) de contestação da legalidade ou exigibilidade da 
dívida exequenda (incluindo aqui o recurso hierárquico, a impugnação e o recurso judiciais), até à 
data da apresentação do primeiro meio de reacção referido em ii) (…) (alínea ii) do ponto 1. Do of. 
Circ. Da DSGCT).

6. Desta forma, como elementos a considerar temos que a executada apresentou a impugnação 
judicial a 14/09/2011, pelo que se procedeu ao cálculo da garantia de acordo com o exposto no se-
guinte quadro:

Quantia Exequenda — 327.879,49
Deduções (anulações, pagamentos ou compensações) — 25.254,11
Dívida/Quantia Exequenda liquida a garantir — 302.825,38
Juros de Mora calculados de 01 -01 -2009 a: 14 -09 -2011 — 92.554,48
À taxa de 1% ao mês ou fracção, cfr. art. 3.º do DL 73/99 de 16 Março
Conforme alínea iii) do ponto 1 do Ofício -Circulado n.º 60090, de 2012 -05 -15, da DSGCT
92.554,48
TOTAL de CUSTAS — 3.475,66
Taxa de Justiça — 3.471,65€
Agravamento
Encargos (art. 20.º DL 29/98 de 11 Fevereiro)
Papel
Desp. Deslocação
Publicidade
Portes de correio — 3,91
SUBTOTAL — 398.655,42
Acréscimo de 25% — 99.663,88
(sobre o somatório do valor da dívida, juros de mora e custas
– cfr. art. 199.º n.º 5 do CPPT com reporte à data do pedido
 - cfr. Ofício -Circulado n.º 60014/2001 de 8 de Março, da DSJT)
VALOR total da garantia a prestar — 498.319,28
7. Segundo este ofício “a garantia deve corresponder sempre a uma segurança do órgão de 

execução fiscal (…), pelo que impende permanentemente sobre os Serviços um dever de vigilância da 
sua validade, vigência e idoneidade, notificando o executado para proceder ao seu reforço, sempre 
que necessário”.

8. Acrescenta ainda, que a suficiência da garantia deve ser verificada pelo órgão competente a 
todo o tempo. Caso o órgão de execução fiscal constate que a garantia prestada é insuficiente, deve 
ser ordenada a notificação do executado dessa insuficiência e da obrigação de reforço ou prestação 
de nova garantia idónea no prazo de 15 dias (prazo previsto no n.º 8 do artigo 169.º e n.º 10 do ar-
tigo 199.º, ambos do CPPT.

9. Através do SEFWEB observa -se que o valor total actual em dívida é de €400.289,26 (quatro-
centos mil duzentos e oitenta e nove euros e vinte seis cêntimos).

10. Já quanto aos cálculos das garantias a diferença entre o cálculo actual, feito de acordo com 
o ofício -circulado, e a garantia prestada no processo é de €71829,99 (setenta e um mil oitocentos e 
vinte e nove euros e noventa e nove cêntimos).

III. Conclusão
Ora no caso em análise, e com base nos fundamentos acima expostos, efectuados os cálculos para 

aferir da idoneidade da garantia, com base nos preceitos acima indicados e mencionados no quadro, 
denota -se que há uma diferença entre o valor da garantia apresentada e o valor da garantia calculada 
de acordo com o estabelecido no ofício -circulado n.º 60090, de 2012 -05 -15, da Direcção de serviços 
dos Créditos Tributários, que se cifra no montante de €71829,99 (setenta e um mil oitocentos e vinte 
e nove euros e noventa e nove cêntimos), pelo que se deve proceder em conformidade com o disposto 
no n.º 8 do art. 169.º e n.º 10 do art. 199.º do CPPT, e solicitar à executada que no prazo de 15 dias 
reforce a garantia ou apresente nova garantia para substituição da anterior, sob pena de levantamento 
da suspensão do PEF.

SF Lisboa 2, aos 30 de Novembro de 2012
À Consideração superior,»
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E) Sobre a informação a que se refere a alínea anterior recaiu o seguinte despacho (fls. 21):
«Considerando o proposto no projecto que antecede, o qual se dá aqui por integralmente re-

produzido e passa a fazer parte integrante do presente despacho, proceda -se em conformidade com o 
disposto no n.º 8 do art. 169.º e n.º 10 do art. 199.º do CPPT, e notifique -se a executada para que no 
prazo de 15 dias venha reforçar a garantia ou apresentar nova garantia, sob pena de levantamento 
da suspensão do PEF.

SF Lisboa 2, aos 30 de Novembro de 2012»
F) O despacho a que se refere a alínea anterior foi notificado à Reclamante em 04/12/2012, cfr. fls. 28.
G) A Petição inicial foi apresentada em 14/12/2012, cfr. carimbo aposto a fls. 4.
H) No Serviço de Finanças foi prestada a seguinte informação (fls. 28):
«RECLAMAÇÃO n.º 3247201220000510
RECLAMANTE: A….., S.A., NIPC …….
Deu entrada no Serviço de Finanças de Lisboa – 2, reclamação dirigida ao processo de execu-

ção fiscal n.º 3247200701108239, contra a decisão de reforço da garantia prestada no processo de 
execução fiscal n.º 3247200701108239

I – DO PEDIDO
1) Em 04 -12 -2012, a Reclamante foi notificada do ofício n.º 11194, de 30 -11 -2012, no qual lhe 

era pedido que procedesse ao reforço da garantia prestada no âmbito do processo de execução fiscal 
(PEF) n.º 3247200701108239.

2) A reclamante afirma que a garantia prestada no PEF é suficiente e até excessiva
3) A Reclamante alega que a decisão do órgão de execução fiscal, que lhe foi notificada, e lhe 

pede o reforço de garantia, padece de ilegalidade, pois a mesma fundamenta -se nos artigos 169.º n.º 8 
e 199.º n.º 8 e n.º 10 do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), que regulam o 
reforço de garantias em situações diferentes da dos autos.

4) A Reclamante defende que as supra referidas normas apenas se aplicam no caso de perda 
de valor do bem que garante a dívida, ou quando o montante da garantia se mostre insuficiente para 
cobrir a totalidade da dívida, devido ao vencimento de juros de mora.

5) A Reclamante constata que a interpretação veiculada no ofício -Circulado n.º 60090, de 15 de 
Maio de 2012, sob o que considera a “data do pedido”, é ilegal, e se assim não se entendesse seria 
inconstitucional por violação dos princípios da irretroactividade da lei fiscal, da legalidade e da 
confiança.

6) A Reclamante argumenta que o cálculo dos juros de mora foi efectuado a uma taxa de 1% ao 
mês e que deveria tê -lo sido a 0,5%.

7) A Reclamante conclui que deve ser mantida a suspensão do PEF, até ao trânsito em julgado da 
decisão de impugnação, mantendo -se a garantia prestada, ser julgada procedente a presente reclama-
ção, por declaração de ilegalidade da decisão reclamada, subindo a presente reclamação de imediato.

II – DA ANÁLISE:
1. Da tempestividade
a) O prazo para dedução da Reclamação dos actos do órgão de execução fiscal é de 10 dias a 

contar da notificação da decisão, conforme dispõe o artigo 277º n.º 1 do CPPT.
b) Em 04 -12 -2012, a Reclamante foi notificada, tomando conhecimento da decisão do órgão de 

execução fiscal, para apresentar reforço da garantia constituída no processo.
c) Por petição entrada neste Serviço de Finanças a 14 -12 -2012, veio a executada apresentar 

Reclamação Judicial, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 276.º do CPPT.
d) Logo a Reclamação é tempestiva, dado ter sido apresentada dentro do prazo legal de 10 dias, 

contados da data de notificação do acto do órgão de execução fiscal, conforme estipula o artigo 276.º 
do CPPT.

2. Do mérito do pedido
a) Consagra o artigo 169.º do CPPT que a execução fiscal fica suspensa até à decisão do pleito 

em caso de reclamação graciosa, de impugnação judicial ou recurso judicial que tenham por objecto 
a legalidade da dívida exequenda desde que tenha sido prestada garantia nos termos do artigo 199.º 
do CPPT.

b) Prevê o n.º 6 do artigo 199.º do CPPT que “(…) a garantia é prestada pelo valor da dívida 
exequenda, juros de mora contados até ao termo do prazo de pagamento voluntário ou à data do 
pedido, quando posterior, com o limite de 5 anos, e custas na totalidade, acrescida de 25% da soma 
daqueles valores.”

c) Contempla o n.º 3 do artigo 52.º da Lei Geral Tributária (LGT), que pode ser exigido o reforço 
da garantia quando esta se tornar manifestamente insuficiente para o pagamento da dívida exequenda 
e acrescido.

d) Neste sentido, estabelece o n.º 10 do artigo 199.º do CPPT, que o órgão de execução fiscal 
ordena ao executado que reforce ou preste nova garantia idónea, no prazo de 15 dias, no caso de dimi-
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nuição significativa do valor dos bens que constituem a garantia, cominando o n.º 8 do mesmo artigo, 
que caso aquela não seja reforçada ou prestada o PEF prosseguirá os seus normais termos.

e) Para efeitos de harmonização de procedimentos por parte dos serviços da Autoridade Tributária 
e Aduaneira (AT) e com vista a uniformizar a interpretação das normas que visam a determinação e 
manutenção da suficiência do valor da garantia prestada, nos casos em que são apresentados sucessivos 
meios de reacção, foi emitido o Ofício -Circulado n.º 60090, de 15 -05 -2012.

f) Este estabelece que no caso de se prestar garantia, o Órgão da execução fiscal tem um dever 
de vigilância da sua validade, vigência e idoneidade, tendo que notificar o executado para proceder 
ao seu reforço ou substituição, sempre que for necessário, ou seja, sempre que constate que esta é 
insuficiente para o pagamento da dívida exequenda e acrescido.

g) É, igualmente, estabelecido que quando for apresentado novo meio de reacção, dos previstos 
no n.º 1 do artigo 169 do CPPT, não é necessário que se apresente nova garantia, a não ser que esta 
deixe de ser idónea, nomeadamente no que respeita ao seu valor.

h) Ora, constata -se que se encontra prestada uma garantia no montante de €426.489,29 (quatro-
centos e vinte e seis mil duzentos e oitenta e nove euros e vinte e nove cêntimos), sendo que a garantia 
prestada actualmente deveria ser de €498.319,28 (quatrocentos e noventa e oito mil trezentos e deza-
nove euros e vinte e oito cêntimos).

i) Conclui -se que a garantia prestada não é suficiente para o pagamento da dívida exequenda e 
acrescido, pelo que teria o executado que ser notificado para o reforço da mesma, tendo o órgão da 
execução fiscal procedido a essa notificação, deveria o executado ter procedido ao reforço da mesma.

Assim, no que respeita ao mérito do pedido, é manifesta a inviabilidade da acção, devendo, a 
mesma, ser indeferida.

E tudo o que me cumpre informar.
À consideração superior.
Lisboa, 19 de Dezembro de 2012,»
I) O chefe do serviço de Finanças manteve o despacho reclamado e ordenou a remessa dos autos 

a este Tribunal, cfr. fls. 29.
6. Apreciando
6.1 Da exigência de reforço da garantia prestada para manutenção do efeito suspensivo da execução 

na pendência da impugnação deduzida
A sentença recorrida, a fls. 62 a 74 dos autos, julgou procedente a reclamação judicial deduzida 

pela ora recorrida contra o despacho de Chefe do Serviço de Finanças de Lisboa 2 que lhe exigiu o re-
forço  - em 71.829,99 €  - da garantia bancária prestada para suspender a execução, anulando o despacho 
reclamado, no entendimento de que sendo a garantia prestada suficiente para pagamento da dívida 
exequenda e do acrescido, não pode ser exigido à Executada ora Reclamante o reforço da garantia 
(cfr. sentença recorrida, a fls. 73 e 74 dos autos).

A sentença recorrida, depois de citar e transcrever o disposto nos artigos 52.º, n.ºs 1, 2 e 3 da 
LGT, 169.º n.º 1 e 2 e 199.º, n.ºs. 5, 6 e 10 do CPPT, considerou que das normas transcritas resulta 
que a obrigação de apresentação de nova garantia devidamente actualizada, em substituição da que 
se encontra prestada, apenas ocorre quando esta deixe de ser idónea, sendo que apurar se a garantia 
é ou não idónea é apurar se a garantia é, em concreto, apta a assegurar, em caso de incumprimento 
(…), a efectiva cobrança da dívida exequenda e do acrescido, concluindo que, no caso dos autos, a 
garantia prestada é suficiente para assegurar o pagamento da dívida exequenda e do acrescido, pelo 
que se mantém idónea, porquanto a garantia já prestada ainda garante a dívida exequenda e o acres-
cido (cfr. sentença recorrida, a fls. 71 a 73 dos autos).

Não se conforma com o decidido a Fazenda Pública, porquanto prevê o n.º 6 do art. 169 do CPPT 
que “A garantia é prestada pelo valor da dívida exequenda, juros de mora contados até ao termo do 
prazo de pagamento voluntário ou à data do pedido, quando posterior, com o limite de 5 anos, e custas 
na totalidade, acrescida de 25% da soma daqueles valores (sublinhado da recorrente) e o Tribunal a 
quo não atentou a necessidade de observar tal normativo, não tendo tido presente que o regime de exi-
gibilidade de Juros foi alterado de 3 para 5 anos, pelo que o montante a final é passível de ser bastante 
superior ao que seria previsível no momento do calculo do montante da garantia inicial.

A recorrida defende a manutenção do julgado e a ilegalidade do despacho recorrido e bem 
assim o do ofício -circulado em que se baseou, mais alegando que o cálculo dos juros de mora de 
€92.554,48, foi efectuada à taxa de 1% ao mês, taxa que deixou de vigorar em 1 de Janeiro de 
2011 e que, mesmo no período da sua vigência é o dobro da legalmente estabelecida para dívidas 
garantidas.

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal pronunciou -se pela 
legalidade do despacho recorrido, embora observando ter havido erro de direito no cálculo dos juros 
de mora determinados pela Administração tributária, porquanto se lhes terá aplicado uma taxa de juro 
correspondente ao dobro da legalmente prevista, pois que a dívida se encontra garantida por garantia 
bancária.
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Vejamos.
Decorre do n.º 2 do artigo 183.º do CPPT que a garantia prestada para suspender a execução fiscal 

mantém -se até ao trânsito em julgado de decisão favorável ao garantido, salvo no caso de pagamento, 
só podendo ser levantada (oficiosamente ou a requerimento de quem a haja prestado) após esse trânsito 
ou após pagamento.

Daí que, no cálculo do valor da garantia a prestar para obter o efeito suspensivo da execução 
fiscal, a lei preveja que a garantia é prestada pelo valor da dívida exequenda, juros de mora contados 
até ao termo do prazo de pagamento voluntário ou à data do pedido, quando posterior, com o limite 
de cinco anos, e custas na totalidade, acrescida de 25% da soma daqueles valores (cfr. o n.º 6 do 
artigo 199.º do CPPT), sendo que tal acréscimo tem em vista assegurar o pagamento dos juros que se 
vão vencendo durante a pendência do processo (neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, Código 
de Procedimento e de Processo Tributário anotado e Comentado, Volume III, 6.ª ed., 2011, Lisboa, 
Áreas Editora, p. 417 – nota 17, in fine, ao art. 199.º do CPPT).

Ora, se o acréscimo de 25% ao montante global da dívida exequenda, juros de mora e custas 
tem em vista assegurar o pagamento dos juros de mora que se vão vencendo durante a pendência do 
processo, das duas uma: ou não haverá lugar ao pretendido recálculo de juros de mora para efeitos 
de reforço de garantia durante a pendência do(s) processo(s) ou, admitindo -se a possibilidade de tal 
recálculo de juros de juros de mora na pendência do processo, não haverá, então, justificação para que 
no reforço da garantia se inclua qualquer acréscimo.

Daí que Supremo Tribunal tenha já tenha entendido – cfr. o Acórdão de 9 de Janeiro de 2013, 
proferido no recurso n.º 1396/12, por nós subscrito como 1.ª Adjunta –, que tratando -se da necessidade 
de um reforço, a nova garantia nunca poderia ascender ao montante total (…), mas tão só à diferença 
entre o valor da garantia já prestada e que se mantém válida (…) e o acréscimo do valor de juros que 
se impunha actualizar e reforçar para efeitos de manutenção da suspensão do processo executivo.

Resulta do próprio despacho reclamado que a garantia prestada é mais do que suficiente para 
cobrir o montante da dívida exequenda e juros moratórios calculados pela própria Administração fiscal 
(e isso não obstante no cálculo dos juros não se ter, indevidamente, observado o disposto no n.º 3 do 
artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 73/99, de 16 de Março – redução a metade da taxa de juro das dívidas 
ao Estado garantidas por garantia bancária  -, nem, a partir de 1 de Janeiro de 2011 e para o período 
de tempo considerado relativo a este ano, a nova redacção do n.º 1 do mesmo artigo, que lhe foi con-
ferida pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12 – OE/2011 –, completada, para o ano de 2011, pelo Aviso 
n.º 27831 -F/2010, que a fixou, naquele ano, em 6,351% ao ano), porquanto a garantia prestada foi no 
valor de 426.489,29€ (cfr. a alínea C) do probatório fixado), e, segundo os cálculos da Administração 
tributária (cfr. informação reproduzida na alínea C) do probatório fixado), a quantia exequenda, juros 
de mora e custas perfaziam à data do pedido de reforço da garantia o valor de 398.655,42€.

Estabelece o n.º 3 do artigo 52.º da Lei Geral Tributária que: «A administração tributária pode 
exigir ao executado o reforço da garantia no caso de esta se tornar manifestamente insuficiente para o 
pagamento da dívida exequenda e acrescido».

No caso dos autos, a garantia não se tornou insuficiente para o pagamento da dívida exequenda e 
acrescido  - entendido este como os juros de mora e custas  -, menos ainda, obviamente, manifestamente 
insuficiente, como exige a lei.

E também não ocorreu diminuição significativa do valor dos bens que constituem a garantia, caso 
em que, nos termos do n.º 10 do artigo 199.º do CPPT, era lícito requerer o seu reforço ou substituição, 
pois que a garantia prestada foi uma garantia bancária (cfr. a alínea C) do probatório), não sujeita a 
depreciação.

Nada há, pois, nada a censurar à sentença recorrida, que bem julgou ao anular, por ilegal, o pedido 
de reforço da garantia prestada, pois este não encontra fundamento legal nem se justifica sequer por 
recálculo dos juros de mora vencidos.

Pelo exposto, é de concluir que o recurso não merece provimento.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

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

Lisboa, 8 de Maio de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce 
Neto. 
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 Acórdão de 8 de Maio de 2013.

Assunto:

Contra -ordenação. Nulidade da decisão administrativa. Artigo 73.º, n.º 2, do RGCO. 
Melhoria da aplicação do direito. Promoção da uniformidade da jurisprudência.

Sumário:

 I — É aplicável subsidiariamente ao processo contra -ordenacional tributário, regulado 
pelo RGIT, a norma do artigo 73.º, n.º 2, do RGCO, em que se permite aos tribunais 
superiores aceitar recursos da sentença, ou do despacho referido no artigo 64.º 
do mesmo RGCO, quando tal se afigure manifestamente necessário à melhoria da 
aplicação do direito ou à promoção da uniformidade da jurisprudência, mesmo 
em casos em que o valor da coima é inferior à alçada do tribunal tributário.

 II — A expressão melhoria da aplicação do direito não deve restringir -se, ao contrário 
do que parece resultar da sua letra, a casos em que estejam em causa questões 
de interpretação ou aplicação da regra jurídica, propriamente ditas, mas deve 
compreender também casos de erros claros na decisão judicial.

 III — Afigura -se manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito ou à 
promoção da uniformidade da jurisprudência o recurso da decisão judicial que, 
tendo considerado verificada a nulidade da decisão administrativa de aplicação 
de coima por falta de requisitos essenciais, rejeitou a acusação ao abrigo do ar-
tigo 311.º do CPP, que considerou subsidiariamente aplicável, tanto mais que, em 
face dessa rejeição, a AT ficaria impedida de, sanando aquela nulidade, renovar o 
acto sancionatório e que essa decisão contraria a jurisprudência uniforme relativa 
às consequências dessa nulidade.

 IV — Verificada, em processo judicial de contra -ordenação tributária, a nulidade de-
corrente da falta de descrição dos factos [cfr. artigos 79.º, n.º 1, alínea b), e 63.º, 
n.º 1, alínea d), do RGIT], não há lugar à rejeição da acusação (apenas permitida 
nos casos de intempestividade e de falta de observância dos requisitos de forma), 
mas à anulação da decisão administrativa e remessa dos autos à entidade admi-
nistrativa.

Processo n.º 655/13 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: A…, Lda. e Outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de contra -ordenação com o n.º 2996/
12.0BEPRT

1. RELATÓRIO
1.1 No recurso de aplicação da coima em processo de contra -ordenação tributária deduzido pela 

sociedade denominada “A………, Lda.” (a seguir Arguida ou Recorrida), a Juíza do Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal do Porto proferiu despacho no qual, considerando que a decisão administrativa recorrida 
«não contém factos que integrem a contra -ordenação imputada ao arguido, nem qualquer outra», 
decidiu «rejeitar a acusação de contra -ordenação, devendo os autos ser devolvidos, após trânsito, à 
entidade administrativa» ao abrigo do disposto no «artigo 311.º, n/s 1, 2/a) e 3/b), do CPP, aplicável 
por força do artigo 3.º/b), do RGIT e 41.º, n.º 1, do D.L. n.º 433/82, de 27.10».

1.2 Inconformado com essa decisão, o Representante do Ministério Público (a seguir Recorrente) 
junto do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto dela veio recorrer para este Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, apresentado alegação que resumiu em conclusões do seguinte teor:

«1.ª No processo de contra -ordenação tributária, por força do disposto no art. 3.º b) e 81.º do 
RGIT, remetidos os autos ao tribunal competente e apresentados ao juiz pelo MºPº, nos termos do 
art. 62.º do RGCO, o juiz ou não aceita o recurso nos termos do art. 63.º do RGCO, ou o decide, em 
conformidade com o art. 64.º do RGCO.

2.ª Nos termos das disposições conjugadas dos arts. 63.º e 64.º do RGCO e 3.º b) e 80.º n.º 2 do 
RGIT, os motivos de rejeição são apenas a intempestividade e a falta de observância dos requisitos de 
forma: recurso apresentado sob a forma escrita, contendo alegações e conclusões.

3.ª Mesmo que existam excepções de que se deva conhecer o recurso não poderá ser objecto de 
rejeição, devendo o juiz proferir decisão nos termos do art. 64.º do RGCO.
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4.ª Estando expressa e completamente regulado, no RGIT e no RGCO, a tramitação posterior 
à apresentação dos autos ao juiz, não há que aplicar subsidiariamente o regime do C. P. Penal, não 
havendo lugar a um despacho equivalente ao previsto no art. 311.º do C. P. Penal.

5.ª Não sendo revogada ou declarada nula a decisão que aplicou a coima e, ordenada a devolu-
ção dos autos à entidade administrativa que a aplicou, esta não pode proceder à renovação do acto 
sancionatório.

6.ª A decisão recorrida, ao rejeitar a acusação de contra -ordenação, enferma de erro de apli-
cação e de interpretação do direito, violando o disposto nos arts. 63.º e 64.º do RGCO e 3.º b) e 81.º 
do RGIT.

7.ª O presente recurso é admissível nos termos do art. 73.º n.º 2 do RGCO, por tal se afigurar 
manifestamente necessário a melhoria da aplicação do direito e por o justificar a dignidade da questão 
controvertida.

Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando -se a decisão recorrida 
e determinando que seja proferida decisão nos termos do art. 64.º do RGCO, a fim de os autos pros-
seguirem seus regulares termos […]».

1.3 O recurso foi admitido, para subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente 
devolutivo.

1.4 Não foram apresentadas contra -alegações.
1.5 Cumpre apreciar e decidir, dispensando -se os vistos, uma vez que a questão suscitada nos 

presentes autos foi recentemente decidida por duas vezes pela mesma formação desta Secção do Con-
tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.

1.6 As questões que cumpre apreciar e decidir são as de saber (i) se o recurso é admissível, em 
abstracto; na afirmativa, (ii) se estão reunidos os requisitos para a sua aceitação pelo Supremo Tribunal 
Administrativo; ainda na afirmativa, (iii) se o art. 311.º do Código de Processo Penal (CPP) é subsidia-
riamente aplicável em sede de recurso da decisão da aplicação da coima, ou seja, se o juiz do tribunal 
tributário pode rejeitar a acusação ao abrigo do disposto naquele preceito legal.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Dos autos resulta que:
a) A sociedade denominada “A………, Lda.” foi condenada por decisão de 22 de Outubro de 

2012 do Chefe do Serviço de Finanças do Porto 4 numa coima de € 431,00 pela falta de entrega dentro 
do prazo do montante de € 1.438,01 de IRS retido na fonte no mês de Fevereiro de 2012 e que estava 
obrigada a entregar até 20 de Março de 2012, comportamento que a autoridade administrativa consi-
derou integrar a infracção prevista pelo art. 98.º, n.º 3, do Código do IRS, e punida pelos arts. 114.º, 
n.ºs 2 e 5, alínea a), 24.º, n.º 2 e 26.º, n.º 4, todos do Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT) 
(cfr. decisão de aplicação da coima a fls. 18);

b) Em 9 de Novembro de 2012, a Arguida fez dar entrada no Serviço de Finanças do Porto 4 
petição inicial pela qual veio impugnar aquela decisão administrativa, pedindo ao Juiz do Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto a anulação daquela decisão (cfr. petição inicial de fls. 23 a 25);

c) Em 17 de Dezembro de 2012, a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto proferiu 
decisão do seguinte teor:

«Dispõe o artigo 3.º, b), do RGIT:
São aplicáveis subsidiariamente:...
b) Quanto às contra -ordenações e respectivo processamento, o regime geral do ilícito de mera 

ordenação social;
Nos termos do artigo 41.º, n.º 1, do referido D.L., são subsidiariamente aplicáveis ao processo de 

contra -ordenação os preceitos reguladores do processo criminal.
A propósito da remessa do processo de contra -ordenação para julgamento, dispõe o artigo 81.º, 

do RGIT:
1  - Recebida a petição, o dirigente do serviço tributário remete o processo, no prazo de 30 dias, 

ao tribunal tributário competente.
2  - Sempre que o entender conveniente, o representante da Fazenda Pública pode oferecer qualquer 

prova complementar, arrolar testemunhas, quando ainda o não tenham sido, ou indicar os elementos 
ao dispor da administração tributária que repute conveniente obter.

Embora este artigo não o diga expressamente, ao contrário do que fazia, por exemplo, o artigo 214.º, 
do antigo Código do Processo Tributário, deve continuar a entender -se que a apresentação do processo de 
contra -ordenação ao juiz vale como acusação, seja por aplicação subsidiária (nessa parte) do artigo 62.º, 
n.º 2, do D.L. n.º 433/82, seja por integração de eventual lacuna, em nome da harmonia geral do sistema, 
uma vez que seria de todo injustificado que as contra -ordenações comuns tivessem esse tratamento 
garantístico e as contra -ordenações tributárias se vissem privadas desse mesmo tratamento.
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Por sua vez, dispõe o artigo 311.º, do CPP:
1  - Recebidos os autos no tribunal, o presidente pronuncia -se sobre as nulidades e outras ques-

tões prévias ou incidentais que obstem à apreciação do mérito da causa, de que possa desde logo 
conhecer.

2  - Se o processo tiver sido remetido para julgamento sem ter havido instrução, o presidente 
despacha no sentido:

a) De rejeitar a acusação, se a considerar manifestamente infundada;
b) De não aceitar a acusação do assistente ou do Ministério Público na parte em que ela representa 

uma alteração substancial dos factos, nos termos do n.º 1 do artigo 284.º e do n.º 4 do artigo 285.º, 
respectivamente.

3  - Para efeitos do disposto no número anterior, a acusação considera -se manifestamente infundada:
a) Quando não contenha a identificação do arguido;
b) Quando não contenha a narração dos factos;
c) Se não indicar as disposições legais aplicáveis ou as provas que a fundamentam; ou
d) Se os factos não constituírem crime.
Da conjugação das disposições citadas, resulta que deve ser rejeitada a acusação que impute uma 

contra -ordenação, sempre que da mesma não constem factos que preencham o tipo contra -ordenacional 
imputado ou outro.

Nos presentes autos, está a arguida acusada pela prática de uma contra -ordenação, prevista e punida 
pelos artigos 98.º, n.º 3, do CIRS e 114.º, n.º 2, 5 a), 24.º, n.º 2 e 26.º, n.º 4, do RGIT.

Compulsada a decisão administrativa de aplicação de coima, a fls. 18, verificamos que a entidade 
administrativa, se bem que indicando quais as normas violadas, não indicou os factos que imputa à 
arguida.

Na verdade, na parte daquela decisão respeitante à descrição sumária dos factos apenas consta um 
preenchimento tipo formulário, sem qualquer concretização, das quais resulta o montante de imposto 
exigível e o montante entregue e respectivos prazos de cumprimento, sem qualquer nexo de causalidade 
ou descrição ainda que sumária, nomeadamente, porque razão estava obrigada a arguida a entregar 
aquele concreto montante de imposto.

Com efeito, de tal decisão consta o seguinte: 1. Montante do imposto exigível: 1.438.01; Valor 
da prestação tributária entregue: 0,00; 3. Valor da prestação tributária em falta: 1.438.01; Período a 
que respeita a infracção: 2012/02; Termo do prazo para cumprimento da obrigação: 2012.03.20, os 
quais se dão como provados.

Verificamos, assim, que ali não consta qual a conduta do arguido que é censurada.
O art. 58.º, do D.L. n.º 433/82, de 27.10 é expresso e de fácil interpretação para o jurista. O cum-

primento de um dever de aplicação de sanção, porque contende com direitos fundamentais do arguido 
deve ser ponderado e fundamentado.

Ora, da decisão em apreço não consta uma descrição ainda que sumária dos factos pelos quais a 
arguida vem acusada, em clara violação do disposto no art. 79.º, c), do RGIT.

Assim, compulsada a decisão recorrida, verifica -se que a mesma não contém factos que integrem 
a contra -ordenação imputada ao arguido, nem qualquer outra, pelo que, nos termos do artigo 311.º, n/s 
1, 2/a) e 3/b), do CPP, aplicável por força do artigo 3.º/b), do RGIT e 41.º, n.º 1, do D.L. n.º 433/82 de 
27.10, deve a acusação ser rejeitada.

DECISÃO
Por tudo o que se acaba de expor, decide -se rejeitar a acusação de contra -ordenação, devendo os 

autos ser devolvidos, após trânsito, à entidade administrativa.
Sem custas.
Notifique e comunique (artigo 70.º, n.º 4, do D.L. n.º 433/82)»
(cfr. decisão, de fls. 42 a 46).
2.2 DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
Interposto recurso judicial de uma decisão administrativa de aplicação da coima, foram os autos 

remetidos ao tribunal competente – o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto – e aí apresentados ao 
juiz, nos termos do disposto no art. 62.º, n.º 1 (1), do Regime Geral das Contra -Ordenações (RGCO), 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro.

A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, considerando que a decisão administrativa 
recorrida «não contém factos que integrem a contra -ordenação imputada ao arguido, nem qualquer 
outra», decidiu «rejeitar a acusação de contra -ordenação, devendo os autos ser devolvidos, após 
trânsito, à entidade administrativa» ao abrigo do disposto no «artigo 311.º, n/s 1, 2/a) e 3/b), do CPP, 
aplicável por força do artigo 3.º/b), do RGIT e 41.º, n.º 1, do D.L. n.º 433/82, de 27.10».

O Ministério Público não se conformou com o assim decidido e, invocando o disposto no art. 73.º, 
n.º 2, do RGCO, aplicável por força do art. 3.º, alínea b), do RGIT, recorreu dessa decisão para o Su-
premo Tribunal Administrativo, sustentando que (i) estando expressa e totalmente regulada no RGIT e 
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no RGCO a tramitação posterior à apresentação dos autos ao juiz, não há que aplicar subsidiariamente 
o regime do CPP, pelo que não é admissível que, remetidos os autos a juízo, o juiz profira despacho 
equivalente ao previsto no art. 311.º do CPP, que (ii) a decisão recorrida, apesar de configurar a alega-
ção de que foi invocada nulidade por falta dos requisitos da decisão de aplicação de coima, nos termos 
dos arts. 63.º, n.º 1 e 79.º, n.º l, do RGIT, rejeitou a acusação, não tendo declarado qualquer nulidade 
da decisão administrativa que aplicou a coima, nem determinado o arquivamento dos autos, limitando-
-se a ordenar a devolução do processo à entidade administrativa e, assim, que (iii) a decisão recorrida 
enferma de erro de aplicação e de interpretação do direito, violando o disposto nos arts. 63.º e 64.º do 
RGCO e 3.º, alínea b), do RGIT.

Os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal Administrativo, onde, antes do mais, cumpre 
apreciar se é admissível em processo contra -ordenacional tributário o recurso ao abrigo do disposto 
no art. 73.º, n.º 2, do RGCO – uma vez que o tribunal ad quem não se encontra vinculado pela decisão 
a esse propósito proferida pelo tribunal a quo –, e, sendo -o, se estão reunidos os requisitos para a sua 
aceitação.

Na afirmativa, haverá que indagar se a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto fez 
correcto julgamento ao rejeitar a acusação e, sem mais, ordenar a devolução dos autos à entidade ad-
ministrativa após o trânsito em julgado.

Foram estas as questões a apreciar e decidir que elencámos em 1.6.
2.2.2 O RECURSO PREVISTO NO art. 73.º, n.º 2, DO RGCO
No caso, o valor da causa – determinado pelo valor da coima aplicada (€ 431,40) – não permite 

o recurso ao abrigo do disposto no art. 83.º, n.ºs 1 e 2 do RGIT, normas legais que dizem, respectiva-
mente: «O arguido, o representante da Fazenda Pública e o Ministério Público podem recorrer da 
decisão do tribunal tributário de 1.ª instância para o Tribunal Central Administrativo, excepto se o 
valor da coima aplicada não ultrapassar um quarto da alçada fixada para os tribunais judiciais de 
1.ª instância e não for aplicada sanção acessória» (2) e «Se o fundamento exclusivo do recurso for 
matéria de direito, é directamente interposto para a Secção de Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo».

No caso, a coima aplicada pela autoridade administrativa não atinge a alçada dos tribunais tribu-
tários – actualmente, fixada em € 1.2500,00 (3) – e não foi aplicada sanção acessória, motivo por que 
não é admissível recurso ao abrigo do disposto no art. 83.º do RGIT.

No entanto, como a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a afirmar 
há muito (4), o recurso pode ser possível ao abrigo do disposto no art. 73.º do RGCO, aplicável ex 
vi da alínea b) do art. 3.º do RGIT, designadamente, nos termos do n.º 2 daquele artigo, «quando tal se 
afigure manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da uniformidade 
da jurisprudência», mesmo em casos em que o valor da coima é inferior à alçada do tribunal tributário.

Note -se ainda que, embora o art. 73.º, n.º 2, do RGCO se refira apenas a sentença, tem vindo a 
entender -se que não há razão para não estender a admissibilidade desse recurso aos despachos, pois, 
como ficou dito nos referidos acórdãos, que se apoiam nos ensinamentos de JORGE LOPES DE SOUSA 
e SIMAS SANTOS (5), «não existe nenhuma diferença de natureza entre as duas decisões», sendo que 
«a alternativa da decisão por despacho ou sentença não radica na complexidade das questões a decidir 
pelo que aquele n.º 2 do dito art. 73.º se deve aplicar indiferentemente a ambas as decisões».

Foi ao abrigo dessa disposição legal que o Ministério Público interpôs e a Juíza do Tribunal a quo 
recebeu o recurso, pelo que cumpre verificar se estão reunidos os requisitos para a aceitação do mesmo 
por este Supremo Tribunal Administrativo.

2.2.3 DA ACEITAÇÃO DO RECURSO
Indaguemos, pois, se o recurso da decisão que rejeitou se assume como «manifestamente necessário 

à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da uniformidade da jurisprudência».
O presente recurso – no qual se discute se a nulidade da decisão administrativa de aplicação da 

coima por alegada falta de indicação dos factos imputados à Arguida, permite que o juiz profira des-
pacho equivalente ao previsto no art. 311.º do CPP, de rejeição da acusação, limitando -se a ordenar a 
devolução do processo à entidade administrativa, ao invés de declarar a nulidade da decisão adminis-
trativa – cumpre com os dois critérios, alternativos, para a sua admissão ao abrigo do n.º 2 do art. 73.º 
do RGCO. Vejamos:

Quanto à melhoria da aplicação do direito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo 
é de que essa expressão não deve interpretar -se num sentido muito chegado ao seu teor literal, que a 
restringiria aos casos em que estejam em causa questões de interpretação ou aplicação da regra jurídica, 
propriamente ditas, mas, ao invés, e cumprindo a sua função de válvula de escape, deve compreender 
também casos de erros claros na decisão judicial e, por isso, repugne mantê -la na ordem jurídica por 
constituir uma afronta ao direito (6).

No caso em apreço, a decisão recorrida adoptou um entendimento que contraria a lei e, não só não 
encontra apoio em qualquer corrente jurisprudencial, como até vai contra a jurisprudência uniforme 
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respeitante aos efeitos decorrentes da nulidade da decisão administrativa de aplicação da coima por 
falta de indicação dos factos imputados ao arguido, como procuraremos demonstrar adiante.

A decisão recorrida constitui, pois, sempre salvo o devido respeito e para os efeitos em causa, um 
erro jurisprudencialmente inadmissível, a justificar a utilização do recurso previsto no n.º 2 do art. 73.º 
do RGCO para a melhoria da aplicação do direito.

Mas, a nosso ver, o recurso também é de aceitar pelo critério da promoção da uniformidade da 
jurisprudência.

Como deixámos já dito, a tese sustentada na decisão recorrida contraria a jurisprudência uniforme, 
que sempre foi no sentido de que a nulidade da decisão administrativa de aplicação da coima por falta da 
descrição, ainda que sumária, dos factos, prevista no art. 79.º, alínea c), do RGIT, determina a anulação 
dessa decisão nos termos do art. 64.º do RGCO.

Assim, e porque a decisão ora recorrida se afasta dessa jurisprudência uniforme, também a pro-
moção da uniformidade da jurisprudência imporia o recebimento do recurso ao abrigo do disposto no 
n.º 2 do art. 73.º do RGCO.

Aceite o recurso, cumpre agora passar à questão nele suscitada.
2.2.4 DA CONSEQUÊNCIA DA NULIDADE INSUPRÍVEL DECORRENTE DA FALTA DE 

DESCRIÇÃO DOS FACTOS NA DECISÃO ADMINISTRATIVA
A questão colocou -se já a este Supremo Tribunal Administrativo por duas vezes, relativamente a 

decisões da autoria da mesma Juíza, tendo sido decidida de forma unânime por esta mesma formação (7). 
Assim, limitar -nos -emos a remeter para a fundamentação expendida no último dos referidos arestos:

(Endnotes)
1 «Os artigos 62.º a 64.º do RGCO dispõem o seguinte:
Artigo 62.º  - Envio dos autos ao Ministério Público
«1  - Recebido o recurso, e no prazo de cinco dias, deve a autoridade administrativa enviar os 

autos ao Ministério Público, que os tornará presentes ao juiz, valendo este acto como acusação.
2  - Até ao envio dos autos, pode a autoridade administrativa revogar a decisão de aplicação da 

coima».
Artigo 63.º  - Não aceitação do recurso
«1  - O juiz rejeitará, por meio de despacho, o recurso feito fora do prazo ou sem respeito pelas 

exigências de forma.
2  - Deste despacho há recurso, que sobe imediatamente»
Artigo 64.º  - Decisão por despacho judicial
«1  - O juiz decidirá do caso mediante audiência de julgamento ou através de simples despacho.
2  - O juiz decide por despacho quando não considere necessária a audiência de julgamento e o 

arguido ou o Ministério Público não se oponham.
3  - O despacho pode ordenar o arquivamento do processo, absolver o arguido ou manter ou 

alterar a condenação.
4  - Em caso de manutenção ou alteração da condenação deve o juiz fundamentar a sua decisão, 

tanto no que concerne aos factos como ao direito aplicado e às circunstâncias que determinaram a 
medida da sanção.

5  - Em caso de absolvição deverá o juiz indicar porque não considera provados os factos ou 
porque não constituem uma contra -ordenação».

Por sua vez, o artigo 81.º do RGIT dispõe:
«1  - Recebida a petição, o dirigente do serviço tributário remete o processo, no prazo de 30 dias, 

ao tribunal tributário competente.
2  - Sempre que o entender conveniente, o representante da Fazenda Pública pode oferecer qualquer 

prova complementar, arrolar testemunhas, quando ainda o não tenham sido, ou indicar os elementos 
ao dispor da administração tributária que repute conveniente obter».

É sabido que a alínea b) do art. 3º do Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT) esta-
belece como legislação subsidiária em matéria de contra -ordenações, o regime geral do ilícito de 
mera ordenação social (Regime Geral das Contra -Ordenações – RGCO), sendo que também poderá 
ser subsidiariamente aplicável, no que não estiver regulamentado no RGIT e no RGCO, o regime do 
CPenal (na parte referente ao regime substantivo – cfr. art. 32.º do RGCO) e do CPPenal (na parte 
referente ao regime adjectivo – cfr. art. 41.º do RGCO).

No caso, como se disse, tendo a arguida interposto recurso da decisão de aplicação da coima, a AT 
remeteu os autos ao Tribunal competente, nos termos do art. 81.º do RGIT, tendo a Mma. Juíza rejeitado 
«a acusação de contra -ordenação», nos termos do art. 311.º, n.ºs 1, 2, alínea a) e 3, alínea b), do CPP.

Ora, do disposto no transcrito art. 63.º do RGCO (o juiz rejeitará, por meio de despacho, o recurso 
feito fora do prazo ou sem respeito pelas exigências de forma) o que resulta é que, relativamente às 
contra -ordenações fiscais, «As exigências de forma a que se refere este artigo são indicadas no n.º 2 
do art. 80.º do RGIT, complementado pelo n.º 3 do art. 59.º do RGCO». (1) [1 Cfr. Jorge Sousa e Simas 
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Santos, Regime Geral das Infracções Tributárias, anotado, 4.ª ed., Áreas Editora, 2010, anotação 5 
ao art. 81.º, p. 543].

Por isso, da conjugação dessas mencionadas disposições legais impõe -se concluir que os motivos 
de rejeição são apenas a intempestividade e a falta de observância dos requisitos de forma: recurso 
apresentado sob a forma escrita, contendo alegações e conclusões.

Ou seja, «em todos os outros casos, mesmo que existam excepções dilatórias ou peremptórias, o 
recurso não poderá ser rejeitado, tendo a questão de ser apreciada em despacho a proferir nos termos 
do art. 64º ou por sentença». (2) [2 Ibidem, anotações 7 e 8].

Neste contexto, como alega o recorrente, estando, relativamente ao processo de contra-ordenação 
fiscal, expressa e completamente regulada, no RGIT e no RGCO, a tramitação posterior à apresentação 
dos autos ao juiz, não há que aplicar subsidiariamente o regime do CPPenal, não sendo admissível que, 
remetidos os autos a juízo, o juiz profira despacho equivalente ao previsto no art. 311.º do CPPenal.

Como, citando Manuel Ferreira Antunes, (3) [3 Contra -Ordenações e Coimas, Regime Geral, 
2.ª ed., Petrony, 2013, anotação ao art. 63.º, p. 402] se realça no acórdão desta Secção do STA, de 
23/4/2013, no rec. n.º 271/13, no qual se decidiu questão idêntica à dos presentes autos, este despacho 
preliminar “não se confunde com o despacho de recebimento de uma acusação criminal e designação 
de data para julgamento, nos termos dos arts. 311.º/ss. do CPP. Na verdade, (…) não se trata de receber 
uma pura acusação criminal mas antes de receber uma «decisão -acusação» limitada pelo objecto do 
«recurso» de impugnação da decisão condenatória recorrida.”

Acresce que exarando -se no despacho recorrido que «da decisão em apreço não consta uma 
descrição ainda que sumária dos factos pelos quais a arguida vem acusada, em clara violação do 
disposto no art. 79.º, c), do RGIT», acaba por se referenciar alegada verificação de nulidade por falta 
dos requisitos da decisão de aplicação de coima, nos termos dos arts. 63.º n.º 1 e 79.º n.º l, do RGIT.

Sendo que a alínea b) do n.º 1 deste art. 79.º do RGIT, especificando os requisitos a que deve 
obedecer a decisão administrativa de aplicação de coima, estatui que esta contém «a descrição sumária 
dos factos e indicação da normas violadas e punitivas».

E como igualmente referem Jorge Sousa e Simas Santos «A referida alínea b) do n.º 1 do art. 79.º 
do RGIT constitui uma norma especial sobre os requisitos da decisão administrativa de aplicação de 
coima, que, por isso, afasta a necessidade de aplicação do regime do CPP, que é de aplicação mera-
mente subsidiária, nos termos dos arts. 3.º, alínea b), do RGIT, e 41.º, n.º 1, do RGCO» (4). [4 Ibidem, 
anotação 5 ao art. 79.º, p. 518].

Ora, sobre a questão da consequência da verificação (em sede de recurso judicial da decisão 
administrativa de aplicação de coima) de nulidade dessa decisão administrativa, o STA tem vindo a 
pronunciar -se no sentido de que, sendo decretada em processo judicial de contra -ordenação a nulidade 
da decisão administrativa de aplicação de coima, há lugar à baixa dos autos à autoridade tributária 
que aplicou tal coima, para eventual renovação do acto sancionatório (cfr., entre muitos outros, os acs. 
desta Secção do STA, de 27/1/2010, rec. n.º 1182/09, de 25/11/2009, rec. n.º 938/09 e de 21/10/2009, 
rec. n.º 872/09).

No caso vertente, a decisão recorrida, rejeitou a acusação mas não declarou qualquer nulidade 
da decisão administrativa que aplicou a coima, nem determinou o arquivamento dos autos, limitando -se 
a ordenar a devolução do processo, após trânsito, à entidade administrativa, sendo que, como alega 
o recorrente, a devolução do processo à entidade administrativa que aplicou a coima é inócua e não 
produz qualquer efeito sobre a decisão administrativa de aplicação de coima, pois, com a remessa 
dos autos ao tribunal competente, nos termos do art. 81.º do RGIT, a autoridade tributária deixa de 
ter poderes sobre o processo remetido a juízo, por efeito de recurso, (5) [5Para Jorge Lopes de Sousa e 
Manuel Simas Santos, a solução de ser o juiz, e nem sequer o Ministério Público, a decidir o destino 
do processo contra -ordenacional, após a sua remessa a tribunal, é a que melhor se harmoniza com 
a natureza de judicial da impugnação (art. 59.º n.º 1, do RGCO), e com a atribuição ao tribunal de 
competência para o conhecimento do recurso (art. 61.º, n.º 1 do mesmo diploma) – cfr. ob. cit., anota-
ção 3 ao art. 81.º, p. 542] não podendo, por isso, revogar tal decisão nem, tão pouco, renovar o acto 
sancionatório.

Conclui -se, em suma, que a decisão recorrida sofre do erro de julgamento que o recorrente lhe 
imputa, substanciado em errada interpretação e aplicação do direito (em violação do disposto nos 
arts. 63.º e 64.º do RGCO e 3.º alínea b) do RGIT), carecendo de ser revogada, para ser substituída 
por outra a proferir nos termos do art. 64.º do RGCO.

Procede, portanto, o recurso».
2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
V  - É aplicável subsidiariamente ao processo contra -ordenacional tributário, regulado pelo RGIT, 

a norma do art. 73.º, n.º 2, do RGCO, em que se permite aos tribunais superiores aceitar recursos da 
sentença, ou do despacho referido no art. 64.º do mesmo RGCO, quando tal se afigure manifestamente 
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necessário à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da uniformidade da jurisprudência, mesmo 
em casos em que o valor da coima é inferior à alçada do tribunal tributário.

VI  - A expressão melhoria da aplicação do direito não deve restringir -se, ao contrário do que 
parece resultar da sua letra, a casos em que estejam em causa questões de interpretação ou aplicação 
da regra jurídica, propriamente ditas, mas deve compreender também casos de erros claros na decisão 
judicial.

VII  - Afigura -se manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito ou à promoção 
da uniformidade da jurisprudência o recurso da decisão judicial que, tendo considerado verificada a 
nulidade da decisão administrativa de aplicação de coima por falta de requisitos essenciais, rejeitou a 
acusação ao abrigo do art. 311.º do CPP, que considerou subsidiariamente aplicável, tanto mais que, em 
face dessa rejeição, a AT ficaria impedida de, sanando aquela nulidade, renovar o acto sancionatário.

VIII  - Verificada, em processo judicial de contra -ordenação tributária, a nulidade decorrente da 
falta de descrição dos factos [cfr. arts. 79.º, n.º 1, alínea b), e 63.º, n.º 1, alínea d), do RGIT], não há 
lugar à rejeição da acusação (apenas permitida nos casos de intempestividade e de falta de observância 
dos requisitos de forma), mas, ao invés à anulação da decisão administrativa e remessa dos autos à 
entidade administrativa.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, em receber o recurso e, concedendo -lhe provimento, revogar a 
decisão recorrida e ordenar a baixa dos autos à 1.ª instância para aí ser substituída por outra, a proferir 
nos termos do art. 64.º do RGCO.

Sem custas.

Lisboa, 8 de Maio de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) «Recebido o recurso, e no prazo de cinco dias, deve a autoridade administrativa enviar os autos ao Ministério Pú-
blico, que os tornará presentes ao juiz, valendo este acto como acusação».

(2) Note -se que só com a redacção dada ao preceito pela Lei n.º 66 -B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento do Estado 
para 2013) o representante da Fazenda Pública passou a ter legitimidade para interpor recurso da decisão proferida pelo tribunal 
em sede de contra -ordenação, que antes estava reservada apenas ao arguido e ao Ministério Público.

(3) A alçada dos tribunais de judiciais de 1.ª instância em processo civil foi fixada em € 5.000, na redacção que o Decreto-
-Lei n.º 303/2007 de 24 de Agosto, deu ao art. 24.º, n.º 1, da Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais (Lei 
n.º 3/99, de 13 de Janeiro, republicada pela Lei n.º 105/2003, de 10 de Dezembro), sendo mantida pelo art. 31.º, n.º 1, da Lei 
n.º 52/2008, de 28 de Agosto. Sendo a admissibilidade dos recursos por efeito das alçadas regulada pela lei em vigor ao tempo 
em que foi instaurada a acção (arts. 24.º, n.º 3, da LOFTJ e 31.º, n.º 3, da Lei n.º 52/2008) a alçada dos tribunais tributários de 
1.ª instância, nos processos de contra -ordenações tributárias instaurados em 2012, depende, em princípio, de ter sido aplicada 
coima superior a € 1.250,00.

(4) Vide, entre outros e por mais antigos, os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo:

– de 18 de Junho de 2003, proferido no processo n.º 503/03, publicado no Apêndice ao Diário da República de 7 de Abril 
de 2004 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2003/32220.pdf), págs. 1228 a 1231, também disponível emhttp://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/396bbbf3dc1e9c4680256d50003bd38c?OpenDocument;

– de 16 de Novembro de 2005, proferido no processo n.º 524/05, publicado no Apêndice ao Diário da República de 23 
de Fevereiro de 2006 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2005/32240.pdf), págs. 2076 a 2082, também disponível emhttp://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/6516372085d10671802570c2003de02e?OpenDocument;

– de 17 de Janeiro de 2007, proferido no processo n.º 1116/06, publicado no Apêndice ao Diário da República de 14 de 
Fevereiro de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2007/32210.pdf), págs. 151 a 156, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/d70e24eba82e81228025726e003fc9f6?OpenDocument;

– de 15 de Fevereiro de 2007, proferido no processo n.º 1228/06, publicado no Apêndice ao Diário da República de 14 
de Fevereiro de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2007/32210.pdf), págs. 428 a 431, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/893bc974663210d08025729500419c07?OpenDocument.

(5) Regime Geral das Infracções Tributárias Anotado, 2.ª edição, pág. 505 e segs.
(6) Cfr., por todos, os acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
– de 20 de Junho de 2007, proferido no processo n.º 411/07, publicado no Apêndice ao Diário da República de 24 de 

Abril de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2007/32220.pdf), págs. 1275 a 1278, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/b62b41f625cc163880257306005113e7?OpenDocument;

– de 25 de Março de 2009, proferido no processo n.º 106/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de 
Abril de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32210.pdf), págs. 455 a 457, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/debe98d6fb0529018025758b003dd2e2?OpenDocument.

(7) Referimo -nos aos acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 23 e de 
30 de Abril de 2013, proferidos, respectivamente, nos processos com os n.ºs 271/13 e 1418/12, ainda não publicados no jornal 
oficial, mas brevemente disponíveis em http://www.dgsi.pt. 
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 Acórdão de 8 de Maio de 2013.

Assunto:

IVA. Pedido de Reembolso. Intimação para um comportamento.

Sumário:

 I — A intimação para um comportamento, prevista no artigo 147.º do CPPT, exige 
como seus requisitos cumulativos a omissão de um dever jurídico por parte da 
administração tributária susceptível de lesar direito ou interesse legítimo em ma-
téria tributária e que esse intimação seja o meio mais adequado para assegurar 
a tutela plena desse direito ou interesse.

 II — A omissão do cumprimento de um dever de prestação jurídica por parte da admi-
nistração tributária pressupõe uma prévia definição da existência desse dever como 
decorrência de não se encontrar prevista uma fase declarativa no procedimento 
de intimação.

 III — Tendo a recorrente, intentado a intimação numa altura em que o direito ao pre-
tendido reembolso de IVA se não mostrava, ainda, inequivocamente consolidado 
na ordem jurídica, não era este o meio processual próprio para fazer valer os 
direitos da recorrente.

 IV — A decisão de não convolação mostra -se acertada pois que o pedido de reembolso 
não havia, ainda, sido decidido, inexistindo, assim, acto lesivo.

Processo n.º 666/12 -30.
Recorrente: A…, S.A.
Recorrido: Direção dos Serviços de Reembolsos do Imposto sobre o Valor Acrescentado.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Ascensão Lopes.

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

1 – RELATÓRIO
A……….., S.A., contribuinte fiscal n.º ………., com sede na ……….., 4580 -……….. Paredes, 

nos termos do disposto no art. 147º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) e 
demais legislação aplicável, deduziu Intimação Para Um Comportamento contra a Direcção de Servi-
ços de Reembolsos do Imposto sobre o Valor Acrescentado (DSR IVA), no sentido de que a intimada 
seja obrigada a cumprir o reembolso de IVA relativo ao período de Outubro de 2011, no montante de 
115.259,07.

Por sentença de fls. 53 -59 dos autos, o TAF de Penafiel julgou provada a excepção dilatória de 
erro na forma de processo e absolveu da instância a requerida direcção de Serviços de Reembolsos do 
Imposto Sobre o Valor Acrescentado. Reagiu a requerente, interpondo o presente recurso, cujas alega-
ções integram as seguintes conclusões:

1. No caso concreto, verificamos uma omissão evidente por parte da Administração Tributária do 
dever legal de proceder ao reembolso do IVA em apreço;

2. O crédito de IVA é, efetivamente, um direito potestativo, concretizado através do direito ao 
reembolso, nos termos do artigo 22º do Código do IVA e do Despacho -Normativo 18 - A/2010, de 1 
de Julho, II Série;

3. A Administração Tributária está obrigada à sua execução, decorrido os prazos legais para o efeito, 
previstos no n.º 8 do artigo 22º do Código do IVA, sob pena de adulterar o mecanismo do IVA;

4. A Administração Tributária não pode, ao abrigo de um alegado escrutínio não previsto na lei e 
não invocado pela Direção de Serviços dos Reembolsos, suspender a execução do reembolso do IVA 
aqui em crise;

5. O dever da Administração Tributária de proceder ao reembolso do IVA, findo o prazo legal, 
decorre diretamente da lei e da própria natureza potestativa do crédito de imposto;

6. Para atos tributários ter -se -á que recorrer à ação para o reconhecimento de um direito ou interesse 
legítimo em matéria tributária (cfr. artigo 145º do CPPT) ou à intimação para um comportamento;

7. A intimação para um comportamento o meio processual mais adequado para assegurar a tutela 
judicial efetiva;

8. O n.º 2 do artigo 147º do CPPT determina que a intimação para um comportamento é aplicável 
quando os demais meios processuais previstos no CPPT não forem aplicáveis, o que é igualmente o caso;
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9. A subsidiariedade da intimação para um comportamento apenas é determinada apenas em relação 
aos meios processuais previstos no CPPT e não aos meios processuais previstos no CPTA;

10. A intimação para um comportamento é o meio processual adequado para obter a tutela judi-
cial efetiva do direito ofendido, em matéria tributária, qual seja, o direito ao reembolso do IVA que foi 
omisso pela Administração Tributária pelo decurso do prazo legal para a sua execução;

11. Se assim não se entender, e sem prescindir,
12. Deverá a presente petição inicial de intimação para um comportamento ser convolada numa 

ação administrativa especial para condenação à prática do ato devido, por se verificar uma lesão clara 
e evidente de um direito da Recorrente.

Pedido:
Nestes termos e nos demais de Direito que Vs. Exas. doutamente não deixarão de suprir, deverão 

decidir em conformidade com o requerido, designadamente:
a) Julgar procedente o presente recurso e revogar a sentença recorrida, e, consequentemente, a 

presente intimação para um comportamento deve ser julgada procedente, com todas as consequências 
legais; ou, se assim não se entender, e sem prescindir,

b) Convolar a presente intimação para um comportamento na ação administrativa especial para 
a condenação à prática do ato devido, nos termos dos artigos 66º e seguintes do CPTA. Pois só assim 
se fará inteira e sã JUSTIÇA!

Respeitosamente, Pede e Espera Deferimento
Por requerimento de fls. 86 -87 a recorrente informou o TAF de Penafiel que a Administração 

Tributária havia procedido ao pagamento do reembolso em questão em 11 de Abril de 2012, tendo 
peticionado o seguinte:

Pedido:
Nestes termos e nos demais de Direito que V. Exa. doutamente não deixará de suprir, deverá ser 

admitido o presente requerimento de inutilidade parcial superveniente da lide, com culpa imputável 
à Fazenda Pública, quanto ao pedido de intimação da Administração Tributária pelo pagamento do 
reembolso aqui em crise, devendo manter -se o pedido do recurso judicial com alegações quanto aos 
juros indemnizatórios pelo atraso na concretização do pagamento e da condenação da Fazenda Pública 
pela responsabilidade das custas do processo.

A recorrida contra -alegou da seguinte forma:
A — Questão Prévia
A circunstância de, o ora recorrente, no seu requerimento de interposição de recurso, num atropelo 

às regras processuais em vigor e do que há muito foi objecto de decisão unânime na jurisprudência, 
querer transformar o processo de intimação para um comportamento num processo urgente não tem o 
menor fundamento.

Efectivamente, o processo de intimação para um comportamento embora tenha uma tramitação 
simplificada não pode ser classificado como de processo urgente uma vez que não há norma legal que 
assim o qualifique e numa análise sistemática atenta das disposições verifica -se que o processo está 
fora do catálogo dos processos urgentes.

Por assim ser, não pode ser aplicável ao presente recurso o regime previsto no artigo 283º do 
CPPT, como refere o recorrente no seu requerimento de fls. em que interpôs de recurso face à douta 
sentença recorrida.

Veja -se a este propósito o que decidiu no Acórdão desse Venerando Tribunal, proferido no Pro-
cesso 0109/06, 2ª Secção, de 23.03.2006, onde se refere: “Tudo para dizer que o meio processual em 
que nos movemos é próprio da jurisdição fiscal, devendo procurar -se o seu regime dentro do CPPT 
fora, só no caso do artigo 2º do mesmo CPPT. Ora, no CPPT, não há norma que atribua à intimação 
para um comportamento carácter urgente.”

B  - Questão de Fundo
A douta sentença recorrida, constante de fls., ao julgar extinta a instância e a improcedência da 

presente intimação, por ter julgado “provada a excepção dilatória de erro na forma de processo” deve 
ser mantida por ter, amplamente, demonstrado uma correcta aplicação da lei aos factos expostos.

Não padece, pois, a douta sentença recorrida de qualquer ilegalidade ao declarar o erro na forma 
de processo porquanto esta forma processual pressupõe que esteja previamente definido o dever da 
Administração Tributária, o que não ocorre no caso dos atrasos nos reembolsos do IVA.

Na verdade, ao contrário do que alega o ora recorrente, o direito ao reembolso de IVA não assume 
o carácter de um verdadeiro direito potestativo que se imponha, sem mais, de forma inelutável, a quem 
o deve prestar.

Diga -se, aliás, que como se refere no douto Acórdão deste Venerando Tribunal, proferido no 
Processo nº0682/09, 2ª Secção, de 30.09.2009, “O eventual atraso no reembolso pedido causado pelo 
facto de a AT proceder à sua comprovação, através de acções inspectivas, não prejudica os sujeitos 
passivos que, reconhecido o direito ao reembolso, sempre poderão solicitar a liquidação de juros 
indemnizatórios, nos termos do artigo 43º da LGT.”
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Acresce que, o artigo 147º, nº2 do Código de Procedimento e do Processo Tributário, refere que: 
“O presente meio só é aplicável quando vistos os restantes meios contenciosos previstos no presente 
Código, ele for o meio mais adequado para assegurar uma tutela plena, eficaz e efectiva dos direitos 
ou interesses em causa.”

Verifica -se, pois, que este tipo de acção, a par do que também acontece com as acções para re-
conhecimento de um direito ou de um interesse legítimo em matéria tributária, apresenta um carácter 
meramente complementar ou subsidiário.

Por assim ser, existindo um pedido de reembolso de imposto a que a requerente dizia ter direito e 
não lhe tendo sido o mesmo processado, a requerente deveria, salvo o devido respeito e melhor opinião 
ter lançado mão da acção administrativa especial com vista à prática do acto devido e não da intimação 
para um comportamento.

Mais, se como afirma a administração fiscal lhe referiu que, o referido reembolso iria ser objecto 
de compensação em 28.02.2012, mais não lhe restava do que impugnar a eventual compensação que 
viesse a ocorrer e não vir em 29.02, intentar os presentes autos.

Na verdade, como vem sendo jurisprudência pacífica a intimação para um comportamento não 
constitui o meio processual adequado para a requerente fazer valer a sua pretensão dado que ela pressupõe 
que haja uma omissão por parte da administração, “do dever de qualquer prestação jurídica susceptível 
de lesar direito ou interesse legítimo em matéria tributária”, (AC. do STA 10.01.2007, rec.722/06).

Ora, tal significa que tal meio processual visando obter o cumprimento de um dever por parte da 
administração tributária, pressupõe inelutávelmente que a existência deste dever esteja previamente 
definido e que haja uma efectiva lesão do direito.

Assim, tendo em conta que a administração ainda não tinha efectuado o reembolso pelo facto 
de estar a aferir da sua legitimidade, deve -se concluir que o meio processual da intimação para um 
comportamento não é o adequado.

Neste sentido se pronunciou o Acórdão deste Venerando Tribunal, de 5.06.2002, rec.815/02, 
onde se decidiu: “Se não for possível concluir com segurança pela existência do direito ou interesse 
invocado terá de entender -se que a intimação para um comportamento] não é o meio adequado para 
a satisfação da pretensão do requerente, o que obstará à sua utilização, por força do disposto no nº2 
do artigo 147º”.

Sempre diremos, pois, que os presentes autos só seriam de admitir quando, por seu intermédio, a 
requerente lograsse obter efeitos insusceptíveis de alcançar através de outro meio contencioso, o que 
não é o caso.

Acresce que, por outro lado a douta sentença recorrida também não é passível de qualquer censura 
quando não procedeu à convolação dos presentes autos no meio processual adequado porquanto não 
se verifica qualquer lesão do direito da requerente.

Como é sabido, repete -se, e ao contrário do que alega a ora recorrente, o direito ao reembolso de 
IVA não assume o carácter de um verdadeiro direito potestativo.

Efectivamente, há um dado fundamental, que diz respeito à aferição da legitimidade do reembolso 
face aos sujeitos passivos do imposto e essa legitimidade só se afere, nomeadamente, em função da 
legitimidade do exercício do direito à dedução, em sede de IVA.

A ora recorrente é um sujeito passivo enquadrado no regime normal de periodicidade mensal, tendo 
apresentado, na declaração periódica referente ao mês de Outubro de 2011, apresentada em Dezembro 
de 2011, um pedido de reembolso no montante de € 115 259,07.

Acresce que, o referido pedido de reembolso foi enquadrado nos termos do artigo 9º do Despacho 
Normativo n.º 18 -A/2010, de 1 de Julho, ou seja com prazo de restituição de 30 dias.

Ora o referido reembolso mais não é do que o resultado do exercício do direito à dedução, que 
traduz a normatização do método do crédito de imposto por que opera o imposto sobre o valor acrescen-
tado — daí que direito ao reembolso deva ser devidamente escrutinado e só ocorre quando o montante 
a deduzir é superior ao imposto liquidado.

Acresce que no caso dos presentes autos não se havia verificado qualquer lesão na esfera jurídica 
da requerente já que não houve nenhum acto expresso da administração que lhe indeferiu o reembolso, 
nem tinha havido lugar a qualquer compensação e o atraso no seu processamento dá lugar a juros in-
demnizatórios nos termos do artigo 43º da LGT.

Por assim, ser a douta sentença recorrida não merece qualquer censura porque fez uma correcta 
aplicação da lei aos factos invocados.

Termos em que deverá ser negado provimento ao presente recurso, mantendo -se a douta sentença 
recorrida, como é de Direito e de Justiça.

O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
A recorrente acima identificada vem sindicar a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Penafiel, exarada a fls. 53/59, em 28 de Março de 2012.
A decisão recorrida absolveu a Fazenda Pública da instância, no entendimento de que a intima-

ção para um comportamento não é o meio processual adequado para obter o efeito pretendido nem é 
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caso de convolação no meio processual adequado uma vez que não houve qualquer lesão de direito ou 
interesse da recorrente.

A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 75/77, que, como é sabido, de-
limitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685.º -Aº/1 do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas.

A Fazenda Pública contra -alegou nos termos de fls. 90/94, que aqui, também, se dão por inteira-
mente reproduzidos para todos os efeitos legais.

O facto superveniente trazido aos autos pela recorrente no sentido da AT ter pago, em 11 de Abril 
de 2012, o IVA objecto de pedido de reembolso, sem juros indemnizatórios, a nosso ver não implica 
qualquer inutilidade da lide impeditiva do conhecimento do recurso.

O recurso não merece provimento.
Em caso de omissão, por parte da Administração tributária, do dever de qualquer prestação jurídica 

susceptível de lesar direito ou interesse legitimo em matéria tributária, poderá o interessado requerer a 
sua intimação para o cumprimento desse dever junto do tribunal tributário competente (artigo 147.º/1 
do CPPT).

Este meio processual só é aplicável quando, vistos os restantes meios processuais contenciosos 
previstos no CPPT, ele for e mais adequado para assegurar a tutela plena, eficaz e efectiva dos direitos 
ou interesses em causa (artigo 147.º/2 do CPPT).

«A utilização deste procedimento, visando obter o cumprimento de um dever pela Administração 
tributária, supõe que esteja definida previamente a existência deste, uma vez que, ao contrário do que 
sucede com a acção administrativa especial para condenação à prática de acto devido, não se inclui no 
processo de intimação uma fase declarativa.

Tal definição da existência de um dever pode resultar directamente da lei, quando se esteja em 
face de direitos cuja existência não necessite de actos de aplicação ou decorra necessariamente de 
determinada situação fáctica.

…a primacial utilidade deste meio processual é a de permitir assegurar de forma muito mais 
rápida a efectivação de direitos cuja existência é evidente» ¹ (Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, anotado e comentado, 6.ª ediçao 2011, II volume, página 585, Juiz Conselheiro, Jorge Lopes 
de Sousa.)

A factualidade pertinente, que é incontroversa, traduz -se no facto da recorrente em Dezembro de 
2011, com a declaração periódica de Outubro de 2011, ter pedido o reembolso de IVA no montante de 
€ 115.259,07.

Uma vez que tal reembolso não foi efectuado no prazo de 30 dias estatuídos no artigo 22.º/8 do 
CIVA, a recorrente, em 29 de Fevereiro de 2012, intentou a presente intimação da AT para proceder ao 
reembolso do IVA e respectivos juros indemnizatórios, sem que o pedido de reembolso do IVA tivesse 
sido decido pela competente autoridade tributária.

A recorrente parte do pressuposto de que o dever de reembolsar o IVA estava previamente definido.
Mas não é assim, a nosso ver.
Efectivamente, o reconhecimento do direito ao reembolso não é automático, como resulta do 

disposto no artigo 22.º/8/10/11 do CIVA, nem resulta de qualquer normativo o deferimento tácito do 
pedido de reembolso. ² (Acórdáo do STA, de 30 de Setembro de 2009 -P. 0682/09, disponível no sítio 
da Internet www.dgis.pt)

Não sendo evidente a existência do direito ao reembolso a intimação para um comportamento não 
é o meio processual idóneo para apreciar a legitimidade/legalidade do seu recebimento.

Também não existia razão legal para proceder à convolação dos autos no meio processual even-
tualmente adequado, uma vez que o pedido de reembolso não havia, ainda sido decidido, inexistindo, 
assim, acto lesivo.

Aliás o pedido de reembolso veio a ser deferido, uma vez que a Administração procedeu ao re-
embolso do IVA em 11 de Abril de 2012, como informou a recorrente nos autos.

O erro na forma de processo determina a nulidade de todo o processado nos termos do disposto 
nos artigos 199.º e 494.º/b) do CPC, determinando a absolvição da instância da entidade demandada 
(artigos 494.º do CCP e 88.º e 89.º do CPTA).

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

2 – FUNDAMENTAÇÃO/DIREITO:
Como refere o Mº Pº a factualidade pertinente, que é incontroversa, traduz -se no facto da recor-

rente em Dezembro de 2011, com a declaração periódica de Outubro de 2011, ter pedido o reembolso 
de IVA no montante de € 115.259,07.

Uma vez que tal reembolso não foi efectuado no prazo de 30 dias estatuídos no artigo 22.º/8 do 
CIVA, a recorrente, em 29 de Fevereiro de 2012, intentou a presente intimação da AT para proceder ao 
reembolso do IVA e respectivos juros indemnizatórios, sem que o pedido de reembolso do IVA tivesse 
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sido decido pela competente autoridade tributária, o que só veio a suceder em 11/04/2012 como a 
própria noticiou a fls. 86 e 87.

A meritíssima juíza do TAF de Penafiel absolveu da instância a requerida por entender que: 
(destacam -se apenas os trechos mais relevantes da decisão com interesse para o presente recurso)

“1 – A………., S.A., contribuinte fiscal n.º………., com sede na ……….., 4580 -……….. Paredes, 
vem, nos termos do disposto no art. 147º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) e 
demais legislação aplicável, deduzir Intimação Para Um Comportamento contra a Direcção de Serviços 
de Reembolsos do Imposto sobre o Valor Acrescentado (DSR IVA), com endereço na Av. João XXI, 
n.º76, 5º andar, Apartado 8220, 1049 -065 Lisboa, nos termos e com os seguintes fundamentos:

A A……….. remeteu, em 1 de Dezembro de 2011, a respectiva declaração periódica do IVA 
n.º102015710130, referente ao período de Outubro de 2011, na qual solicitou o reembolso de imposto 
no montante de 115.259,07 euros  - doc.1.

Tendo para o efeito enviado, para os Serviços competentes, os elementos previstos no artigo 2º 
do Despacho -Normativo n.º18 -A/2010, de 1 de Julho.

A A………. cumpria com todos os requisitos previstos, entre o mais, no art.22º do Código do IVA 
e no art.3º do Despacho -Normativo dos reembolsos.

De acordo com o disposto no n.º8 do art.22º do Código do IVA, os reembolsos devem ser efectua-
dos até aos trinta dias posteriores ao da apresentação do pedido, urna vez que a A……….. se encontra 
inscrita no regime mensal de IVA, ou seja, no presente caso até 1 de Janeiro de 2012.

Sucedeu, porém, que a Administração Tributária não procedeu ao devido reembolso do IVA.
Na ausência da efectivação do devido reembolso, no dia 25 de Janeiro de 2012, a A………. reque-

reu, por correio electrónico à DSR IVA o imediato reembolso do IVA, referente ao período de Outubro 
de 2011, pedindo ainda esclarecimentos quanto ao atraso no pagamento do mesmo  - doc.2.

Tendo sido informada que o reembolso em causa não podia ser realizado, uma vez, que, existem 
dívidas por parte da Requerente, cujo prazo de pagamento voluntário termina em 28.02.2012, preten-
dendo desse modo os Serviços de Reembolsos suspender o reembolso até aquele prazo para efectuarem 
a compensação  - doc.3.

Na sequência, a A………. apresentou um requerimento, em 8 de Fevereiro de 2012 — doc.4, no 
qual referia que o reembolso apenas pode ser suspenso nas condições previstas no Despacho normativo 
n.º 18 -A/2010 de 1 de Julho, condições estas que não estão reunidas no presente caso.

E mais ainda referindo que a compensação de dívidas de tributos por iniciativa da Administração 
Tributária não pode acontecer enquanto estiver a decorrer o prazo para contestação da dívida, não 
podendo a Administração Tributária aguardar pelo términus desse prazo para proceder à compensação.

Sendo, que, até á presente data, a Administração Tributária tanto não respondeu ao requerimento 
apresentado como não procedeu ao reembolso do IVA aqui em.

A intimação para um comportamento está prevista na lei como a forma de processo ou meio 
processual tributário a utilizar em caso de omissões cometidas pela Administração Tributária, lesivas 
de quaisquer direitos ou interesses legítimos (cfr. alínea h) do art. 101º da Lei Geral Tributária (LGT).

A intimação para um comportamento, consagrada no art. 147º, do CPPT, foi introduzida tendo em 
vista a tutela jurisdicional dos direitos e interesses legítimos dos contribuintes, no caso de a Adminis-
tração Tributária omitir deveres a que se encontra legalmente obrigada, no âmbito da sua actividade.

A Administração Tributária está assim legalmente obrigada a repor a verdade dos factos e a situação 
tributária do contribuinte conforme a lei, e não esperar pelo final do prazo de pagamento voluntário, 
com a intenção de proceder à compensação das liquidações com o valor de IVA a reembolsar.

A omissão por parte da Administração Tributária, traduziu -se num acto lesivo dos direitos e dos 
interesses legítimos da Intimante, na medida em que não permitiu o reembolso do crédito do IVA a que 
esta tinha direito, dentro do prazo legal.

O recurso à intimação para um comportamento revela -se como o meio processual mais adequado 
para tutelar o direito que a A……….. pretende fazer valer.

Conclui pedindo que a Direcção de Serviços dos Reembolsos do IVA seja intimada a proceder 
ao dever a que se encontra legalmente obrigada, qual seja, cumprir com o pagamento do reembolso de 
IVA respeitante ao período de Outubro de 2011, no montante total de 115.259,07 euros, acrescido dos 
correspondentes juros indemnizatórios a que se refere o n.º8 do art.22º do Código do IVA, e calcula-
dos nos termos do disposto no n.º4 do art.43º e no art.35º, ambos da LGT, uma vez que não subsiste 
qualquer causa suspensiva para o seu pagamento e o direito reclamado pela Intimante é evidente, claro 
e líquido.

Junta sete documentos.
2.º  - Notificado o Director -Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira citado para contestar a 

Acção de Intimação para um comportamento que lhe move a A……….., S.A., vem dizer:
A Requerente intenta os presentes autos para que a requerida seja “intimada a proceder ao dever 

a que se encontra legalmente obrigada, qual seja, cumprir com o pagamento do reembolso de IVA 
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respeitante ao período de Outubro de 2011, no montante total de 115 259,07 euros, acrescido dos cor-
respondentes juros indemnizatórios a que se refere o n.º8 do art.22º do Código do IVA...”.

Em primeiro lugar, importa referir que a presente acção não constitui o meio próprio para a Reque-
rente acautelar o direito que pretende fazer valer, já que este meio processual é meramente subsidiário 
e residual face a outros que a lei tributária lhe consente.

Por assim ser, existindo um pedido de reembolso de imposto que a Requerente diz ter direito e 
não lhe tendo sido o mesmo processado, a Requerente deveria ter lançado mão da acção administrativa 
especial com vista à prática do acto devido e não da intimação a um comportamento.

O presente processo não deve ser convolado no meio processual adequado porquanto não se 
verifica qualquer lesão do direito da Requerente.

Acresce que, o direito ao reembolso de IVA não assume o carácter de um verdadeiro direito po-
testativo que se imponha, sem mais, de forma inelutável, a quem o deve prestar.

Há um dado fundamental, que diz respeito à aferição da legitimidade do reembolso face aos su-
jeitos passivos do imposto e essa legitimidade só se afere, nomeadamente, em função da legitimidade 
do exercício do direito à dedução, em sede de IVA.

A Requerente é um sujeito passivo enquadrado no regime normal de periodicidade mensal, tendo 
apresentado, na declaração periódica referente ao mês de Outubro de 2011, apresentada em Dezembro 
de 2011, um pedido de reembolso no montante de 115 259,07 euros.

Acresce que, o referido pedido de reembolso foi enquadrado nos termos do art.9º do Despacho 
Normativo n.º 18 -A/2010, de 1 de Julho, ou seja com prazo de restituição de 30 dias.

Acresce que, o reembolso resulta do exercício do direito à dedução que mais não é do que a nor-
malização do método do crédito de imposto por que opera o imposto sobre o valor acrescentado — daí 
que o direito ao reembolso deva ser devidamente escrutinado.

No caso dos autos ainda não se verificou qualquer lesão na esfera jurídica da Requerente já que 
não houve nenhum acto expresso da administração que lhe tivesse indeferido o reembolso, nem tinha 
havido lugar a qualquer compensação.

Conclui, no sentido de que deve ser julgada procedente a excepção invocada devendo a Entidade 
Pública demandada, ser absolvida da instância, não havendo lugar à convolação por não se ter operado 
qualquer lesão do direito da Requerente.

3  - Tendo ido os autos com vista ao Digno Magistrado do Ministério Público, pelo mesmo foi 
emitido douto parecer pugnando pela improcedência da presente Intimação.

II - PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS.
(…)
Questão Prévia:
O Director -Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira citado para contestar, veio suscitar a ex-

cepção da inadequação do meio processual.
A sociedade A……….., S.A., deduziu a presente Acção de Intimação, nos termos do disposto no 

art. 147º, do CPPT contra a Direcção dos Serviços dos Reembolsos do IVA para que esta proceda ao 
dever de pagar o reembolso relativo ao IVA de Outubro de 2011 no valor de 115.259,07 euros e acrescido 
de Juros Indemnizatórios, uma vez, que, não subsiste qualquer causa suspensiva do seu pagamento.

Dispõe o art.147º, n.º2, do CPPT que:
“O presente meio só é aplicável quando vistos os restantes meios contenciosos previstos no 

presente Código, ele for o meio mais adequado para assegurar uma tutela plena, eficaz e efectiva dos 
direitos ou interesses em causa.”

Efectivamente, este tipo de acção, apresenta um carácter meramente complementar ou subsidiário.
Existe com o propósito de assegurar a tutela de direitos ou de interesses não cabalmente garantidos 

pelos meios contenciosos comuns.
Assim, e porque se trata de um pedido de reembolso de imposto a que a Requerente diz ter direito 

e não lhe tendo o mesmo sido processado, deveria a ora Intimante ter lançado mão da Acção Adminis-
trativa Especial com vista à prática do acto devido

O presente meio processual, pressupõe a existência de um dever previamente definido por parte 
da Administração Tributária.

O direito ao reembolso de IVA não assume o carácter de um verdadeiro direito potestativo.
Logo, tendo em conta que a administração fiscal não tinha efectuado o reembolso pelo facto 

de se encontrar a aferir da sua legitimidade, conclui -se que o meio processual da intimação para um 
comportamento não é o adequado.

Assim, e não se verificando qualquer lesão do direito da Intimante, não deverá proceder -se à 
eventual convolação.

Não se registam outras excepções ou questões prévias que cumpra conhecer.
Fica prejudicada a apreciação das demais questões.
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III  - DECISÃO.
Atento o exposto e sem necessidade de mais considerações, julgo provada a excepção dilatória de 

erro na forma de processo com a consequente absolvição da Entidade Requerida  - Direcção de Serviços 
de Reembolsos do Imposto sobre o Valor Acrescentado da instância e a improcedência da presente 
Intimação para um Comportamento.”

DECIDINDO NESTE STA:
A questão do recurso é a de saber se, no caso, há, ou não, erro de julgamento por parte da decisão 

recorrida quando considerou procedente a questão prévia de inadequação do meio processual, suscitada 
pelo Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira e, em consequência, absolveu da instância a 
entidade requerida e condenou em custas a recorrente.

A nosso ver não obsta à sindicância da bondade da decisão recorrida o facto trazido aos autos 
(fls. 86), pela recorrente, após a interposição do presente recurso, de que a Administração tributária 
procedeu em 1/04/2012 ao pagamento em singelo (sem juros indemnizatórios) do reembolso em litígio. 
É que coincidente com a posição do Mº Pº junto do STA, expressa no seu parecer, também nós enten-
demos que tal, não implica qualquer inutilidade superveniente da lide impeditiva do conhecimento do 
recurso o qual tem como objecto uma decisão situada a montante da existência legal/formal da própria 
lide que é a declaração de inadequação do meio processual utilizado e a impossibilidade de convolação. 
Ademais nunca ocorreria a inutilidade da lide porque subsistem por pagar os juros que a ora recorrente 
peticiona também desde o início.

Assim, o que temos de fazer por atenção ao objecto do recurso é apenas sindicar, nesta sede, a 
decisão recorrida de absolvição da instância da entidade recorrida em consequência do julgamento de 
procedência da excepção dilatória de erro na forma de processo.

E daí que entendemos que o recurso tem por fundamento exclusivamente matéria de direito.
Vejamos, então, da bondade ou não da decisão recorrida.
Dispõe -se nos nºs. 1 a 3 do art. 147º do CPPT:
«1  - Em caso de omissão, por parte da administração tributária, do dever de qualquer prestação 

jurídica susceptível de lesar direito ou interesse legítimo em matéria tributária, poderá o interessado 
requerer a sua intimação para o cumprimento desse dever junto do tribunal tributário competente.

2  - O presente meio só é aplicável quando, vistos os restantes meios contenciosos previstos no 
presente Código, ele for o meio mais adequado para assegurar a tutela plena, eficaz e efectiva dos 
direitos ou interesses em causa.

3  - No requerimento dirigido ao tribunal tributário de 1ª instância deve o requerente identificar a 
omissão, o direito ou interesse legítimo violado ou lesado ou susceptível de violação ou lesão e o proce-
dimento ou procedimentos a praticar pela administração tributária para os efeitos previstos no n.º 1.»

A intimação para um comportamento, prevista neste art. 147º do CPPT, exige, portanto, como 
seus requisitos cumulativos a omissão de um dever jurídico por parte da administração tributária sus-
ceptível de lesar direito ou interesse legítimo em matéria tributária e que essa intimação seja o meio 
mais adequado para assegurar a tutela plena desse direito ou interesse.

Daí que, como salienta o Cons. Jorge de Sousa (CPPT, anotado, 5ª ed., Vol. I, pags. 1083 e 1084, 
Anotação 3 ao art. 147º), a utilização deste procedimento, visando obter o cumprimento de um dever 
pela AT, suponha «que esteja definida previamente a existência deste, uma vez que, ao contrário do que 
sucede com a acção administrativa especial para condenação à prática de acto devido, não se inclui no 
processo de intimação uma fase declarativa.

Tal definição da existência de um dever pode resultar directamente da lei, quando se esteja em face 
de direitos cuja existência não necessite de actos de aplicação ou decorra necessariamente de determi-
nada situação fáctica Na verdade, a primacial utilidade deste meio processual simplificado (integrado 
apenas por requerimento, resposta e decisão) é a de permitir assegurar de forma muito mais rápida a 
efectivação de direitos cuja existência é evidente”.

Ora, para averiguar, no caso em apreço, da invocada existência do dever de prestação jurídica 
pela AT, impunha -se, como o fez a Mma. Juíza “a quo” na decisão recorrida, atentar no regime legal 
do IVA, mais concretamente no que concerne ao direito à dedução do imposto e, consequentemente, 
ao direito ao reembolso do mesmo.

De harmonia com o disposto no artigo 22.º, n.º 1 do CIVA, o direito à dedução de IVA nasce no 
momento em que o imposto dedutível se torna exigível, efectuando -se mediante subtracção ao mon-
tante global do imposto devido pelas operações tributáveis do sujeito passivo, durante um período de 
declaração, do montante do imposto dedutível, exigível durante o mesmo período.

Se o sujeito passivo ficar, relativamente a um determinado período, numa situação de crédito 
de imposto, ou seja, que o montante de imposto a deduzir exceda o montante devido pelas operações 
tributáveis, tal excesso será deduzido nos períodos de imposto seguintes (n.º 4 do artigo 22.º do CIVA).

Todavia, se esse crédito persistir por mais de 12 meses por valor superior a € 250,50, o sujeito 
passivo poderá solicitar o seu reembolso, nos termos do n.º 5 do citado artigo 22.º do CIVA, como o 



1983

poderá ainda fazer, independentemente daquele prazo, se o crédito exceder 25 vezes o salário mínimo 
nacional mais elevado (n.º 6 do mesmo preceito legal).

Mas, como decorre do n.º 8 do artigo 22.º do CIVA, tais reembolsos são efectuados quando devidos, 
isto é, após a confirmação de que, no período a que se refere o pedido de reembolso, a dedução total de 
imposto a que haja lugar supera o montante devido pela totalidade das operações tributáveis.

Sendo que, no âmbito desta confirmação, a AT pode efectuar correcções às declarações dos 
contribuintes e exigir a estes documentos e informações adicionais (n.º 10 do mesmo artigo 22.º do 
CIVA). Efectivamente, como refere o Mº Pº no seu parecer, o reconhecimento do direito ao reembolso 
não é automático, como resulta do disposto no artigo 22.º/8/10/11 do CIVA, nem resulta de qualquer 
normativo o deferimento tácito do pedido de reembolso como se decidiu no acórdão do STA, de 30 de 
Setembro de 2009 -P. 0682/09, disponível no sítio da Internet www.dgis.pt).

É que, como se salienta no preâmbulo do Despacho Normativo n.º 342/93 do Ministro das Fi-
nanças, e sem prejuízo de se acolher o princípio da verdade da declaração, em que assenta a estrutura 
instrumental do IVA, há que reconhecer que o crédito invocado pelos contribuintes materializado no 
pedido de reembolso não pode ser um mero acto de inscrever um número, ou uma determinada quantia, 
numa declaração, tratando -se, antes, de um direito que deve ser comprovado por parte de quem o invoca, 
através de elementos que possam sustentar a verdade e exigibilidade desse mesmo direito.

A este respeito se pronunciou já também este STA no acórdão de 12/7/2007, proferido no recurso 
n.º 303/07, dizendo que «…o facto de o n.º 8 do referido art. 22.º incluir a expressão reembolsos são 
efectuados «quando devidos», não tem o mero alcance de expressar que não devem ser efectuados re-
embolsos indevidos (o que seria absolutamente supérfluo, pois seria inimaginável interpretar o regime 
de reembolsos como permitindo o pagamento de reembolsos que não fossem devidos), mas sim o de 
acentuar que os reembolsos não devem ser efectuados sem uma comprovação, no momento do reem-
bolso, da verificação dos seus pressupostos, o que é corroborado pelos n.ºs 10 e 11 do mesmo artigo, 
ao preverem que, para efeitos de reembolso, possam ser pedidos documentos e informações adicionais, 
sob pena de o reembolso de considerar indevido.

Aliás, nem seria compreensível outro regime, pois, reportando -se o pedido de reembolso à glo-
balidade das relações tributárias relativas a um determinado período, o seu conteúdo definitivo está 
forçosamente por definir, pelo que não se pode justificar, pelas razões de segurança jurídica subjacentes 
ao regime da caducidade do direito de liquidação, que haja restrições ao apuramento e relevância dos 
factos que importam para as definir.».

O eventual atraso no reembolso pedido causado pelo facto de a AT proceder à sua comprovação, 
através de acções inspectivas, não prejudica os sujeitos passivos que, reconhecido o direito ao reem-
bolso, sempre poderão solicitar a liquidação de juros indemnizatórios, nos termos do artigo 43.º da LGT.

Tendo a recorrente, pedido o reembolso do IVA de Outubro de 2011 no valor de 115.259,07 
Euros podia a administração fiscal aferir da sua legitimidade o que supõe sempre e de acordo com a 
experiência comum algum tempo para análise sendo pois óbvio que na data em que foi interposto o 
presente meio de intimação para um comportamento o direito ao pretendido reembolso de IVA não se 
mostrava ainda firmado na ordem jurídica, não sendo, assim, por isso possível afirmar a sua inequívoca 
existência, e daí que o meio processual utilizado não seja a sede própria para proceder ao apuramento 
da legitimidade e/ou legalidade do seu recebimento.

Daí que, contrariamente à pretensão da recorrente, que defende a natureza potestativa do direito 
ao reembolso este não estava consolidado na sua esfera jurídica quando interpôs o presente meio de 
intimação para um comportamento, porquanto o seu reconhecimento não é automático nem resulta de 
qualquer normativo o deferimento tácito do pedido de reembolso.

Razão por que a requerida intimação era meio inidóneo para acautelar o direito que se pretendia 
fazer valer, não se noticiando nos autos qualquer indeferimento de reembolso ou existência de qualquer 
compensação, mas apenas a ocorrência de um período de análise do pedido com vista a averiguar da sua 
legitimidade, o que determinou a decisão de não se proceder a qualquer convolação, o que se mostra 
acertado pois não havia ainda acto lesivo.

A decisão recorrida que, assim, entendeu, deve, por isso, ser confirmada.
4 -DECISÃO:
Termos em que, face ao exposto, acordam os Juízes da Secção de Contencioso Tributário do STA 

em negar provimento ao recurso.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 8 de Maio de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado (voto a decisão) — Va-
lente Torrão. 
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 Acórdão de 8 de Maio de 2013.

Assunto:

IRC incidente sobre rendimentos obtidos por entidades não residentes. Facto gerador 
do imposto. Procedimento de Inspecção tributária. Carta -Aviso.

Sumário:

 I — Estando em causa a retenção na fonte, a título definitivo, de IRC incidente sobre 
rendimentos, obtidos por entidades não residentes, que não sejam imputáveis a 
estabelecimento estável situado em território português (artigos 88.º, n.º 3 e 5 e 
80.º, n.º 2, alínea e) do CIRC, na redacção do decreto -lei 198/2001, de 3 de Ju-
lho) o facto gerador do imposto considera -se verificado na data em que ocorra a 
obrigação de efectuar aquela.

 II — Devendo o facto gerador do imposto considerar -se verificado na data em que 
ocorra a obrigação de efectuar a retenção na fonte, ou seja, na data do pagamento 
ou da colocação dos rendimentos à disposição do seu titular, também a taxa de 
câmbio (USD/Euro) a considerar no cálculo da retenção na fonte devida pelo pa-
gamento ao fornecedor não residente deverá ser aquela que vigorar no momento 
da colocação do rendimento à disposição e não aquela que vigorar no momento 
em que a factura for recepcionada e lançada na contabilidade.

 III — O artigo 49.º do RCPIT aplica, no domínio tributário, o princípio da comunicação 
previsto no artigo 55.º, n.º 1 do C. P. Administrativo.

 IV — No entanto o não cumprimento de tal formalidade não gera a anulabilidade da 
decisão do procedimento, degradando -se tal formalidade em mera irregularidade, 
sem efeitos invalidantes, se ao interessado foi dado conhecimento do procedimento 
e do seu objecto a tempo de nele participar e se lhe foi dada a possibilidade legal 
de exercer o seu direito de audição durante o procedimento inspectivo.

Processo n.º 841/11 -30.
Recorrente: A…, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – A…………….., SA., com os sinais dos autos, vem recorrer para este Supremo Tribunal da 
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto de 28 de Abril de 2011, que julgou parcialmente 
improcedente a impugnação judicial deduzida contra a liquidação de IRC referente ao ano de 2002, na 
parte (1281,69 €) que se reporta ao facto da retenção na fonte e correspondente entrega de imposto ao 
Estado, no pagamento ao fornecedor “B…………”, não ter sido efectuada à taxa de câmbio Dólar/Euro 
em vigor à data desse pagamento.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«50. As disposições legais invocadas pela AF para sustentar a correcção em questão  - os artigos 80º 

n.º 2 e), 88º n.º 3 e 5, 106º n.º 2 e 5 do CIRC e 28º da LGT — não prescrevem a obrigatoriedade de 
aplicar, para efeitos de retenção na fonte (e respectiva entrega ao Estado), a taxa de câmbio em vigor 
no momento do pagamento ou colocação dos rendimentos à disposição.

51. Nessa medida, e contrariamente ao decidido, a fundamentação administrativa desta correcção 
padecia e padece de errónea fundamentação de Direito.

Por outro lado,
52. Contrariamente ao preconizado na douta Sentença, a taxa de câmbio aplicável deve ser 

aquela que vigorar no momento da recepção e contabilização da factura emitida pelo fornecedor extra-
-comunitário.

53. Porque é nesse momento que a factura é contabilizada e o respectivo imposto a reter na fonte 
apurado — designadamente, por força dos princípios fundamentais da contabilidade e da normalização 
contabilística da especialização e do custo histórico, imanências do princípio fundamental constitu-
cional da tributação do rendimento real (cfr. 17º n.º 1 e n.º 3 e 18º do CIRC, 104º n.º 2 da CRP e POC, 
aprovado pelo DL n.º 410/88, de 21/11).

54. Viola, assim, a douta Sentença, o preceituado nestes normativos.
55. Estando em causa custos com comissões pagas a um fornecedor de serviços extra -comunitário, 

não poderia o contribuinte nacional deixar de contabilizar a respectiva factura e os impostos daí de-
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correntes à taxa de câmbio em vigor aquando dessa contabilização, irrelevando a taxa ele câmbio que 
eventualmente vigorasse posteriormente, aquando do pagamento da factura.

56. A obrigação de retenção na fonte, por força do disposto nos artigos 98º e ss. do CIRS, ex vi 
do artigo 88º n.º 6 do CIRC, nasce no momento em que a entidade devedora dos rendimentos os paga 
ou coloca à disposição.

57. Contudo, o momento do nascimento desta obrigação tributária nada tem que ver com o valor 
da retenção na fonte a efectuar e a entregar nos cofres do Estado; são questões absolutamente distintas.

58. Por conseguinte, a douta Sentença interpreta e aplica erradamente o disposto nos sobreditos 
artigos 98º e ss. do CIRS e 88º n.º 6 do CIRC.

59. Sendo a taxa de retenção na fonte (no caso, de 15%) incidente e tendo por base os rendimentos 
ilíquidos a pagar, e sendo estes convertidos para Euros à taxa de câmbio em vigor aquando da recepção 
e contabilização da factura, não poderia o valor da retenção na fonte a entregar nos cofres nacionais ser 
definido segundo uma taxa de câmbio diferente.

60. Com efeito, seria de uma total incoerência contabilizar o valor total da factura por um valor 
em euros segundo a taxa de câmbio em vigor à data dessa mesma contabilização, e contabilizar 15% 
desse mesmo valor total segundo uma taxa de câmbio completamente distinta.

Por outro lado,
61. Contrariamente ao decidido, o não envio, por parte da AF, da carta -aviso do início da inspecção 

que subjaz à liquidação aqui impugnada, viola o disposto no artigo 49º n.º 1, 2 e 3 do RCPIT.
62. Contrariamente ao que se afirma na douta Sentença, do disposto nos artigos 66º da LGT e 

54º do CPPT, que consagram o princípio da impugnação unitária do acto de liquidação, resulta que 
é precisamente na impugnação do acto de final de liquidação que o contribuinte pode e deve invocar 
qualquer ilegalidade anteriormente cometida, designadamente na inspecção externa que esteve na 
génese e fundamento da liquidação final.

63. Conforme factualidade provada, não restam quaisquer dúvidas de que a inspecção em causa está 
umbilicalmente ligada à liquidação aqui impugnada — aquela constituiu a causa e fundamento desta.

64. Nos termos do artigo 11º do RCPIT, o procedimento de inspecção tributária tem um carácter 
preparatório e acessório dos actos tributários ou em matéria tributária sequentes, de modo que é in-
questionável a relação próxima de causa -efeito entre a inspecção tributária e o acto final de liquidação 
que nela assenta.

65. O artigo 50º do RCPIT enumera expressamente os casos, excepcionais, em que o legislador 
dispensou a sobredita “carta -aviso”  - e em nenhum deles cabe a situação “sub judice”.

66. Por força do artigo 59º n.º 3 l) da LGT, uma das expressões do dever legal de colaboração 
da AF com o contribuinte reside precisamente na obrigação de “Comunicação antecipada do início da 
inspecção da escrita, com a indicação do seu âmbito e extensão e dos direitos e deveres que assistem 
ao sujeito passivo”.

67. A “carta -aviso” em questão assume um cariz absolutamente fundamental, manifesto, pre-
cisamente, no facto de constituir uma comunicação antecipada, ao contribuinte, dos direitos que lhe 
assistem no decurso do procedimento inspectivo.

68. Nessa medida, a “carta -aviso” integra -se no domínio das “garantias dos contribuintes”, no 
âmbito do qual, e por força do disposto no artigo 103º n.º 2 da CRP, não se perspectiva como é que se 
possa minimizar semelhante formalidade, degradando -a em “não essencial” e, por via disso, dispensável, 
como se não existisse lei que impusesse precisamente o contrário, i.e. a sua observância.

69. Sendo certo que a AF, designadamente na sua actividade inspectiva, está sujeita ao princípio 
da legalidade (cfr. artigos 55º da LGT, 3º n.º 1 do CPA, 103º n.º 3 e 266º n.º 2 da CRP).

70. Ao decidir diferentemente, a douta Sentença viola as sobreditas normas legais e princípios 
jurídicos.

II - Não foram apresentadas contra alegações.
III - O Exmº Magistrado do Mº Pº emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso, 

argumentando, em síntese, que não ocorreu violação de regra referente ao princípio da tributação do 
lucro real, e que da não aplicação do art. 49º do R.C.I.T. não resulta que tenha ocorrido violação do 
princípio da legalidade.

IV - Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
V – Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
a) A impugnante foi alvo de uma acção inspectiva que incidiu sobre os exercícios de 2001 e 2002, 

tendo em vista a conformação de reembolso solicitado por um fornecedor não residente e confirmação 
dos pressupostos para aplicação das convenções para evitar a dupla tributação internacional, nomea-
damente existência e validade de certificados de residência (cf. relatório da acção inspectiva — fls. 14 
a 43 dos autos).
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b) Em relação ao exercício de 2002 apurou -se que “A empresa foi notificada através do nosso 
ofício n.º 349595 de 27 de Dezembro de 2004, para apresentar os certificados válidos e os originais 
em falta para o exercício de 2002.

A empresa encetou todos os esforços para colmatar a falta de certificados apresentando modelos 12-
-RFI para o exercício em questão, certificado pelas autoridades da residência do respectivo fornecedor. 
No entanto até á presente data não foram apresentados os Modelos 12 -RFI ou certificados originais 
válidos para os seguintes fornecedores: 

  
 O sujeito passivo não comprovou assim a residência fiscal dos seus fornecedores não residentes, 

não podendo pois accionar as respectivas convenções para evitar a dupla tributação, sendo devida 
retenção na fonte à taxa de 15% nos termos do disposto no art. 83º, nº3 e 5 do CIRC e art. 80º, nº2 
alínea e) do CIRC (cf. fls. 20 dos autos).

c) Concluíram aqueles serviços que “A empresa é responsável original pelo pagamento do imposto 
retido a título definitivo assim como os respectivos juros compensatórios, nos termos do artigo 28º da 
LGT, nº2 e nº5 do art. 106º do CIRC. Através do mapa seguinte o imposto retido em falta por período 
e respectiva data para efeitos de juros” 

Mês de retenção Retenção em falta Data para efeitos de juros

Jan -02. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942,20€ 20 -02 -2002
Fev -02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384,00 € 20 -03 -2002
Mar -02  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224,93 20 -04 -2002
Jun -02. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,11€ 20 -07 -2002

Total 2002  . . . . . . . . . . . . . 1.613,24€

 d) No que tange à diferença de câmbio na retenção em relação ao fornecedor “B……………” 
aos SIT apuraram que “A A…………… efectuou os lançamentos na contabilidade dos pagamentos e 
não residentes na moeda em que a factura foi emitida Automaticamente o programa de contabilidade 
transforma esses lançamentos de moeda estrangeira em valores em Euros, através da aplicação da 
taxa de cambio do dia constantes na base de dados do programa. No entanto o pagamento efectuado 
em 08 -08 -2002, da factura 221257 do fornecedor “B………….”, emitida em 01 -06 -2002, no valor de 
USD 16.149,00, foi convertida em Euros a uma taxa de cambio de 0.5032. A retenção foi igualmente 
efectuada sobre o valor em USD e posteriormente convertido a mesma taxa de cambio (...) A taxa de 
cambio à data não foi de 0,5032 mas sim de 1,03231 de acordo com os dados extraídos do Banco de 
Portugal (...) pelo que o cálculo da retenção não foi efectuado correctamente e a retenção entregue ao 
estado foi diminuída (...) assim a A……………. não entregou ao estado o valor correcto da retenção na 
fonte a título definitivo, nos termos do disposto no artigo 88º, nº3 e 5 do CIRC e art. 80º, nº2 alínea e) 
do CIRC, no valor de 1.281,696,..” (cf. doc. de fls. 21 dos autos).

e) Após o exercício do direito de audição, e para o exercício de 2002, foram efectuadas correcções 
de natureza meramente aritmética em sede de IRC, no montante de €2.894,93, o que veio a originar a 
liquidação no 20056420000928, no montante de €3.288,19, com data limite de pagamento de 01/06/2005 
(cf. doc. de fls. 9 dos autos).

f) A liquidação referida em e) veio a ser paga em 01/06/2005 (cf. doc. de fls. 11 dos autos).
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g) A impugnante foi notificada em 20/12/2004 da ordem de serviço e do despacho subjacentes à 
inspecção externa que conduziram à liquidação (cf. doc. de fls. 41 dos autos).

h) A presente impugnação foi deduzida em 04/08/2005 (cf. fls. 2 dos autos).
VI - São as seguintes as questões trazidas pela recorrente à apreciação deste Supremo Tribunal:
a) saber se incorre em erro de julgamento a sentença recorrida ao julgar que para efeito de retenção 

na fonte a titulo definitivo em sede de IRC (art. 88º, ns. 3 e 5 do CIRC, na redacção então em vigor, do 
decreto -lei 198/2001, de 3 de Julho) a taxa de câmbio aplicar deve ser aquela que vigorar no momento 
do pagamento efectivo e não aquela que vigorar no momento em que a factura for recepcionada e 
lançada na contabilidade.

b) saber se a sentença recorrida julgou erradamente a questão do vício de forma por falta de cum-
primento de uma formalidade, relacionada com o procedimento inspectivo, derivado ao facto de não 
ter sido recepcionada a carta aviso com a antecedência mínima de 5 dias sobre o inicio da inspecção 
que precedeu a liquidação, violando o disposto no artº 49º nº1, 2 e 3 do RCPIT;

VI  - I
Do eventual erro de julgamento na determinação da taxa de câmbio aplicável no cálculo da re-

tenção na fonte devida pelo pagamento ao fornecedor “B……………”.
Considerou o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que, face às disposições aplicáveis (art. 88º, 

n.º 6 do CIRC), tal taxa não poderia ser outra senão aquela que vigorava no momento do pagamento 
efectivo ou colocação do rendimento à disposição.

Para tanto ponderou que, nos termos daquele dispositivo legal, a obrigação de retenção ocorre na 
data estabelecida para obrigação idêntica em sede de IRS, sendo que o art. 98º e ss. do CIRS, estipula 
que a obrigação tem lugar no acto em que a entidade devedora dos rendimentos os paga ou coloca à 
disposição.

Não conformada com tal entendimento a recorrente alega que a taxa de câmbio aplicável deve 
ser aquela que vigorar no momento da recepção e contabilização da factura emitida pelo fornecedor 
extra -comunitário.

E isto porque é nesse momento que a factura é contabilizada e o respectivo imposto a reter na 
fonte apurado — designadamente, por força dos princípios fundamentais da contabilidade e da nor-
malização contabilística da especialização e do custo histórico, imanências do princípio fundamental 
constitucional da tributação do rendimento real.

Esta argumentação da recorrente não deve, no entanto, obter provimento, como abaixo se de-
monstrará.

No caso em apreço estão em causa rendimentos obtidos por uma entidade não residente que 
não são imputáveis a estabelecimento estável situado em território português, mais concretamente o 
pagamento efectuado em 08 -08 -2002, da factura 221257 do fornecedor “B…………….”, emitida em 
01 -06 -2002, no valor de USD 16.149,00 foi convertida em Euros a uma taxa de cambio de 0.5032, 
sujeitos a retenção na fonte nos termos dos arts. 88º, n.º 3 e 5 e 80º, n.º 2, alínea e) do CIRC (redacção 
do decreto -lei 198/2001, de 3 de Julho).

Trata -se, pois, de uma retenção na fonte a título definitivo, estando em causa o total do imposto 
devido por aplicação de uma taxa liberatória.

Nestes casos, a cobrança feita por retenção na fonte esgota a pretensão tributária portuguesa. (1)
Assim sendo, o facto gerador do imposto deve considerar -se verificado na data em que ocorra a 

obrigação de efectuar a retenção na fonte, ou seja, na data do pagamento ou da colocação dos rendi-
mentos à disposição do seu titular (2), sendo lógico que a taxa de câmbio (USD/Euro) a considerar no 
cálculo da retenção na fonte devida pelo pagamento ao fornecedor “B………………..” seja também 
aquela que vigorar no momento da colocação do rendimento à disposição e não aquela que vigorar no 
momento em que a factura for recepcionada e lançada na contabilidade.

Aliás, isso mesmo resultava do artº 8º, n.º 8, alínea b) do CIRC, na redacção então em vigor, que era 
a do decreto -lei 198/2001, de 3 de Julho, normativo esse que, na definição de facto gerador do imposto 
para estes rendimentos, exceptuava a regra geral constante do seu n.º 7 (o facto gerador do imposto 
considera -se verificado no último dia do período de tributação) nos termos seguintes: “exceptuam -se 
do disposto no número anterior os seguintes rendimentos, obtidos por entidades não residentes, que 
não sejam imputáveis a estabelecimento estável situado bem território português:

a) (…) b) Rendimentos objecto de retenção na fonte a título definitivo, em que o facto gerador se 
considera verificado na data em que ocorra a obrigação de efectuar aquela.

A idêntica conclusão se chegaria, tal como fez a sentença recorrida, pela interpretação do artigo 88, 
n.º 6, do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas, na redacção então em vigor 
(do referido decreto -lei 198/2001, de 3 de Julho).

De harmonia com este normativo a obrigação de retenção ocorre na data estabelecida para obri-
gação idêntica em sede de IRS, sendo que nos artigos 98 e seguintes do Código do Imposto sobre o 
Rendimento das Pessoas Singulares se estipula que essa obrigação tem lugar no acto em que a entidade 
devedora dos rendimentos os paga ou coloca à disposição.
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Nenhuma razão assiste, pois, à impugnante quando argumenta que o momento do nascimento 
da obrigação tributária nada tem a ver com o valor da retenção na fonte a efectuar e a entregar nos 
cofres do Estado, não padecendo a liquidação correctiva relacionada com o pagamento efectuado a 
“B…………………” de qualquer violação de lei.

A sentença recorrida que assim decidiu, não merece censura, pelo que improcedem, nesta parte, 
as alegações da recorrente.

VI – II
Da preterição de formalidade legal por violação do disposto no artº 49º nº1, 2 e 3 do RCPIT
A sentença recorrida considerou que os procedimentos inspectivo e de liquidação são distintos 

entre si, ainda que este tenha carácter meramente preparatório ou acessório, o que não significa que as 
ilegalidades nele cometidas se projectem, fatalmente, na liquidação, invalidando -a.

Mais ponderou que no caso a recorrente nada alegou no sentido daquela omissão ter influenciado 
ou projectado qualquer efeito invalidante sobre a liquidação de que foi alvo, concluindo que tal forma-
lidade se degradou em não essencial, sendo alheia, como tal, à liquidação impugnada.

Contra o assim decidido se insurge a recorrente sustentando que, tendo em conta o princípio da 
impugnação unitária do acto de liquidação, é precisamente na impugnação do acto de final de liquidação 
que o contribuinte pode e deve invocar qualquer ilegalidade anteriormente cometida, designadamente 
na inspecção externa que esteve na génese e fundamento da liquidação final.

E que da factualidade provada não restam quaisquer dúvidas de que a inspecção em causa está 
umbilicalmente ligada à liquidação aqui impugnada — aquela constituiu a causa e fundamento desta.

Prosseguindo o seu discurso argumentativo sustenta que artigo 50º do RCPIT enumera expressa-
mente os casos, excepcionais, em que o legislador dispensou a sobredita “carta -aviso”  - e em nenhum 
deles cabe a situação “sub judice”.

Sendo que, por força do artigo 59º n.º 3 da LGT, uma das expressões do dever legal de colaboração 
da AF com o contribuinte reside precisamente na obrigação de “Comunicação antecipada do início da 
inspecção da escrita, com a indicação do seu âmbito e extensão e dos direitos e deveres que assistem 
ao sujeito passivo”.

Para, a final, concluir que a “carta -aviso” em questão assume um cariz absolutamente fundamen-
tal, manifesto, precisamente, no facto de constituir uma comunicação antecipada, ao contribuinte, dos 
direitos que lhe assistem no decurso do procedimento inspectivo, e que, nessa medida, a “carta -aviso” 
se integra no domínio das “garantias dos contribuintes”.

Também por aqui se nos afigura que não deverá proceder a argumentação da recorrente.
Vejamos.
Nos termos do n.º 1 do artº 49º do RCPIT o procedimento externo de inspecção deve ser notificado 

ao sujeito passivo ou obrigado tributário com uma antecedência mínima de cinco dias relativamente 
ao seu início.

Esta notificação efectua -se por carta -aviso elaborada de acordo com o modelo aprovado pelo 
director -geral dos Impostos, contendo os seguintes elementos: a) identificação do sujeito passivo ou 
obrigado tributário objecto da inspecção; b) Âmbito e extensão da inspecção a realizar (nº2 do referido 
normativo).

Por fim a carta -aviso deverá conter um anexo com os direitos, deveres e garantias dos sujeitos 
passivos e demais obrigados tributários no procedimento de inspecção (nº 3)

Depois, aquando do início da inspecção, é entregue ao sujeito passivo cópia da decisão que deter-
minou a realização do procedimento de fiscalização, de acordo com o artigo 51º n.º 1 do RCPIT.

Do probatório e bem assim do processo administrativo apenso nada consta quanto à efectivação 
daquela primeira notificação o que aponta para o não cumprimento da referida formalidade.

Ainda assim entendemos, tal como se decidiu na primeira instância, que se trata de omissão in-
susceptível de se repercutir na validade das liquidações.

Com efeito, e como notam Diogo Leite de Campos, Benjamim da Silva Rodrigues e Jorge Lopes 
de Sousa, na sua Lei Geral Tributária Anotada, 3ª edição, pag. 592, o artº 49º do RCPIT aplica, no 
domínio tributário, o princípio da comunicação previsto no art. 55.º, n.º 1 do C.P. Administrativo

O objectivo do preceito é assegurar aos interessados o conhecimento da instauração do procedi-
mento.

No entanto a não comunicação não gera a anulabilidade da decisão do procedimento no caso de 
o interessado ter tomado conhecimento do procedimento e do seu objecto a tempo de nele intervir (cf.. 
neste sentido António Francisco de Sousa, Código de Procedimento Administrativo, 2ª edição, pag. 211 
e também Mário Esteves de Oliveira, Pedro Gonçalves da Costa e João Pacheco de Amorim, Código 
do Procedimento Administrativo comentado, 2ª. edição, Livraria Almedina, 1997, pág.438).

Como referem estes autores não se gera tal invalidade de decisão, se, não obstante isso, se demons-
trar que o interessado em causa teve conhecimento do procedimento a tempo de poder nele participar, 
sendo que, se houver lugar à audiência, o interesse em causa poderá ficar desde logo satisfeito, pese 
embora a falta de comunicação.
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No caso subjudice resulta do probatório (al. g), fls. 80) que a impugnante, e ora recorrente, foi 
notificada em 20.12.2004 da ordem de serviço e do despacho subjacentes à inspecção externa que 
conduziram à liquidação.

Resulta também do probatório (al. a), com remissão para o relatório da acção inspectiva  -fls. 20 
e 22) que o contribuinte foi notificado em 27 de Dezembro de 2004 para apresentar os certificados de 
residência válidos e os originais em falta e foi notificado, e usou, o seu direito de audição em 11.02.2005, 
no âmbito do procedimento inspectivo.

E que após o exercício do direito de audição foram efectuadas as correcções de origem aritmética 
em sede de IRC que deram origem à liquidação sindicada (al. e), fls. 80).

Ficou, pois, demonstrado que a recorrente tomou conhecimento do procedimento e do seu objecto 
a tempo de nele participar, como participou, sendo assegurado o princípio da comunicação e o objectivo 
do preceito e sem que tivesse ocorrido violação dos seus interesses e direitos legalmente protegidos e 
que integram as chamadas garantias dos contribuintes, em sentido estrito, pelo que improcede a invo-
cada violação do princípio da legalidade (3).

O que permite, concluir que, no caso, a referida formalidade se degradou em não essencial, sendo, 
por isso, alheia às liquidações e insusceptível de nelas projectar qualquer efeito invalidante.

Daí que também este invocado vício de forma, por preterição de formalidade, se afigure impro-
cedente.

A decisão recorrida, que decidiu neste pendor, deve, pois, ser confirmada, com esta fundamentação.
VII. Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste Su-

premo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso confirmando a sentença recorrida.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 8 de Maio de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Casimiro Gonçalves — Ascensão 
Lopes.

(1) Vide, com mais desenvolvimento, sobre a questão, Rui Duarte Morais, apontamentos ao IRC.
(2) Cf., também neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 31.01.2008, recurso 887/07, in www.

dgsi.pt.
(3) Como esclarece José Casalta Nabais, Direito Fiscal, 6ª edição, fls. 363, são de excluir do conceito de garantias dos 

contribuintes, «ou das garantias dos contribuintes em sentido estrito, aqueles instrumentos ou mecanismos jurídico -institucionais, 
por vezes também referidos por garantias, que, embora constituindo a base ou fundamento das garantias, apenas de uma maneira 
indirecta ou mediata se repercutem ou reflectem nos seus objectivos, como acontece com os princípios constitucionais do Estado 
de direito democrático, da separação e interdependência de poderes, da subordinação à Constituição e à lei e aos demais actos 
normativos dos poderes públicos e os princípios constitucionais a que se encontra subordinada a Administração Pública». 

 Acórdão de 8 de Maio de 2013.

Assunto:

Determinação da Matéria Tributária. Decisão da Comissão de Revisão. Fundamen-
tação por Remissão. Fundamentação Insuficiente.

Sumário:

 I  -  Deve ser fundamentada a deliberação da comissão de revisão que indefere o pro-
cedimento de revisão do acto de determinação da sua matéria tributável suscitado 
pelo contribuinte ao abrigo dos arts. 84º e segs. do CPT.

 II  -  No caso de fundamentação por remissão, em face da exigência constitucional de 
que a fundamentação seja expressa (artº 268º, n.º 3 da Constituição da República), 
deverá referir -se explicitamente a concordância com os fundamentos de anteriores 
pareceres, informações ou propostas.

 III  -  Está inquinada de vício de forma por insuficiência de fundamentação, que implica 
anulação, a deliberação da comissão de revisão que não efectua remissão expressa 
para o relatório dos serviços de fiscalização; não indicação de forma clara as 
razões de facto e de direito que a determinaram e não esclarece se foram ou não 
considerados os erros de quantificação imputados pela reclamante.
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Processo n.º 1097/12 -30.
Recorrente: A………., Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Ascensão Lopes.

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

1 – RELATÓRIO
A………., Lda, contribuinte fiscal n.º ………… e com os demais sinais dos autos, impugnou as 

liquidações de IVA dos anos de 1992 a 1994.
Por sentença de 26 de Junho de 2012, o TAF de Coimbra, julgou a impugnação improcedente. 

Reagiu a ora recorrente, interpondo o presente recurso, cujas alegações integram as seguintes conclu-
sões:

1ª A douta decisão recorrida não se pronunciou sobre a questão relativa à verificação dos 
pressupostos para a mobilização dos métodos indirectos, abstendo -se, em consequência, de sin-
dicar a validade substancial da actuação administrativa.

2. “Mutatis mutandis”, o Tribunal também omitiu pronúncia sobre a questão da falta de 
fundamentação dos critérios de quantificação mobilizados pela Administração, matéria que não 
se confunde com a fundamentação da decisão de aplicação dos métodos indirectos quanto aos 
seus pressupostos.

3.ª Da inclusão do teor do relatório da inspecção em sede de matéria de facto, desacompa-
nhada de um juízo quanto aos factos dele constantes, não resultam provados os factos invocados 
pela AT, não sendo possível presumir a validade do acto tributário apenas a partir do declarado 
pela administração.

4.ª Não tendo sido dado como provada a existência de irregularidades que tornem impossível a 
comprovação directa e exacta da matéria tributável, é ilegal a aplicação de métodos indirectos.

5.ª Baseando -se as liquidações impugnadas na deliberação da acta da comissão de revisão 
que decidiu a aplicação dos métodos indirectos e a sua quantificação, é neste instrumento que 
hão -de ser perscrutados os fundamentos de facto e de direito que justificam a decisão de aplicação 
dos métodos indiciários e os respectivos critérios de quantificação.

6.ª Não havendo aqui qualquer remissão para o teor do relatório da inspecção quanto a essas 
matérias, esse relatório afigura -se inidóneo para dar a conhecer as razões de facto e de direito 
que presidem à decisão administrativa posteriormente reflectida nas liquidações.

7.ª O Tribunal erra na parte em que apreciou a questão da falta de fundamentação ao fazê -lo 
com base no disposto no relatório de inspecção e ao ignorar a deliberação da comissão, lavrada 
na respectiva acta.

8.ª E, na verdade, da acta da comissão de revisão não consta qualquer discurso fundamentador 
que suporte a decisão de aplicação de métodos indirectos; ou remissão para o teor do relatório 
da inspecção; nem, tão pouco,

9.ª Se dão a conhecer os critérios que determinaram a quantificação administrativa, os quais, 
quando mencionados, o que nem sempre sucede, assentam em meras abstracções subjectivistas 
vazadas em fórmulas gerais, vazias ou ocas que não permitem a compreensão do valor fixado 
pela AT.

10.ª É o que sucede quando se indica, por exemplo, que “o preço de venda do quilo não 
ultrapassou os 10$00/Kg, por ser este o valor que se entendeu ajustar -se mais à realidade”, sem 
que se indiquem os critérios com base nos quais se assume tal conclusão.

11.ª Ficando -se igualmente sem saber quais os critérios que determinaram a fixação das per-
centagens referidas nas diversas alíneas dos “fundamentos” da acta da Comissão de Revisão.

12.ª A fundamentação da decisão nos termos efectuados não permite que o destinatário da 
mesma reconheça o iter cognoscitivo e valorativo percorrido pela Comissão que justifica a decisão, 
sendo que a fundamentação de tal acto, com consagração constitucional (cfr. art. 268 CRP), estava 
sujeita ao regime estatuído no art. 82.º do CPT e devia ser expressa, através de uma exposição 
sucinta dos fundamentos de facto e de direito da decisão, clara, permitindo que, através dos seus 
termos se apreendam com precisão os factos e o direito com base nos quais se decide, suficiente, 
possibilitando um conhecimento concreto da motivação do acto, ou seja, as razões de facto e de 
direito que determinaram o órgão ou agente a actuar como actuou e congruente de modo que 
a decisão constitua conclusão lógica e necessária dos motivos invocados como sua justificação, 
envolvendo entre eles um juízo de adequação, não podendo existir contradição entre os funda-
mentos e a decisão.

13. Apesar do acordo na comissão quanto ao valor a fixar, tal não dispensava a AT da exigência 
de fundamentação como decorria também do art. 82º do CPT, pois que só assim a impugnante 
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sabia o caminho percorrido para tal finalidade sendo que também podia impugnar a liquidação 
com fundamento na errónea quantificação da matéria colectável.

Termos em que e nos mais de direito deve o presente recurso ser provido e, consequente-
mente, revogada a decisão recorrida, julgando -se procedente a impugnação judicial, com as 
legais consequências.

Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
Recurso interposto por A……….., Lda.:
Suscita a recorrente Resultam várias questões, todas relacionadas com a violação do direito a 

fundamentação acto tributário, o qual foi praticado após reclamação para a comissão de revisão da 
matéria colectável.

Em recente acórdão do S.T.A. proferido a 23/5/12 no proc. 0870/11 decidiu -se que “deve ser 
fundamentada a deliberação da comissão de revisão que indefere o procedimento de revisão do acto 
de determinação da sua matéria tributável suscitado pelo contribuinte ao abrigo dos arts. 84º e segs. 
do CPT.” e que “no caso de fundamentação por remissão, em face da exigência constitucional de que 
a fundamentação seja expressa (artº 268º, n.º 3 da Constituição da República), deverá referir -se expli-
citamente a concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas”.

Assim, decidiu -se ainda nesse sentido num quadro ligeiramente diferente do que ocorre nos 
presentes autos, reconhecendo a existência de vício de forma por insuficiência de fundamentação, que 
implica a anulação da deliberação da comissão de revisão.

Contudo, quer parecer que no presente tal é também de dar por verificado.
Com efeito, ainda que no presente caso se tenha decidido no sentido de alterar os valores consi-

derados na fiscalização, também não se remete expressamente quanto aos pressupostos de que aquela 
fixação depende para o relatório elaborado pelos serviços de fiscalização.

Por outro lado, decidiu -se proceder -se àquela alteração, mas sem que resulte esclarecidos com 
que base foram os indicados critérios utilizados.

Finalmente, também tal não resulta quanto aos erros de quantificação que tinham sido invocados 
pela ora recorrente) oferecendo prova em contrário.

Ora, a ser de entender tal necessário como parece, crê -se que não se poderá deixar de concordar 
com o que se mostra alegado quanto à falta de fundamentação do acto tributário ocorrer no presente 
caso.

Na procedência da violação do disposto no dito art. 82.º do C.P.T., parece ser possível concluir 
no sentido de se julgar o recurso procedente, com a referida consequência de anular a deliberação 
tomada pela dita comissão de revisão da matéria colectável.

2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A) A impugnante foi alvo de uma ação de inspeção tributária, respeitante aos exercícios de 1992 

a 1994 no âmbito da qual, em 31/10/1996, foi elaborado o relatório de fls. 77 a 130, que se dá por 
integralmente reproduzido do qual, entre o mais, consta o seguinte:

«(...)
2.2. Localização e instalações
Apesar da sede estatutária da empresa ser na Rua ……… n.º ……. ……… em Coimbra, a sede 

de facto e actividade, encontra -se localizada no ………..  - ………, em instalações arrendadas ao sócio 
Eng. B………., em conjunto com a empresa participante C……….., SA.

A empresa possui delegações em Lisboa e Porto.
(…)
2.5. Processo Produtivo
O processo produtivo da empresa pode ser traçado da seguinte forma:
1. A redacção do jornal tem uma agenda de trabalhos diários resultante dos fax’s, correio, tele-

fonemas e várias solicitações recebidas;
2. Os trabalhos de agenda são distribuídos aos jornalistas, que vão ao terreno assistir aos actos 

ou factos ocorridos;
3. Recolhida a informação, compila -se a peça e uma vez concluída e apresentada ao coordena-

dor, que a distribui pelas páginas do jornal, páginas essas que já tem previamente definido os espaços 
publicitários;

4. Seguidamente passa ao Sector de paginação sendo depois devolvido ao coordenador para 
apreciação dos trabalhos finais.

5. Seguidamente as páginas da edição seguem para a gráfica (C……….), empresa subcontratada, 
onde os planos do jornal são montados e imprimidos.

6. Finalmente o produto acabado (jornal) é expedido através dos correios, e outros transportes 
subcontratados.
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2.6. Enquadramento Fiscal
2.6.1. IRC
A empresa encontra -se colectada em IRC desde 1 de Janeiro de 1989 pela 2 Repartição de Fi-

nanças de Coimbra, integrando -se no regime geral de tributação;
2.6.2. IVA
Para efeitos de imposto sobre o valor acrescentado, encontra -se registada no regime normal de 

periodicidade mensal desde 1 de Janeiro de 1986.
(...)
3. ORGANIZAÇAO CONTABILISTICA
3.1. Regularidade da escrita
Uma análise aos livros de escrituração, Diário -Razão -Balancete, permitiu -nos constatar que foi 

dado cumprimento oportuno às formalidades extrínsecas a que os mesmos estão sujeitos, conforme 
estipulam os artigos 128º e 130º do regulamento do Imposto de Selo, 114º da tabela Geral do Imposto 
de Selo e artigo 32º do Código Comercial.

Relativamente às formalidades intrínsecas a que os mesmos estão sujeitos, e impostos pelos 
artigos 33º, 37º e 39º do Código comercial, não constatámos nada digno de reparo

Quanto à periodicidade da sua escrituração, verificámos encontrarem -se os mesmos escriturados 
até 31 de Julho de 1996, dentro do prazo legalmente consentido (90 dias, conforme disposto no n.º 4 
do artigo 98º do CIRC).

A empresa dispõe de contabilidade regularmente organizada, sendo a mesma processada por 
meios informáticos.

Os livros selados obedecem aos requisitos legais.
3.2. Suporte documental
(...)
3.3. CONTROLO INTERNO
Não nos foi dado a conhecer quaisquer medidas de controlo interno implementadas na empresa. 

No sentido de confirmarmos ou infirmarmos a veracidade dos registos contabilísticos, efectuamos 
alguns testes tendo constatado que nem todas as operações realizadas pela empresa foram registadas 
na contabilidade.

4. ACTIVIDADE
4.1. Objecto social
Pelo pacto social de constituição da sociedade em 1941, o objecto social consistia no exercício 

e exploração da indústria tipográfica e edições do Jornal Diário de Coimbra e actividades congéne-
res.

4.2. Actividade efectiva
A actividade efectiva da empresa consiste na edição e publicação do jornal “Diário de Coimbra”, 

explorando toda uma actividade de publicidade publicada no jornal, que garante à empresa cerca de 
75% das receitas totais.

5. ANALISE CONTABILISTICO -FISCAL
Com a introdução a este capítulo. Iremos apresentar quadros com as demonstrações de resultados 

comparadas, respeitantes aos exercícios de 1992, 1993 e 1994.
(...)
5.1. Análise às contas
Atendendo a que o presente exame abrange três exercícios (1992, 1993 e 1994), a análise a que 

se procedeu às contas foi realizada em conjunto relativamente aos mesmos.
Embora tivéssemos efectuado uma análise geral das contas, apenas iremos relatar os factos 

com possíveis implicações nos resultados apresentados ou relevância na situação patrimonial da 
empresa.

5.1.1.Custos
Da análise às várias contas de custos da empresa A……….., Lda.,, foram detectadas várias 

irregularidades e inexactidões que mereceram estudo aprofundado, tendo sido propostas as devidas 
correcções técnicas.

5.1.1.1 Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas
5.1.1.1.1. Irregularidades detectadas no consumo de papel
Como já fizemos referência no ponto 4, o s. p. tem vindo ao longo dos exercícios a ceder papel 

à C………… com alguma regularidade. Da análise à conta 61.6 C.E.V.C.  - Matérias Primas de Con-
sumo, constatou -se que o seu conteúdo respeita essencialmente a custos do consumo interno de papel 
necessário a produção do jornal e ao custo do papel cedido à C………….

O quadro seguinte indica -nos, para o exercício de 1992, os números dos documentos internos 
emitidos, referentes aos consumos e data de emissão, quantidades consumidas, preço de aquisição e 
importâncias totais:

(...)
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5.1.2. Controle à Produção / Proveitos
5.1.2.1. Produção
Dado tratar -se de uma actividade com alguma particularidade e a produção propriamente dita, 

entendendo -se esta na parte restrita à impressão do jornal, ser subcontratada, solicitámos ao s. p. 
elementos concretos sobre essa produção, uma vez que na facturação existente apenas no segundo 
semestre de 1994 se faz referência às quantidades produzidas.

Pelo s. p. foram fornecidos dois quadros referentes aos anos de 1992, 1993 e 1994, referentes 
ao Diário de Coimbra e Domingo Magazine, que designou por “Mapas de Produção” os quais se 
encontram em anexos n. 21 e n. 22. com a seguinte produção anual de exemplares:

6.1.2. Correcções com recurso a métodos indiciários
Os pressupostos para a determinação do lucro tributável dos exercícios de 1992, 1993 e 1994 

estão implícitos nos pontos 5.1.1.1.1.  - Irregularidades detectadas no consumo de papel e 5.1.2. 
Controle à produção / proveitos, do presente relatório, onde se verifica que o sujeito passivo omitiu a 
contabilidade os proveitos da cedência de papel, venda de jornais, desperdícios e sobras, referentes 
à sua actividade.

Assim, nos termos da alínea d) do art.52 do C.I.R.C., verificamos existirem erros e inexactidões na 
contabilização das operações de que a contabilidade conforme demonstrámos ao longo deste relatório, 
não reflecte a exacta situação patrimonial e o resultado efectivamente obtido.

6.1.2.1 — 5.1.1.1.1.Irregularidades detectadas no consumo de papel 

  
 6.1.2.2 — 5.1.2.2.1.1 Assinaturas
(…)
Expurgado o IVA à taxa de 5% contido nos valores calculados vem:
Ano de 1992……………………. 68.586.534$00
Ano de 1993……………………. 90.971.200$00
Ano de 1994……………………103.510.838$00
6.1.2.3 — 5.1.2.1.1. Desperdícios
(...)
6.1.2.4  -5.1.2.2.1.2 Agências
Expurgado o valor de 1.476.871$00 referente a I.V.A. à taxa de 5%, o valor líquido das vendas 

omitidas nas agências será de 29.537.427$00.
Devolvidos:
6.1.3 — Apuramento do Lucro Tributável
6.2. Para efeitos de Imposto sobre o Valor Acrescentado
Foi realizada a verificação do I.V.A. liquidado e deduzido, através da conferência dos extractos 

de conta corrente e os documentos de suporte à contabilidade. Da análise dos valores registados na 
escrita e nas declarações periódicas constatou -se que esta empresa procede à dedução do imposto à 
taxa normal e à liquidação à taxa reduzida, pois os produtos objecto de venda são jornais, destinados 
às assinaturas e agências (taxa de 5%), resultando daí situações de crédito de imposto.

Conforme aludimos anteriormente, foram efectuadas correcções técnico contabilísticas e por 
métodos indiciários, tendo resultado os seguintes valores de correcção em sede de I V.A.:

(...)
6.2.2 — Correcções por métodos indiciários:
De acordo com as correcções propostas para efeitos de I.R.C. no ponto 6.1.2, foi quantificado o 

correspondente I.V.A., tendo resultado de acordo com os vários items, o seguinte:
Ano de 1992
6.2.2.1 -5.1.1.1.1 — Irregularidades detectadas no consumo de papel
8.947. 070$00 x 5% = 447.354$00
6.2.2.2 -5.1.2.1.1 — Desperdícios
319.200$00 x 16% = 51.072$00
6.2.2.3 -5.1.2.2.1.2 — Devolvidos
227.000$00 x 16% = 36.320$00
6.2.2.4 -5.1.2.2.1.1.1 — Ofertas de Assinaturas
9.370.900$00 x 5% = 468.545$00 (isentas até 24 de Março)
O I.V.A. de 1992 terá a seguinte distribuição:
(…)
Ano de 1993
6.2.2.5 -5.1.2.2.1.1 — Assinaturas
11.237.457$00 x 5% = 561.872$00
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6.2.2.6 -5.1.2.1.1 — Desperdícios
356.350$00 x 16% = 57.046$00
6.2.2.7 -5.1.2.2.1.2 — Devolvidos
221.525$00 x 16% = 35.444$00
6.2.2.8 -5.1.2.2.1.1.1 — Ofertas de assinaturas
14.258.333$00 x 5% = 712.917$00
O I.V.A. de 1993 terá a seguinte distribuição:
(...)
Ano de 1994
6.2.2.9 -5.1.2.2.1.1 — Assinaturas
19.800.575$00 x 5% = 990.028$00
6.2.2.10 -5.1.2.1.1 — Desperdícios
800.425$00 x 16% = 128.068$00
6.2.2.11 -5.1.2.2.1.2 — Devolvidos
272.050$00 x 16% = 43.528$00
6.2.2.12 -5.1.2.2.1.2  - Agências
13.991.400$00 x 5% = 699.570%00 (Janeiro a Junho)
15.546.020$00 X 5% = 777.301$00 (Julho a Dezembro)
6.2.2.12 -5.1.2.2.1.1.1 — Ofertas de Assinaturas
17.878.405$00 x 5% = 893.921$00
O I.V.A. de 1994 terá a seguinte distribuição:
(…)
7 — Conclusões Finais
Conforme ficou descrito ao longo do presente relatório, foram detectadas na escrita da A……….., 

Lda., várias irregularidades e outras situações de facto, que nos remeteram para correcções técnico-
-contabilisticas e igualmente para a aplicação de métodos indiciários.

Neste contexto, os valores de correcção propostos para efeitos de I.R.C. e I.V.A. foram os seguintes:
(…)»
B) Contras as correções efetuadas pela AT, foi deduzida reclamação para a Comissão de Revisão 

da Matéria Coletável, nos termos do art. 84.º do CPT, conforme requerimento de fls. 11 a 26, que se 
dá por integralmente reproduzido.

C) Constituída a Comissão de Revisão da Matéria Coletável e reunidos os peritos, no dia 16/06/1997, 
foi elaborada a Acta n.º 157, de fls. 35 a 38, que também se dá por integralmente reproduzida e da qual 
se destaca o seguinte:

«(…) o Presidente da Comissão procurou estabelecer acordo entre os vogais, os quais acorda-
ram nos montantes de 853 -117$, 890.662$00 e 2093.005$00, que serão liquidados adicionalmente ao 
imposto declarado dos exercícios de 1992, 1993 e 1994, com base nos seguintes fundamentos:

1 — Considerar para os desperdícios (jornais estragados), bem como para os jornais devolvidos, 
convertidos em papel que o preço de venda do quilo não ultrapassou os 10$00/Kg, por ser este, o valor 
que se entendeu ajustar -se mais à realidade, para aqueles anos, de 1992, 1993 e 1994.

2— Relativamente às ofertas de assinaturas ter em linha de conta o valor limite sobre o qual não 
é liquidado IVA, ao abrigo do disposto no artigo 16º do CIVA, complementado pela informação da 
circular 19/89, de 19/12/89. Assim, subtraiu -se à base tributável fixada, o montante correspondente a 
5 por mil do volume de negócios para cada ano,

3. No que respeita às diferentes modalidades existentes, nas assinaturas de 7 dias, quadrimestrais, 
semestrais e anuais, estabelecer entre si, o mesmo peso, aplicado nas de 5 dias (...), uma vez que não 
existem motivos para as diferenças consideradas pela fiscalização.

4. No que se refere às correcções resultantes do n.º de jornais vendidos através das agências, 
atender em parte ao argumento do contribuinte, quando este alega que a diferença encontrada de 
jornais em falta subsiste, porque o n.º de jornais saídos por assinaturas, é maior, visto que a maioria 
das assinaturas quadrimestrais e semestrais são renovadas, dado que estas modalidades existem, para 
escalonar o pagamento e não tanto, porque se pretende assinar o jornal só por um quadrimestre ou um 
semestre. Assim, considerou -se que 80% dos assinantes renovam de facto as suas assinaturas.

5. Considerar um consumo interno diário, para o pessoal e administração de 100 jornais durante 
359 dias e ainda uma margem de erro para 1994, de 1% da produção líquida, à semelhança do que 
foi admitido em 1993.

(…)»
D) Foram emitidas as liquidações de IVA e juros compensatórios dos anos de 1992, 1993 e 1994, 

de fls.39 a 59, que se dão por reproduzidas.
Factos não provados:

Com interesse para a decisão não se provou que:
a) O papel de sobras ou jornais devolvidos, só passou a ser vendido em 1995, devido à crise do 

papel.
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b) Com a introdução de 4 cores no jornal, a partir de meados de 1993, as inutilizações subiram 
drasticamente.

c) O consumo diário interno é de 350 jornais.
d) O número de assinantes em 1994 foi de 2.459.252.
e) Relativamente a 1992 e 1993 o Diário de Coimbra publicou -se menos do que em 1994, face à 

concorrência existente.
A convicção do Tribunal baseou -se nos documentos referidos em cada uma das alíneas antece-

dentes.
Relativamente aos factos não provados não foi produzida qualquer prova. Os factos aqui descritos 

não se encontram demonstrados documentalmente e os depoimentos das testemunhas inquiridas nestes 
autos incidiram sobre factos apenas considerados pela AT para efeitos de correções técnicas, sendo, 
aqui, de todo irrelevantes.

3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Coimbra, julgou a impugnação improcedente por entender que: 

(destacam -se apenas pos trechos mais relevantes da decisão com interesse para o presente recurso).
“I. RELATÓRIO
A……….., Lda, contribuinte fiscal n.º ………… e com os demais sinais dos autos, impugna as 

liquidações de IVA dos anos de 1992 a 1994, com fundamento em inexistência dos factos tributários 
subjacentes às liquidações, erro na determinação da matéria coletável e na quantificação e qualificação 
de tal matéria bem como do imposto e juros correspondentes, indevidamente considerados em falta, 
preterição de formalidades legais, vício de forma, violação de lei, desvio de poder e outras ilegalidade 
referidas no art.º 120.º do CPT, conforme petição de fls. 2 a 9 e documentos de fls. 11 a 59, que se dão 
por integralmente reproduzidos.

(…)
II. FUNDAMENTAÇÃO
(…)
ii) DE DIREITO
A Fazenda Pública entende ilícita a presente impugnação na medida em que o contribuinte alcançou 

acordo no âmbito da Comissão de revisão.
Porém, não é assim, conforme vem sendo entendido pelo Supremo Tribunal Administrativo, 

jurisprudência a que é de aderir, firmada, nomeadamente, nos Acórdão de 2/06/99, rec. 022355, e de 
06/06/2007, rec. 0615/04. No primeiro daqueles arestos refere -se que:«I  - Não havendo qualquer norma 
expressa que excepcionasse do direito geral do contribuinte a impugnação contenciosa de actos lesivos 
os casos em que o vogal por aquele nomeado desse o seu acordo à deliberação da comissão de revisão, 
deve entender -se que ele tinha esse direito.

II  - No domínio de vigência do Código de Processo Tributário, na redacção posterior ao Decreto-
-Lei n. 47/95, de 10 de Março, os vogais nomeados pelos contribuintes para integrarem as comissões 
de revisão da matéria colectável, não eram representantes dos contribuintes, devendo antes agir com 
imparcialidade e independência técnica (art. 86, n. 3, do CPT naquela redacção, n. 5 na redacção do 
Decreto -Lei n. 23/97, de 23 de Janeiro).

III  - Nessas condições, a actuação do vogal nomeado pelo contribuinte não produzia efeitos na 
esfera jurídica deste, pelo que a impugnabilidade contenciosa da deliberação da comissão, apesar 
da concordância que lhe aquele desse, não encontra qualquer obstáculo no princípio pacta sunt ser-
vanda.».

Assim, e em consonância com a citada jurisprudência, inexiste qualquer obstáculo à apreciação 
desta impugnação.

A presente impugnação vem deduzida contra as liquidações de IVA dos anos de 1992 a 1994, 
em que a matéria colectável foi determinada com recurso a métodos indiciários, com fundamento em 
inexistência dos factos tributários subjacentes às liquidações, erro na determinação da matéria cole-
tável e na quantificação e qualificação de tal matéria bem como do imposto e juros correspondentes, 
indevidamente considerados em falta, preterição de formalidades legais, vício de forma, violação de 
lei, desvio de poder e outras ilegalidade referidas no art.º 120.º do CPT.

A matéria coletável é, em regra, determinada na declaração do contribuinte, porém, de conformi-
dade com o art. 82.º do CIVA «o chefe da repartição de finanças competente procederá à rectificação 
das declarações», podendo as inexatidões ou omissões, de conformidade com os n.º 2 e 3 deste artigo, 
ser constatadas em visita de fiscalização efetuada nas instalações do sujeito passivo, através do exame 
dos seus elementos de escrita e de elemento relativos ao IRC.

Dispunha o art. 51.º do CIRC que:
«1 — A determinação do lucro tributável por métodos indiciários verificar -se -á sempre que ocorra 

qualquer dos seguintes factos:
a) Inexistência de contabilidade ou livros de registo exigidos pelos artigos 111.º e 112.º, bem como 

a falta, atraso ou irregularidade na sua execução, escrituração ou organização;
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b) Recusa de exibição da contabilidade, dos livros de registo e demais documentos de suporte le-
galmente exigidos e, bem assim, a sua ocultação, destruição, inutilização, falsificação ou viciação;

c) Existência de diversas contabilidades ou grupos de livros com propósito de dissimular a rea-
lidade perante a Direcção -Geral das Contribuições e Impostos;

d) Erros ou inexactidões no registo das operações ou indícios seguros de que a contabilidade ou 
os livros de registo não reflectem a exacta situação patrimonial e o resultado efetivamente obtido.

2 — A aplicação dos métodos indiciários em consequência de anomalias e incorreções da contabi-
lidade ou dos livros de registo só poderá verificar -se quando não seja possível a comprovação e quan-
tificação directa e exacta dos elementos indispensáveis à correcta determinação do lucro tributável»

Deste modo, para lá da verificação de, pelo menos, uma das situações tipificadas no número 1 
e de conformidade com o disposto no n.º 2 do mencionado artigo 51.º do CIRC e do art. 81.º do CPT 
(temporalmente aplicável à situação dos autos, pois que se manteve vigente até 31/12/1999 e tanto o 
relatório inspetivo como a liquidação objecto destes autos têm data anterior) «a decisão da tributação 
por métodos indiciários ou por presunções, nos casos e com os fundamentos expressamente previstos 
nas leis tributárias, especificará os motivos da impossibilidade da comprovação e quantificação directa 
e exacta da matéria tributável e indicará os critérios utilizados na sua determinação».

Por outro lado e tal como vem sendo uniformemente entendido pelos nossos tribunais superiores, 
cabe à administração o ónus da prova da verificação dos pressupostos legais (vinculativos) da sua ac-
tuação ou seja, cabe -lhe fazer a prova da existência dos factos de que depende legalmente que ela deva 
agir ou possa agir em certo sentido. Tratam -se de factos constitutivos do direito a agir, cuja existência é 
demandada pelo princípio da legalidade administrativa, em qualquer das suas aceções (de precedência e 
de reserva de lei), segundo a sua atual compreensão, mesmo à luz da nossa lei fundamental (Art. 266.º 
n.º 2 da CRP), de acordo com o qual, brevitatis causa, a administração só pode agir se isso estiver pre-
visto na lei e nada poderá fazer contra a lei. Face ao atual entendimento do princípio da legalidade, este 
deixou de surgir como um mero limite à atividade da administração para passar a ser o fundamento de 
toda a sua atuação. A ser assim, à administração caberá o ónus de demonstrar a existência do fundamento 
legal com que se arroga a titularidade de atribuições e de competência para a prática do ato em causa 
ou da sua atuação enquanto persona potentior, pois só perante a existência deste está autorizada a atuar. 
Esta solução acaba, deste modo, por corresponder à que é afirmada como regra geral pelo art. 342.º do 
C. Civil segundo a qual quem invoca um direito tem o ónus de prova dos factos constitutivos, cabendo 
à contra -parte a prova dos factos impeditivos, modificativos ou extintivos.

Neste caso, caberá à administração a prova de que se verificam os factos que integrem um dos 
fundamentos previstos na lei para a decisão de tributação por métodos indiciários bem como a impos-
sibilidade de comprovação direta e exata da matéria coletável, ou seja, dos factos a cuja existência está 
normativamente indexada a competência administrativa.

Diferente é a questão de saber a quem cabe fazer a prova da legalidade substantiva dos atos pra-
ticados pela administração a coberto das normas concedentes de atribuições e de competência ou seja, 
do ato concretamente praticado dentro do tipo de atuação legalmente empreendida pela administração. 
Relativamente a esta temática há que notar que a titularização do ónus da prova corresponde sempre 
ao resultado de uma valoração que o legislador efetua quanto à distribuição das responsabilidades pro-
batórias relativamente à administração e aos particulares. Sabidas as contingências quanto à existência 
das provas e ao juízo da sua apreciação, como um facto intrinsecamente ligado à própria natureza 
humana, não poderá o legislador demitir -se de tomar uma posição quanto à repartição dos resultados 
dessa contingência. A eleição feita evidencia, consequentemente, a ponderação feita pelo legislador 
dentro dos quadros de normalidade normativamente representados. Os art. 342.º a 348.º do C. Civil, 
78.º e 121.º do CPT e 74.º da LGT representam, deste modo, o resultado de uma tal valoração feita pelo 
legislador relativamente a tal matéria.

Mas se é assim, como diz José Carlos Vieira de Andrade, e reportando -nos ao direito adminis-
trativo, “o ónus da prova, entendido neste sentido objectivo, vai depender da situação processual das 
partes, mas — porque depende de valorações normativas e não de imperativos de pura lógica — terá 
de determinar -se, na ausência de norma expressa, de acordo com um quadro de normalidade concreto 
ou típico, construído com base nas regras específicas do domínio da vida em causa e nos princípios 
próprios do direito administrativo” (Cfr. A Justiça Administrativa (Lições), 2ª edição, Coimbra, 1999, 
págs, 268 e segs.). Entre eles avultará, evidentemente, pela sua estrutura de princípio fundamento, o 
da legalidade administrativa e o da juridicidade administrativa. Sendo assim, o ónus de prova variará 
consoante o tipo de ato administrativo, ou seja, variará consoante a eleição que o legislador faça quanto 
aos pressupostos constitutivos do ato. Quando a legalidade do agir da administração esteja dependente, 
também, da verificação dos pressupostos que foram normativamente elegidos para o tipo de ato, ma-
xime quando este se insere na categoria de atos desfavoráveis para o administrado, não pode deixar de 
entender -se que caberá à administração também a prova da existência desses fundamentos legais. É 
uma solução que decorre do princípio da legalidade administrativa, tal como foi acima entendido. Será 
naturalmente diferente quando a legalidade substantiva do ato se apresente não só como independente 
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da legalidade da actuação da administração como ainda esse ato se traduza num não reconhecimento 
de um direito que seja alegado contra ela pelo administrado. Temos, portanto, de concluir que a repar-
tição do ónus de prova é uma questão que há -de ser resolvida de acordo com a posição que as partes 
ocupam no processo e com o tipo de relação jurídica que constitui o seu objeto e, decorrentemente, no 
domínio do contencioso de anulação, com o tipo de ato anulando, tal qual a lei o carateriza ou define 
os seus elementos constitutivos

É na senda do que vem de dizer -se, ou seja, o de que caberá à administração o ónus de prova da 
verificação dos requisitos legais das decisões positivas desfavoráveis aos administrados, que se posi-
ciona o estatuído no art. 78.º do CPT, segundo o qual “quando a contabilidade ou escrita do sujeito 
passivo se mostre organizada segundo a lei comercial ou fiscal, presume -se a veracidade dos dados e 
apuramentos decorrentes, salvo se, se verificarem erros, inexactidões ou outros indícios fundados de 
que ela não reflecte a matéria tributável efectiva do contribuinte”, bem como o prescrito no art. 121.0 
n.º 1 do CPT, segundo o qual “sempre que da prova produzida resulte a fundada dúvida sobre a exis-
tência e quantificação do facto tributário, deverá o acto impugnado ser anulado”.

Acresce que não importa só que a administração se diga convencida, mas também que diga porque 
é que se deixou convencer e que este resultado possa ser objetivamente apreciado e controlado pelo 
tribunal à luz dos critérios adequados.

No caso vertente, como se pode constatar pela leitura do relatório parcialmente transcrito, a AT 
descreveu algumas irregularidades contabilísticas bem como os factos que, na sua perspetiva, con-
substanciavam indícios fundados de que aquela contabilidade não refletia a exata situação patrimonial 
e o resultado efetivamente obtido. Temos, portanto, que a AT não só observou o ónus da prova que 
sobre si impendia, como fundamentou, adequadamente e nos termos legalmente prescritos, a decisão 
de tributação por métodos indiciários.

Perante isto, incumbia à impugnante a demonstração de factos tendentes a infirmar a ocorrência 
das irregularidades apontadas pela AT e, bem assim, a conclusão de que a contabilidade revela omissões 
e inexatidões que justificam da determinação da matéria coletável com recurso a métodos indiciários. 
Em face dos vícios apontados às liquidações impugnadas, mais se lhe impunha provar o alegado excesso 
na quantificação da matéria coletável. Porém, como decorre da fundamentação de facto, a impugnante 
não logrou efetuar tal prova, devendo a causa ser decidida contra ela.

IV. DECISÃO
Face ao exposto, julgo a presente impugnação improcedente, por não provada e, em consequência, 

mantenho as liquidações impugnadas.”
DECIDINDO NESTE STA
Em primeiro lugar suscita -se a questão da omissão de pronúncia da decisão recorrida quer quanto 

à verificação ou não dos pressupostos para a mobilização dos métodos indirectos quer quanto à falta de 
fundamentação dos critérios de quantificação utilizados pela Administração Tributária.

Afigura -se -nos que nesta parte não assiste razão à recorrente. A sentença embora de forma sucinta 
é clara ao enunciar as deficiências contabilísticas que determinaram o recurso a métodos indiciários 
e também aceita os critérios quantificadores pronunciando -se sobre o ónus de a contribuinte provar 
os excessos de quantificação. Assim sendo não pode falar -se de omissão de pronúncia mas quando 
muito de insuficiência de fundamentação que pode conduzir a revogação da sentença mas nunca à sua 
anulação. Improcede pois a arguição de omissão de pronúncia.

Quanto ao mérito, a questão objecto do presente recurso é a de saber se a sentença fez um correcto 
julgamento ao considerar como fundamentada a decisão da Comissão de Revisão, que fixou a matéria 
colectável com base nos valores acordados entre os vogais dessa mesma comissão.

A decisão recorrida considerou que a decisão da comissão estava fundamentada.
Mas não concordamos.
É sabido que o artº 268º, n.º 3 da Constituição da República dispõe que os actos administrativos 

carecem de fundamentação expressa e acessível quando afectem direitos ou interesses legalmente 
protegidos.

A consagração constitucional deste dever de fundamentação expressa, integrado nas chamadas 
garantias dos administrados, tem em vista assegurar a quem seja afectado nos seus direitos ou interes-
ses, o direito de conhecer as razões que terão determinado a adopção da decisão administrativa que 
lhe diz respeito.

A jurisprudência e a doutrina têm consagrado o entendimento de que um acto se encontra sufi-
cientemente fundamentado quando dele é possível extrair qual o percurso cognoscitivo seguido pelo 
agente para a sua pratica. (Ver neste sentido, desde logo o acórdão deste STA de 23/05/2012 tirado no 
recurso 0870/11, no qual o ora relator interveio como adjunto (a que nos arrimamos) e ainda os acórdãos 
01.04.1992, AD de 22.02.1995, pag. 590, de 28.5.87, in AD 315, 367, de 12.02.87, in AD 317, 581, de 
11.05.89, in AD 335, 1398, de 19.05.88 in Ad 325, 38, de 25.10.88, in AD 327, 37, e de 10.01.1989, in 
AD 339, 303, todos citados no Código de Procedimento Administrativo, anotado e comentado, de José 
Manuel Botelho, Pires Esteves e José Cândido de Pinho, 2ª edição, pags. 396 e segs.)
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É também pacificamente aceite que não preenche a exigência legal de fundamentação o recurso 
a meras fórmulas tabelares que não esclareçam devidamente a motivação de facto e de direito que 
presidiu ao acto da administração.

No que concerne à fundamentação por remissão resulta expresso na lei que a fundamentação pode 
consistir em mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações 
ou propostas, incluindo os que integrem o relatório da fiscalização tributária (cf. artº 77º, n.º 1 da Lei 
Geral Tributária).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo (Vide, por todos, o Acórdão do Supremo 
Tribunal Administrativo de 11.12.2002, processo 1434/02, in www.dgsi.pt.) vem entendendo pacifica-
mente que nestes casos de remissão o acto administrativo integra, nele próprio o parecer, informação 
ou proposta que, assim, em termos de legalidade, terão de satisfazer os mesmos requisitos da funda-
mentação autónoma.

Ponto é que a fundamentação responda, às necessidades de esclarecimento do contribuinte 
informando -o do itinerário cognoscitivo e valorativo do acto de liquidação, permitindo -lhe conhecer 
as razões, de facto e de direito, que determinaram a sua prática.

Importa ainda referir que, nos casos de fundamentação por remissão, em face da exigência cons-
titucional de que a fundamentação seja expressa, deverá referir -se explicitamente a concordância com 
os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas.

Daí que, em face desta exigência constitucional de fundamentação expressa, não seja aceitável 
a interpretação que defende bastar uma fundamentação que o tribunal considere inequívoca, por esta 
fornecer aos administrados uma garantia de menor grau do que aquela, e não haver razões atinentes 
a quaisquer outros direitos que possam justificar esta menor exigência (Neste sentido Diogo Leite 
de Campos, Benjamim da Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, Lei Geral Tributária Anotada, 3ª 
edição, pag. 383).

Em suma, a fundamentação do acto administrativo, embora possa ser feita por remissão, tem de 
ser expressa. E, embora deva ser sucinta, não pode ser implícita.

Acresce dizer, na senda do Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 11.12.2007, re-
curso 615/04, in www.dgsi.pt «que o grau de fundamentação há -de ser o adequado ao tipo concreto do 
acto e das circunstâncias em que o mesmo foi praticado, de molde a satisfazer a divergência existente 
entre a posição da Administração Fiscal e a do contribuinte».

No caso subjudice está em causa o acto da comissão de revisão que decidiu em sentido desfavorável 
à recorrente a reclamação por ela deduzida contra a determinação do seu lucro tributável

Mais concretamente o que se questiona no recurso é a decisão constante da acta da comissão de 
revisão relativa aos valores respeitantes à actividade de uma tipografia que tinha a seu cargo como 
actividade fundamental a edição de um jornal regional.

E, no que respeita a este sector, a decisão da Comissão de Revisão, constante da respectiva acta (fls. 
35 a 38 do I volume) não faz qualquer remissão para o relatório da inspecção tributária, que se debruçou 
sobre os exercícios de 1992, 1993 e 1994 de que resultaram liquidações de IVA e juros compensatórios. 
A sua fundamentação é tão somente a que consta da alínea c) do probatório e que aqui lembramos:

«(…) o Presidente da Comissão procurou estabelecer acordo entre os vogais, os quais acorda-
ram nos montantes de 853.117$, 890.662$00 e 2093.005$00, que serão liquidados adicionalmente ao 
imposto declarado dos exercícios de 1992, 1993 e 1994, com base nos seguintes fundamentos:

1 — Considerar para os desperdícios (jornais estragados), bem como para os jornais devolvidos, 
convertidos em papel que o preço de venda do quilo não ultrapassou os 10$00/Kg, por ser este, o valor 
que se entendeu ajustar -se mais à realidade, para aqueles anos, de 1992, 1993 e 1994.

2— Relativamente às ofertas de assinaturas ter em linha de conta o valor limite sobre o qual não 
é liquidado IVA, ao abrigo do disposto no artigo 16º do CIVA, complementado pela informação da 
circular 19/89, de 19/12/89. Assim, subtraiu -se à base tributável fixada, o montante correspondente a 
5 por mil do volume de negócios para cada ano,

3. No que respeita às diferentes modalidades existentes, nas assinaturas de 7 dias, quadrimestrais, 
semestrais e anuais, estabelecer entre si, o mesmo peso, aplicado nas de 5 dias (...), uma vez que não 
existem motivos para as diferenças consideradas pela fiscalização.

4. No que se refere às correcções resultantes do n.º de jornais vendidos através das agências, 
atender em parte ao argumento do contribuinte, quando este alega que a diferença encontrada de 
jornais em falta subsiste, porque o n.º de jornais saídos por assinaturas, é maior, visto que a maioria 
das assinaturas quadrimestrais e semestrais são renovadas, dado que estas modalidades existem, para 
escalonar o pagamento e não tanto, porque se pretende assinar o jornal só por um quadrimestre ou um 
semestre. Assim, considerou -se que 80% dos assinantes renovam de facto as suas assinaturas.

5. Considerar um consumo interno diário, para o pessoal e administração de 100 jornais durante 
359 dias e ainda uma margem de erro para 1994, de 1% da produção líquida, à semelhança do que 
foi admitido em 1993.

(…)»
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A recorrente alega a falta de verdadeira fundamentação e de percepção do iter cognoscitivo que 
conduziu aos resultados fixados.

No que tem razão.
A fundamentação do acto administrativo, embora possa ser feita por remissão, tem de ser expressa. 

E, embora deva ser sucinta, não pode ser implícita.
Em todo o caso, a fundamentação deverá responder às necessidades de esclarecimento do con-

tribuinte informando -o do itinerário cognoscitivo e valorativo do acto de liquidação, permitindo -lhe 
conhecer as razões, de facto e de direito, que determinaram a sua prática.

Ora a decisão da comissão de revisão não só não permite perceber o fundamento das alterações 
como não remete sequer expressamente para o relatório de inspecção o que importa agora sindicar.

Temos também de considerar que há data da reunião da comissão (16/06/1997) ainda não estava 
em vigor a LGT nem tinham sido introduzidas as alterações ao CPT operadas ao seu artº 89º e a in-
trodução de novos artigos (85º -A e 85º - B) pelo D.L. n.º 24/98, de 24.2, pelo que os acordos obtidos 
na Comissão de Revisão não configuravam qualquer transacção, sendo viável a sua impugnação com 
a invocação de qualquer ilegalidade praticada na determinação da matéria tributável ou de errónea 
quantificação desta, já que não havia intervenção de perito independente.

Assim o acto da comissão constitui um acto tributário de fixação da matéria colectável, sendo 
que mesmo que tal acto se limite a manter os valores apurados pelos serviços de fiscalização não pode 
o mesmo eximir -se à obrigação legal de fundamentação.

E dúvidas não há de que a deliberação tomada sem remissão expressa para o relatório dos serviços 
de fiscalização e sem indicação, em termos claros, das razões de facto e de direito que a determinaram, 
não obedece ao conteúdo e requisitos da fundamentação do acto tributário exigidos pelo artº 77º da 
Lei Geral Tributária.

Daí que se entenda que, no caso, está inquinada de vício de forma, por insuficiência de funda-
mentação, a deliberação da comissão de revisão.

Assim, padecendo a decisão de fixação da matéria tributável de falta de fundamentação, ocorre vício 
que inquina a legalidade desse acto e de todos os actos consequentes, incluindo o de liquidação.

A sentença recorrida, que assim não entendeu, não pode, pois, ser confirmada, pelo que procede 
o recurso.

4 - Decisão:
Nestes termos acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, julgando-

-se a impugnação judicial procedente.
Sem custas.
Lisboa, 8 de Maio de 2013.  — Ascensão Lopes (relator) — Lino Ribeiro  - Valente Torrão. 

 Acórdão de 15 de maio de 2013.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Inconstitucionalidade. Suspensão da execução.

Sumário:

 I — A alegação de inconstitucionalidade das normas do CPPT que permitem a prática 
de atos no processo judicial de execução fiscal por órgãos de natureza adminis-
trativa, designadamente o ato de citação, consubstancia fundamento legítimo de 
oposição à execução fiscal.

 II — A norma do CPPT que atribui competência ao órgão de execução fiscal para 
ordenar a citação, não é inconstitucional, pois não atribui aos órgãos da admi-
nistração competências que a Constituição da República Portuguesa reserva aos 
tribunais.

 III — Se, relativamente à alegada não autorização de cobrança da taxa de promoção, 
a sentença de primeira instância não fez qualquer explicitação dos factos que 
se deviam ter de considerar como relevantes e provados, nomeadamente para 
apreciação deste fundamento de oposição este Tribunal de recurso não dispõe, 
de base factual para decidir o recurso jurisdicional quanto a este fundamento.
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Processo n.º 78/12 -30.
Recorrente: A………, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – A………, Lda., com os demais sinais dos autos, vem recorrer da decisão do Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Viseu, que julgou improcedente a oposição por si deduzida contra a execução 
fiscal n.º 2704201001007130, instaurada pela Fazenda Publica por dividas ao IVV referente a taxas 
de promoção dos meses de outubro a dezembro de 2009, cujo montante ascende a € 47.015,08 ao qual 
acresce custas e juros de mora, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

A). O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Viseu que julgou improcedente a oposição à execução, por erro na forma de processo e, uma vez que, 
alegadamente, não foi invocado nenhum dos fundamentos elencados no n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

B). A pretensão da A……… de oposição à execução da respeita o elenco taxativo do n.º 1 do 
artigo 204.º do CPPT, bem como a pretensão por si deduzida tem viabilidade e concludência, razão 
pela qual não é manifesta a sua improcedência.

C). Na petição de oposição à execução foram invocados, em suma, os seguintes vícios: (i) a 
inconstitucionalidade orgânica e material das normas do CPPT que determinam a prática de funções 
jurisdicionais pelo Serviço de Finanças no âmbito da execução fiscal, em especial, o n.º 1 do artigo 188.º 
do CPPT; (ii) a cobrança de uma taxa não autorizada/inexistente nas leis em vigor; (iii) a pendência de 
processo contencioso com efeito suspensivo.

D). O primeiro dos vícios apontados pela A……… na sua petição de oposição é enquadrável na 
última alínea do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT: a inconstitucionalidade invocada consubstancia funda-
mento que, desde logo, não envolve a apreciação da legalidade da liquidação da quantia exequenda, 
nem representa interferência em matéria da exclusiva competência da entidade que emitiu o título, 
sendo provada, simplesmente, a partir de documentos  - in casu, pelo documento de citação da A……… 
para a execução fiscal  -, sendo certo que afeta a eficácia do ato de citação e consequente exigibilidade 
da dívida exequenda.

E). O segundo dos fundamentos invocados na petição de oposição que dá causa aos presentes autos, 
que se prende com a inexistência da taxa em questão nas leis em vigor/não autorização da cobrança da 
mesma taxa, tem cabimento expresso na alínea a) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

F). É ilegal a cobrança coerciva de uma quantia proveniente de uma taxa inexistente ou cuja 
cobrança não se encontra autorizada.

G). O IVV pretende fazer -se pagar de uma taxa cuja cobrança se encontra suspensa por decisão 
comunitária.

H). Nos termos do n.º 3 do art.º 88º do Tratado CE (TCE), o Estado Português encontra -se inibido 
de executar qualquer auxílio que esteja a ser objeto de um processo de apreciação pela Comissão até à 
emissão, por aquela entidade, de uma decisão final de aprovar (ou não) o auxílio em causa  - cf. art.º 88.º, 
n.º 3, in fine, do TCE  -, conforme sucede com o auxílio que a taxa de promoção em causa financia.

I). A própria Comissão «recorda a Portugal o efeito suspensivo do n.º 3 do art.º 88.º do Tratado 
CE e remete para o art.º 14.º do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho que dispõe que os auxí-
lios ilegais poderão ser reembolsados pelos seus beneficiários»  - cf. considerando n.º 147 do processo 
C 43/2004, junto aos autos como documento n.º 1 com a contestação apresentada pelo próprio IVV.

J). Até que a decisão final seja proferida pela Comissão quanto ao auxílio do período em questão, 
tanto esse auxílio, como o seu incidível modo de financiamento  - a taxa de promoção  - não podem ser 
postos em execução, o que equivale a dizer que a sua cobrança não está, ao momento da liquidação, 
autorizada, e que os diplomas nos quais essa liquidação se baseia são de considerar, de momento, 
juridicamente inexistentes.

K). A A……… pode invocar em juízo o efeito direto da proibição de execução constante do n.º 3 
do art.º 88.º do TCE, para com isso fundamentar a ilegalidade da cobrança deste tributo, o que fez nos 
presentes autos.

L). O IVV, ao solicitar a instauração de processo de execução fiscal, e a Administração Tributária, 
ao instaurá -lo, estão simultaneamente a violar uma norma de direito comunitário e a aplicar legislação 
que à data tem forçosamente de se considerar juridicamente inexistente (ou, pelo menos, como não 
estando a produzir efeitos, o que será equiparado à inexistência).

M). Tais factos constituem manifestos fundamentos de oposição à execução, enquanto atinentes 
com a ilegalidade abstrata do tributo, nos termos do disposto no artigo 204º, n.º 1, alínea a), do CPPT.

N). Este fundamento de oposição à execução não deverá ser julgado improcedente, atento, inclu-
sivamente, o próprio teor das decisões comunitárias juntas aos autos pelo IVV com a sua contestação 
(cf. docs. 1 e 2 juntos aos presentes autos com a contestação do IVV), decisões nas quais o Tribunal 
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a quo sustenta, precisamente, o indeferimento ou improcedência de tal fundamento  - cfr. página 6 da 
sentença proferida nos presentes autos.

O). Em julho de 2010, foi com efeito proferida uma decisão pela Comissão Europeia no âmbito 
do procedimento de apreciação de auxílio estatal, decisão que foi junta pelo IVV como documento n.º 2 
com a contestação apresentada nos presentes autos. Todavia, para além do próprio teor da decisão em 
questão e para além de tal decisão ser uma decisão condicional e de não ter ainda transitado em julgado 
(em face do recurso interposto pela República Portuguesa, junto como doc. n.º 3 pelo IVV),

P). Será relevante notar que essa decisão limita -se ao exame da aplicação da taxa de promoção a 
partir da sua entrada em vigor e até 31 de dezembro de 2006 (cfr. ponto 133 da referida decisão, junta 
como doc. n.º 2 pelo IVV), data em que entraram em vigor novas orientações comunitárias para ao 
auxílios estatais,

Q). Sendo certo que, por um lado, a Comissão ainda não proferiu decisão relativamente à apli-
cação da taxa de promoção para além dessa data e, por outro lado, os presentes autos respeitam a uma 
execução fiscal instaurada para cobrança coerciva da taxa de promoção relativa ao período de outubro 
a dezembro de 2009, período, portanto, desde logo não abrangido pela decisão referida!

R). Não poderá proceder, portanto, o entendimento de que o fundamento de estarmos perante a 
cobrança de uma taxa não autorizada/inexistente nas leis em vigor é improcedente por ter sido já pro-
ferida decisão final no aludido procedimento comunitário.

S. No que respeita à pendência de processo contencioso com efeito suspensivo  - fundamento 
que não foi apreciado pelo Tribunal a quo  -, a jurisprudência e a doutrina têm vindo a entender que, 
nas situações em que a exigibilidade da dívida seja afetada por qualquer motivo não definitivo, mas 
meramente temporário, esse motivo possa ser invocado em sede de oposição à execução, que terá por 
objeto, então, a suspensão da execução (vide, Lopes de Sousa, in Código de Procedimento e de Pro-
cesso Anotado, 5ª Edição, 2007, Vislis Editores, pág. 371; Carlos Paiva, in O Processo de execução 
Fiscal, 1ª Edição, 2008, Almedina, pág. 117; ac. STA de 13/12/2000, proc., n.º 25610; Ac. TCA Sul, 
proc. n.º 6016/01).

T). Tanto a doutrina, como a jurisprudência, enquadram tal fundamento na disposição residual da 
alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

U). A pendência de processo contencioso com efeito suspensivo invocada na petição inicial 
constitui, igualmente, fundamento legal e legítimo de oposição à execução, nos termos da alínea i) do 
n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

V). Não é manifesta a improcedência deste fundamento  - que não foi, sequer, apreciado na sentença 
ora posta em crise  - porquanto se encontra pendente processo de impugnação das liquidações em causa 
(processos n.º5 27/10.4BEVIS e 143/10.2BEVIS) e o pedido de dispensa de prestação de garantia.

W). Não se verifica, in casu, qualquer erro na forma de processo, nem improcedência dos fun-
damentos alegados, devendo, em consequência, ser revogada a sentença recorrida, com as demais 
consequências legais.

X). A sentença recorrida viola o disposto no artigo 204.º, n.º 1, alíneas a) e i), do CPPT e art.º 88º, 
n.º 3, do TCE.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
II. Foram apresentadas contra -alegações pelo Instituto do Vinho e da Vinha, com as seguintes 

conclusões:
A) A ora Recorrente requereu ao Tribunal que declarasse extinto o processo de execução fiscal 

n.º 2704 2010 01007130 instaurado no serviço de finanças de Viseu para cobrança coerciva de € 47.015,08 
devidos ao IVV alegando, entre outros vícios, a inconstitucionalidade material e orgânica das normas 
do CPPT que autorizam a prática de atos de execução fiscal por órgãos de natureza administrativa e a 
não autorização de cobrança da taxa de promoção em crise.

B) A sentença recorrida indeferiu acertadamente aquela pretensão, considerando que «a Oponente 
não alega nenhum dos fundamentos previstos no artigo 204.º do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário» — cfr. sentença recorrida (cit).

C) Os atos de natureza materialmente jurisdicional indicados no CPPT são a decisão (i) dos 
incidentes, (ii) dos embargos, (iii) da oposição à execução, (iv) dos recursos de atos praticados pelo 
órgão de execução, a verificação e graduação dos créditos e, por fim, (v) da anulação da venda — cfr. 
artigo 15l.º, n.º 1 do CPPT, pelo que a instauração da execução fiscal e a citação do executado não 
consubstanciam atos materialmente jurisdicionais, ao contrário do que alega a Recorrente.

D) Quer o STA, quer o Tribunal Constitucional já se pronunciou no sentido da admissibilidade 
constitucional da atribuição de competências para a prática de atos de natureza não jurisdicional por 
parte da Administração fiscal, no âmbito do processo de execução fiscal  - cfr. Acórdãos do STA de 19 
de fevereiro de 1992, proferidos nos recursos n.º 13763 e 13830, de 29 de abril de 1992, proferido no 
recurso n.º 14123 e de 23 de setembro de 1992, proferido no recurso n.º 14344 e do Tribunal Consti-
tucional n.º 465/91, de 1 de dezembro de 1991 e n.º 331/92, de 1 de outubro de 1992, posição que foi 
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ainda reafirmada pelo mesmo Tribunal nos Acórdãos n.º 152/02, de 17 de abril de 2002 e n.º 263/ 02, 
de 18 de junho de 2002.

E) A instauração pela Recorrente da presente ação de oposição à execução, com base exclusiva-
mente no facto de existir uma investigação da Comissão a aspetos parcelares da taxa de promoção, não 
se encontrando, consequentemente, vedada ou suspensa a sua cobrança, não pode ser tida senão como 
a despropósito e totalmente improcedente.

F) Um auxílio não notificado à Comissão Europeia e objeto de investigação por parte daquela 
Instituição é tido como um «auxílio ilegal» apenas na aceção da alínea 1), do artigo 1.º do Regulamento 
(CE) n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de março de 1999, não exprimindo qualquer juízo quanto à 
incompatibilidade com o Direito Comunitário.

G) A Comissão, na decisão adotada em 20 de julho de 2010 e notificada ao IVV (ora Recorrido) 
em 28 de setembro de 2010 concluiu pela compatibilidade da taxa de promoção cobrada pelo 1VV, 
pelo que manifestamente não se o fundamento previsto no artigo 204.º, n.º 1, alínea a) do CPPT, ao 
contrário do alegado pela Recorrente.

III. O MP emitiu parecer de fls.285 dos autos, no qual defende:
«a) aquisição oficiosa pelo STA de informação sobre a posição da Comissão Europeia respeitante 

à aplicação das taxas após 31 dezembro 2006;
b) suspensão da instância até ao conhecimento da decisão adotada pelo Comissão Europeia (arts. 

276º nº1 alínea c) e artº 279º nº1 CPC/art. 2º alínea e) CPPT).»
IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
V. A decisão recorrida não fixou probatório.
VI. Cumpre agora decidir.
De acordo com a conclusão da alínea C) das alegações da recorrente, são as seguintes as questões 

a decidir no presente recurso:
a) A inconstitucionalidade orgânica e material das normas do CPPT que determinam a prática de 

funções jurisdicionais pelo Serviço de Finanças no âmbito da execução fiscal, em especial, o n.º 1 do 
artigo 188.º do CPPT;

b) A cobrança de uma taxa não autorizada/inexistente nas leis em vigor;
c) A pendência de processo contencioso com efeito suspensivo.
Ora, todas estas questões já foram suscitadas e decididas neste STA no recurso n.º 064/12 de 

16/05/2012, tendo tal aresto sido subscrito por todos os juízes que constituem a formação dos presentes 
autos, sem qualquer voto de vencido.

Assim, sendo, iremos aqui reproduzir o que naqueles acórdão ficou escrito.
“Quanto à alegada inconstitucionalidade orgânica e material das normas do CPPT que 

determinam a prática de funções jurisdicionais pelos Serviços de Finanças no âmbito da execução 
fiscal, mais especificamente o n.º 1 do artigo 188º do CPPT que atribui ao órgão de execução fiscal o 
poder para ordenar a citação do executado, a recorrente apenas diz que esse fundamento se enquadra 
na aliena i) do n.º 1 do artigo 204º do CPPT e que, por isso, não há erro na forma de processo.

Acontece que, sobre esse fundamento, a sentença recorrida, invocando o acórdão do STA de 
16/6/2004 proferido no recurso n.º 367/04, pronunciou -se sobre o mérito, dizendo que “o ato de dar a 
conhecer ao executado a interposição contra ele da execução ou a chamá -lo ao processo, não implica 
qualquer decisão relativa à composição do litígio ou do conflito de interesses existente». Ao pronunciar-
-se sobre a inconstitucionalidade material da norma que dá poderes ao órgão de execução fiscal para 
ordenar a citação, vendo aí uma atuação meramente administrativa, desprovida de caráter jurisdicional, 
a sentença pressupõe que esse fundamento pode ser incluído no âmbito da oposição, e por isso, não lhe 
pode ser feita a censura que a recorrente lhe dirige.

Quando a sentença se refere à existência de erro na forma de processo, fá -lo apenas para responder 
à conclusão que a oponente retira no artigo 20º da petição da alegada inconstitucionalidade. Com efeito, 
após invocar a inconstitucionalidade do n.º 1 do artigo 188º do CPPT, a oponente alega que dela resulta 
a nulidade do mandado de citação emitido pela chefe do serviço de finanças e, consequentemente, da 
citação efetuada, posto que efetuada por quem, não tem constitucionalmente competência para tanto. 
Ora, se pretendia alegar a nulidade da citação, diz a sentença, que deveria ter dirigido tal pedido ao 
órgão de execução fiscal e não ao tribunal através da oposição.

E nenhum reparo se pode fazer a este julgamento.
De acordo com a corrente jurisprudencial reiterada e uniforme deste Tribunal, a propósito da argui-

ção e conhecimento das nulidades processuais decorrentes das falta ou nulidade da citação em processo 
de execução fiscal, tem que se reconhecer que a falta de citação não se presta a servir de fundamento 
à oposição. Não só não cabe no âmbito da alínea i) do n.º 1 do artº. 204º do CPPT, por não ser um ato 
predestinado à extinção da execução, como está fora do alcance do n.º 1 do artigo 151º do CPPT, por 
não ser tratar de uma questão jurídica controvertida. Com efeito, diz -se no Acórdão do Pleno da Secção 
de 28/2/04, no recurso n.º 0803/04, que «o facto de a alínea i) do n.º 1 do artigo 204º do CPPT não 
rechaçar, perentoriamente, a consideração da nulidade do citação como fundamento de oposição à 
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execução, não significa que este meio processual seja o próprio para a invocar. Isto porque a nulidade 
da citação consubstancia uma nulidade do processo executivo, e as nulidades devem ser invocadas 
e apreciadas no processo em que ocorreram, tendo em vista a sua sanação e o prosseguimento do 
processo. Ao passo que a oposição à execução persegue a extinção do processo ou, pelo menos – em 
casos restritos – a sua suspensão», Jurisprudência esta que tem vindo a ser seguida de forma unânime 
em decisões posteriores (cfr. ac. do STA de 2/4/08, rec. n.º 0953/07, de 25/3/09, rec. n.º 0923/08, de 
3/11/2010, rec. n.º 0586/10, de 10/3/2011, rec. n.º 042 e de 25/5/2011, rec. n.º 0817/11). Por outro lado, 
diz -se nos acórdãos do STA de 2/4/2008 (rec. n.º 0953/07) e de 25/3/09 (rec. n.º 093/08) que «o sentido 
desta norma do art.º 151.º é o de atribuir ao tribunal o conhecimento de todas as questões de caráter 
jurisdicional, deixando às autoridades administrativas apenas as tarefas conexionadas com os fins da 
execução fiscal que não envolvam a resolução de questões jurídicas controvertidas. No entanto, se se 
tratar de nulidade por omissão da prática de um ato que deveria ser praticado, deverá entender -se que 
não se está ainda perante uma questão controvertida, pelo que a sua prática deverá ser requerida ao 
órgão da execução fiscal, só havendo possibilidade de solicitar a intervenção do tribunal, através de 
uma reclamação nos termos do art.º 276.º, se for indeferido o respetivo requerimento».

A recorrente não impugnou diretamente a decisão de fundo quanto ao juízo sobre a constitucio-
nalidade da norma que permite ao órgão de execução fiscal ordenar a citação do executado. Em todo 
o caso, a posição que se tomou na sentença recorrida sobre essa questão corresponde à que vem sendo 
defendida pela jurisprudência, com a qual se concorda. Ora, é jurisprudência pacifica que a natureza 
judicial do processo de execução fiscal não contende com a prática, pelos órgãos da administração 
tributária, de atos de natureza não jurisdicional, não sendo como tal, inconstitucionais as normas que 
atribuem competência ao órgão da administração tributária a prática de atos que nada têm que ver com 
o exercício de competências dos tribunais. Para esta jurisprudência a natureza judicial do processo de 
execução fiscal não impede a prática, pelos órgãos da administração tributária, de atos de natureza não 
jurisdicional, não sendo inconstitucionais as normas que atribuem competência ao órgão de execu-
ção fiscal para a prática de atos de natureza não jurisdicional, designadamente para o ato de citação.

Como se decidiu no acórdão de 26/4/2012, proferido no processo n.º 1088/11, onde a recorrente 
invoca a mesma questão, a competência atribuída por este normativo aos órgãos da administração tri-
butária é precisamente a competência para a prática de atos de natureza não jurisdicional no processo 
de execução fiscal. Como aí se refere «a jurisprudência da Secção de Contencioso Tributário deste 
Supremo Tribunal Administrativo, tem -se pronunciado, de forma consolidada e de há longo tempo, no 
sentido de que não contende com a natureza judicial do processo executivo fiscal o facto de a citação 
ser ordenada pelo chefe da repartição de finanças, já que tal despacho não se insere nos despachos 
jurisdicionais, não tendo por finalidade a composição de qualquer litígio (cf. Acórdãos do Supremo 
Tribunal Administrativo de 20.02.2008, recurso 999/07, de 16.06.2004, recurso 367/04, de 02.05.2001, 
recurso 25027, e de 19 -2 -92, recursos ns. 13763 e 13830.) E instado a pronunciar -se sobre a constitu-
cionalidade da atribuição de competência à Administração Tributária para instauração e prática de atos 
no processo de execução fiscal o Tribunal Constitucional vem também entendendo que a decisão de 
instauração não envolve um juízo definitivo sobre a exequibilidade do título ou sobre a verificação dos 
pressupostos da ação executiva, não havendo nesse ato qualquer composição de interesses, pelo que ele 
não tem natureza jurisdicional – conferir neste sentido acórdãos do Tribunal Constitucional n.º 331/92, 
de 21/10/1992, n.º 152/2002, de 17 -4 -2002, publicado no Diário da República, II Série, de 31 -5 -2002, 
e n.º 263/02, de 18 -6 -2002, publicado no Diário da República, II Série, de 13 -11 -2002».

Quanto ao terceiro fundamento invocado:
A recorrente invoca ainda a pendência de processo contencioso com efeito suspensivo. Quanto 

a esta questão ela é enquadrável no âmbito da alínea i) do n.º 1 do artº 204º do CPPT, e ainda nesse 
processo pode ter sido ou não, prestada garantia ou penhorados bens que garantam a divida exequenda.

Mas verifica -se que na petição inicial de oposição não foi alegado que existiam pendentes impug-
nações com efeito suspensivo (sublinhado nosso). Apenas se noticia a interposição de impugnações. E, 
no articulado dessa peça, a recorrente defende que, tal como resulta do n.º 4 do artigo 103º do CPPT 
para a impugnação judicial, também em sede oposição pode ser formulado pedido de prestação de 
garantia e, por igual razão, também pode ser deduzido o pedido de dispensa de garantia. E no pedido, 
além da extinção da execução pediu subsidiariamente que fosse deferido o pedido de dispensa de 
prestação de garantia.

Portanto, a oposição à execução, nesta parte, não deriva do facto de ter sido instaurado um pro-
cesso de execução fiscal após ter sido prestada garantia e antes da impugnação judicial estar decidida. 
A pretensão do oponente circunscreve -se apenas ao pedido de dispensa de prestação de garantia que, 
no seu entender, pode ser efetuado na ação de oposição à execução.

É certo que se for instaurada execução fiscal quando está pendente a impugnação judicial com 
garantia já prestada ou estando por decidir o pedido de prestação formulado nesse processo, a execução 
será ilegal, podendo o executado deduzir oposição, que será enquadrável na alínea i) do artigo 204º 
do CPPT. E atualmente, após a redação dada ao n.º 4 do artigo 103º do CPPT pela Lei n.º 15/2001 de 
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5/6, e em conjugação com o n.º 1 do artigo 183º, a prestação de garantia pode ser efetuada no próprio 
processo de impugnação. Ora, se a impugnação da liquidação tem efeitos suspensivo, em consequência 
da garantia nela prestada, a execução fiscal não pode ser instaurada.

Mas não foi esse o fundamento da presente oposição, como de resto já foi decidido em casos 
iguais entre as mesmas partes recentemente julgados neste Tribunal, nos acórdãos de 14/23/2012, rec. 
n.º 1053/11 e de 26/4/2012, rec. n.º 1088/11, em que a questão suscitada é em tudo idêntica a esta. 
Também aí a recorrente alegou a pendência de processo contencioso com efeitos suspensivo, mas não 
era essa a realidade que resultava dos autos, nomeadamente da petição inicial de oposição.

A pretensão da recorrente formulada na petição inicial não é sequer a suspensão da execução com 
fundamento na inexigibilidade temporária da dívida, como sustenta em sede de recurso. Nos casos exce-
cionais em que a oposição pode ter em vista a suspensão da execução é preciso alegar e demonstrar que 
a exigibilidade da dívida exequenda está temporariamente afetada, nomeadamente por suspensão legal, 
judicial ou administrativa da eficácia da liquidação. Mas o que oponente pretendeu foi que o tribunal 
declarasse a dispensa de garantia para efeitos de suspensão de execução, o que bem diferente.

Sobre essa pretensão, decidiu -se no despacho liminar que o oponente deveria apresentar tal pedido 
no processo executivo, o que está de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 170º do CPPT que atribui 
ao órgão de execução fiscal, e não ao tribunal, o poder de decidir sobre essa pretensão.

Tal despacho foi objeto de recurso interlocutório apreciado supra.
A mesma recorrente suscita ainda como segundo fundamento na sua ordem de exposição a 

questão da inexistência da taxa em questão nas leis em vigor, decorrente da não autorização da cobrança 
da mesma taxa.

Argumenta -se no recurso que a ilegalidade invocada na petição de oposição não é a ilegalidade do 
ilícito tributário ou da liquidação da taxa de promoção (…) mas sim, a ilegalidade abstrata de tributo 
em causa.

E isto porque o IVV pretende fazer -se pagar de uma taxa cuja cobrança se encontra suspensa por 
decisão comunitária.

Com efeito sustenta a recorrente que, nos termos do n.º 3 do artº 88 do Tratado CE (TCE), o Estado 
Português se encontra inibido de executar qualquer auxílio que esteja a ser objeto de um processo de 
apreciação pela Comissão até à emissão, por aquela entidade, de uma decisão final de aprovar (ou não) 
o auxílio em causa, conforme sucede com o auxílio que a taxa de promoção em causa financia.

E que a própria Comissão «recorda a Portugal o efeito suspensivo do n.º 3 do art. o 88º do 
Tratado CE e remete para o art. o 14. o do Regulamento (CE) n. o 659/1999 do Conselho que dispõe 
que os auxílios ilegais poderão ser reembolsados pelos seus beneficiários», chamando à colação o 
considerando n.º 147 do processo C 43/2004, junto aos autos como documento n.º 2 com a contestação 
apresentada pelo IVV.

Assim conclui que até que a decisão final seja proferida pela Comissão quanto ao auxílio do período 
em questão, tanto esse auxílio, como  - o seu incindível modo de financiamento  - a taxa de promoção 
 - não podem ser postos em execução, o que equivale a dizer que a sua cobrança não está, ao momento 
da liquidação, autorizada, e que os diplomas nos quais essa liquidação se baseia são de considerar, de 
momento, juridicamente inexistentes.

Contra o assim alegado responde a entidade recorrida, sustentado nas suas contra -alegações que 
a Comissão, na decisão adotada em 20 de julho de 2010 e notificada ao IVV (ora Recorrido) em 28 
de setembro de 2010 concluiu pela compatibilidade da taxa de promoção cobrada pelo IVV, pelo que 
manifestamente não se verifica o fundamento previsto no artigo 204.º, n.º 1, alínea a) do CPPT, ao 
contrário do alegado pela Recorrente»

Sobre tal fundamento decidiu -se na sentença recorrida, de uma forma sumária, que “Sobre a 
pretensa não autorização de cobrança da taxa de promoção e sua ilegalidade a resposta também se 
impõe com clareza pois resulta, para além do mais, do enfoque argumentativo apresentado pelo IVV, 
veja -se supra, no relatório, o referido na alínea e), na síntese de argumentos que esgrimiu. Enfoque 
que tem suporte documental, o constante de fls. 75 a 88. Pelo contrário, a versão apresentada pela 
Oponente outro suporte não tem que não seja o de uma argumentação que traduz uma leitura muito 
“especial” de normas e procedimentos comunitários, leitura que não tem qualquer aderência à efetiva 
realidade verificada”.

Como salienta o Ac. deste STA de 26/12/2012 tirado no recurso 1088/11 -30 onde foi suscitada a 
mesma questão pela mesma recorrente, este fundamento de oposição é, em tese, subsumível à alínea a) 
do n.º 1 do referido normativo, na medida em que diz respeito à ilegalidade abstrata do tributo, ou 
seja, não reside diretamente no ato que faz aplicação da lei ao caso concreto mas na própria lei cuja 
aplicação é feita.

E, como sublinha Jorge Lopes de Sousa, no seu Código de Procedimento e Processo Tributário 
anotado, vol. III, pag. 446, cabem neste conceito de ilegalidade abstrata todos os casos de atos que 
aplicam normas que violam regras de hierarquia superior, designadamente, além das normas constitu-
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cionais, as de direito comunitário ou internacional vigente em Portugal ou mesmo normas legislativas 
de direito ordinário quando é feita aplicação de normas regulamentares.

A decisão recorrida, que assim não decidiu, não pode, pois, ser confirmada, pelo que deverá, 
nesta parte, ser revogada.

Da impossibilidade de conhecimento em substituição.
Face ao provimento do recurso nesta parte e à consequente revogação da decisão recorrida suscita-

-se a questão da possibilidade de conhecimento, em substituição, deste fundamento de oposição relativo 
à alegada não autorização de cobrança da taxa de promoção.

Sucede que a sentença de primeira instância não fez qualquer explicitação dos factos que se de-
viam ter de considerar como relevantes e provados, nomeadamente para apreciação deste fundamento 
de oposição.

Também este Tribunal de recurso não dispõe, de base factual para decidir o recurso jurisdicional, 
uma vez que, face ao alegado pela recorrente e pelo recorrido, ele pressupõe uma realidade de facto 
que não está pré -estabelecida, nem nesta sede se pode estabelecer, por o Tribunal carecer de poderes 
de cognição em sede de facto.

Há, assim, um défice na fixação dos elementos de facto pertinentes para a discussão do aspeto 
jurídico da causa, que impõe a necessidade de ampliação da matéria de facto (arts.729º e 730º do Có-
digo de Processo Civil)”.

Não temos razões para seguir entendimento diferente em caso exatamente idêntico.
VII. Nestes termos e pelo exposto, concede -se parcial provimento ao recurso, revogando -se 

parcialmente a sentença recorrida, mantendo -se o julgamento de improcedência da oposição quanto 
ao primeiro e terceiro fundamentos de recurso e ordenando -se a baixa dos autos à primeira instância, 
para que, após ampliação da base factual nos termos atrás descritos, se conheça do mérito do segundo 
fundamento de oposição invocado.

Custas pela recorrente e recorrido (que contra -alegou neste Supremo Tribunal e decaiu em parte) 
na proporção de 2/3 e 1/3 respetivamente.

Lisboa, 15 de maio de 2013. — João António Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro 
Delgado. 

 Acórdão de 15 de Maio de 2013.

Assunto:

IVA. Caducidade do prazo de liquidação. Aplicação da lei no tempo.

Sumário:

 I — As regras de validade geral sobre os conflitos de leis no tempo, constantes dos 
artigos 12.º, 13.º e 297.º do Ccv, não resolvem directamente o problema da aplica-
ção da lei nova que, sem alterar o prazo de caducidade, altera o momento inicial 
da sua contagem, retardando ou antecipando, relativamente ao da lei antiga, o 
momento a partir do qual esse prazo começa a correr.

 II — A lei que retarda o momento inicial da caducidade deve ser tratada como uma 
lei que alonga o respectivo prazo, pelo que, com base na analogia com a solução 
contida no n.º 2 do artigo 297.º do Ccv, o dito prazo se deverá contar do ponto de 
partida estabelecido na nova lei.

 III — Assim sendo, a nova redacção dada ao n.º 4 do artigo 45.º da LGT pela Lei 
n.º 32 -B/2002, de 30/12, é de aplicação imediata aos prazos em curso, porque, 
ao alterar o momento inicial da contagem do prazo, deve ser tratada como uma 
lei que alonga o prazo de caducidade.

Processo n.º 147/13 -30.
Recorrente: A……., S.A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

I -RELATÓRIO
1. A……., S.A., com os sinais dos autos, deduziu oposição à execução fiscal, que lhe havia sido 

instaurada para cobrança de dívidas de IVA relativas ao mês de Maio de 2011, no Tribunal Tributário 
de Lisboa que, por sentença proferida em 28 de Setembro de 2012, julgou a oposição improcedente, 
por entender que o prazo de caducidade do direito às liquidações ainda não tinha decorrido na data em 
que a oponente foi notificada das liquidações.

2. Não se conformando com tal aresto, A…….., S.A., interpôs recurso para a secção de Con-
tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, apresentando as suas Alegações, com as 
seguintes Conclusões:

“A. Vem o presente recurso interposto contra a Sentença, proferida em 28 de Setembro de 2012, 
proferida a fls... dos autos de Oposição à Execução que correram termos junto do Tribunal Tributário 
de Lisboa sob o n.º 2195/06.6BELSB, e que julgou a Oposição à Execução apresentada pela ora Re-
corrente improcedente, mantendo na ordem jurídica o processo de execução n.º 3247200501153595 
contra si instaurado pelo Serviço de Finanças de Lisboa -2, para cobrança de dívida relativa a liqui-
dação oficiosa de IVA do mês de Maio de 2011 e correspondentes juros compensatórios e acrescido, 
no valor total de € 152.088,58 (cento e cinquenta e dois mil, oitocentos e oitenta euros e cinquenta e 
oito cêntimos).

B. Entendeu o Tribunal a quo na Sentença recorrida que o prazo de caducidade do direito às 
liquidações não havia ainda decorrido aquando da sua notificação à Recorrente em 22 de Agosto de 
2005, nem aquando da sua citação para a execução fiscal instaurada para cobrança das dívidas delas 
resultantes, com base nos seguintes fundamentos:

iii. A nova redacção do artigo 45º, n.º 4 da Lei Geral Tributária (na redacção que lhe foi conferida 
pela Lei n.º 32 -B/2002, de 30 de Dezembro) é aplicável ao prazo em curso, atento o disposto na parte 
final do n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil, não se consubstanciando tal aplicação numa aplicação 
retroactiva daquela disposição legal, pois que o prazo de caducidade ainda estava em curso à data 
da entrada em vigor da lei nova.

iv. Estando em causa IVA do mês de Maio de 2001, iniciando -se a contagem do prazo de cadu-
cidade do direito à liquidação em 1 de Janeiro de 2002, à data da notificação das liquidações — 22 
de Agosto de 2005 — não havia, ainda, decorrido tal prazo, de quatro anos, nos termos do n.º 4 do 
artigo 45.º da LGT.

C. Ora, salvo o devido respeito, entende a Recorrente que outro deveria ter sido o entendimento 
perfilhado pelo Ilustre Tribunal Tributário de Lisboa pelos fundamentos que seguidamente se explanam 
e que determinam a extinção do processo de execução fiscal n.º 3247200501153595.

D. Dispunha o artigo 45º, número 4 da Lei Geral Tributária, na redacção em vigor à data dos 
factos sub judice (i.e antes da Lei n.º 32 -B/2002, de 30 de Dezembro), que o prazo de caducidade se 
contava a partir da data do facto tributário e não, como veio a suceder com a entrada em vigor da 
Lei n.º 32 -B/2002, de 30 de Dezembro, do início do ano civil seguinte àquele em que se verificou a 
exigibilidade do imposto

E. A este propósito dispõe a parte final do n.º 2 do artigo 12º do Código Civil que quando a lei 
nova dispuser directamente sobre o conteúdo de certas relações jurídicas, abstraindo dos factos que 
lhe deram origem, entender -se -á que a lei abrange as próprias relações já constituídas que subsistam 
à data da sua entrada em vigor.

F. Porém, no caso em apreço, a nova redacção veio unicamente alterar o inicio de contagem do 
prazo de caducidade para o IVA, sendo que relativamente às liquidações sub judice o respectivo prazo 
já se havia iniciado, nos termos da lei vigente nas respectivas datas, tendo já ocorrido e consumado o 
respectivo facto, pelo que a nova redacção, nesse particular nada pode alterar quanto ao mesmo, por 
já se ter verificado em data anterior e ao abrigo do regime anterior.

G. Não dispondo a sobredita Lei de qualquer norma transitória quanto à aplicabilidade da referida 
regra sobre a contagem do prazo de caducidade no IVA, nem qualquer disposição que confira “carácter 
interpretativo” à alteração legal que produziu naquela matéria, é forçoso concluir que a nova redacção 
só é aplicável aos factos tributários ocorridos após a sua publicação e entrada em vigor.

H. Por outro lado, a caducidade é pacificamente entendida como matéria substantiva, por regular 
a eficácia do direito material, pelo que se aplica a norma em vigor no momento em que se verificou o 
“facto tributário”, nos termos do preceituado no n.º 1, do artigo 12º da Lei Geral Tributária.

I. De outra forma não poderia ser, pois tratando -se a norma constante do artigo 45º da Lei Geral 
Tributária de uma norma sobre garantias dos contribuintes — pois limita no tempo o direito à liquidação 
de tributos — a sua alteração com efeitos retroactivos é proibida, sob pena de manifesta violação do 
disposto no artigo 103º, números 2 e 3, da Constituição da República Portuguesa.

J. Acresce que o artigo 45.º da Lei Geral Tributária (redacção anterior a Lei n.º 32 -B/2002, de 
30 de Dezembro), criou expectativas juridicamente consolidadas, relativamente aos limites temporais 
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em que o direito de liquidar o imposto podia ser exercido, com base na lei vigente à data daquele facto 
tributário, que não podem ser frustradas.

K. Nestes termos, a aplicação do artigo 45º, n.º 4, da Lei Geral Tributária, na redacção dada 
pela Lei n.º 32 -B/2002, de 30 de Dezembro mostra -se inadmissível, consubstanciando uma viciação 
dos princípios constitucionais da legalidade tributária, da não retroactividade da lei fiscal e do Estado 
de Direito Democrático, respectivamente plasmados nos artigos 2.º e 103º, n.ºs 2 e 3 da Constituição 
da República Portuguesa, padecendo, em consequência, o sentido decisório perfilhado pelo Tribunal 
a quo de erro de julgamento.

L. E não colhe o argumento de que se aplicaria in casu o disposto no artigo 297º do Código 
Civil quanto à contagem de prazos, quando há sucessão de prazos. É que, tal normativo, apenas teria 
aplicabilidade se a Lei n.º 32 -B/2002, de 30 de Dezembro tivesse alterado o prazo, o que não ocorreu, 
pois este manteve -se em quatro anos.

M. Em face do supra exposto, a liquidação de IVA e, bem assim, a dos respectivos juros com-
pensatórios, são manifestamente ilegais, na medida em que, tendo sido emanadas em 9 de Agosto de 
2005 (conforme data aposta no documento) e, em consequência, notificadas ao Recorrente após essa 
data (apenas em 22 de Agosto de 2005), encontrava -se já caducado o respectivo direito à liquidação, 
razão pela qual deverá a Sentença recorrida ser anulada por erro de julgamento.

Nestes termos e nos mais de direito aplicáveis, sempre com o douto suprimento de V. Exas., deverá o 
presente recurso ser julgado procedente, e, assim, revogada a Sentença recorrida, por erro de julgamento, 
e, consequentemente, ser ordenada a extinção do processo de execução fiscal n.º 3247200501153595, 
com todas as consequências legais.”

3. Não foram apresentadas contra -alegações.
4. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, emitiu douto Parecer no sentido 

da improcedência do recurso, por aplicação da jurisprudência deste Supremo Tribunal (cfr., nome-
adamente, os acórdãos de 26 -11 -2008, e de 3 -3 -2010 e 17 -3 -11, este de novo do Pleno, proferidos, 
respectivamente, nos recursos 598/08 e 1076/09, os 2 últimos).

5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II - FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
A sentença, sob recurso, deu como provada a seguinte matéria:
“A. Em 9 de Agosto de 2005, a Administração Tributária efectuou, relativamente à ora Oponente, 

liquidação adicional de IVA do mês de Maio de 2001, no valor de €122 346,02— fls. 15;
B. Na mesma data referida em A, a Administração Tributária efectuou à ora Oponente liquidação de 

juros compensatórios relativamente à liquidação referida em A, no montante de €26 349,65  - fls. 14;
C. A Oponente foi notificada das liquidações referidas em A e em B em 22 de Agosto de 2005 - fls.16;
D. Em 12 de Novembro de 2005, foi instaurado processo de execução para cobrança coerciva 

da dívida resultante das liquidações referidas em A e em B — fls. 23;
E. A ora Oponente foi citada para a execução fiscal referida em D, em 05 de Dezembro de 

2005— fls. 21.”
2. DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
A……., SA., citada no âmbito do processo de execução fiscal n.º 3247200501153595, instaurado 

para cobrança coerciva dos montantes relativos ao acto de liquidação adicional de imposto sobre o valor 
acrescentado, relativo ao período de Maio de 2001, no montante de €122.346,02, deduziu oposição 
alegando, no essencial, a falta de caducidade da liquidação do IVA e respectivos juros compensatórios 
no prazo de caducidade.

Para tanto invocou que estando em causa a prática em 9/8/2005 de actos de liquidação de IVA, 
reportados ao período de Maio de 2001, tais actos foram praticados depois de decorrido o respectivo 
prazo de caducidade, nos termos do disposto no art. 45º, nºs 1 e 4, da Lei Geral Tributária, na redacção 
anterior à que foi dada pelo n.º 1 do art. 43º da Lei n.º 32 -B/2002, de 30 de Dezembro.

Por sentença proferida em 28/9/2012, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, foi julgada 
a oposição improcedente por não verificada a alegada caducidade.

Para tanto ponderou a Mmª Juíza “a quo” que
“(…) Nos termos do n.º 4 do mesmo artigo 45º da LGT, o prazo de caducidade conta -se, nos 

impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário e, nos impostos de 
obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu, excepto no imposto sobre o valor 
acrescentado e nos impostos sobre o rendimento quando a tributação seja efectuada por retenção na 
fonte a título definitivo, caso em que aquele prazo se conta a partir do início do ano civil seguinte àquele 
em que se verificou, respectivamente, a exigibilidade do imposto ou o facto tributário”.

“(…) Antes da alteração que lhe introduziu a Lei n.º 32 -B/2002, de 30 de Dezembro, o n.º 4 do 
art. 45º da LGT dispunha: “O prazo de caducidade conta -se, nos impostos periódicos, a partir do termo 
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do ano em que se verificou o facto tributário e, nos impostos de obrigação única, a partir da data em 
que o facto tributário ocorreu”.

“O Supremo Tribunal Administrativo pronunciou -se por mais de uma vez, como no Acórdão 
proferido em 7 de Setembro de 2011, no Processo com o n.º 461/11, no sentido de que, atendendo a 
que o efeito extintivo do direito à liquidação do IVA é o decurso do “inteiro” prazo de caducidade e 
não a ocorrência do seu “dies a quo”, a nova redacção do n.º 4 do artigo 45.º da Lei Geral Tributária 
é aplicável ao prazo em curso, atento o disposto na parte final do n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil.

“(…) E por aplicação da referida jurisprudência, conclui -se, na sentença recorrida, que “Também 
no caso dos autos, estando em causa IVA do mês de Maio de 2001, iniciando -se a contagem do prazo 
de caducidade do direito à liquidação em 1 de Janeiro de 2002 (o que se decide com os fundamentos 
transcritos que se perfilham), à data da notificação das liquidações  - 22 de Agosto de 2005 — não havia, 
ainda, decorrido tal prazo, de quatro anos, nos termos do nº4 do art. 45º da LGT”.

Contra este entendimento se opõe o recorrente alegando, em síntese, que é de concluir pela ve-
rificação da caducidade, porquanto:

“(…) Não dispondo a sobredita Lei de qualquer norma transitória quanto à aplicabilidade da 
referida regra sobre a contagem do prazo de caducidade no IVA, nem qualquer disposição que confira 
“carácter interpretativo” à alteração legal que produziu naquela matéria, é forçoso concluir que a nova 
redacção só é aplicável aos factos tributários ocorridos após a sua publicação e entrada em vigor.

“H. Por outro lado, a caducidade é pacificamente entendida como matéria substantiva, por regular 
a eficácia do direito material, pelo que se aplica a norma em vigor no momento em que se verificou o 
“facto tributário”, nos termos do preceituado no n.º 1, do artigo 12º da Lei Geral Tributária.

“I. De outra forma não poderia ser, pois tratando -se a norma constante do artigo 45º da Lei Geral 
Tributária de uma norma sobre garantias dos contribuintes — pois limita no tempo o direito à liquidação 
de tributos — a sua alteração com efeitos retroactivos é proibida, sob pena de manifesta violação do 
disposto no artigo 103º, números 2 e 3, da Constituição da República Portuguesa”.

Em face das conclusões, que delimitam o âmbito e o objecto do presente recurso, a questão a 
decidir é a de saber se, tratando -se de IVA e tendo o facto tributário ocorrido em 2001, quando vigorava 
a redacção do art. 45º da LGT, que determinava o início do prazo de caducidade do direito à liquidação 
na data do facto tributário, é esta data (Maio de 2001) que deve ser considerada como início do prazo 
de caducidade das liquidações ou se deve ser aplicável a nova redacção do art. 45º da LGT, dada pela 
Lei n.º 32 -B/2002, de 30 de Dezembro, considerando -se iniciado o prazo de caducidade em Janeiro 
de 2002.

Vejamos.
2. O artº 45º, n.º 4 da LGT, em vigor à data dos factos, dispunha o seguinte:
“4  - O prazo de caducidade conta -se, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se 

verificou o facto tributário e, nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributá 
rio ocorreu”

A Lei n.º 32 -B/2002, de 30 de Dezembro, veio dar àquela norma a seguinte redacção:
“4  - O prazo de caducidade conta -se, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se 

verificou o facto tributário e, nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário 
ocorreu, excepto no imposto sobre o valor acrescentado e nos impostos sobre o rendimento quando a 
tributação seja efectuada por retenção na fonte a título definitivo, caso em que aquele prazo se conta a 
partir do início do ano civil seguinte àquele em que se verificou, respectivamente, a exigibilidade do 
imposto ou o facto tributário”.

No caso dos autos, como ficou dito, em 9 de Agosto de 2005 a Administração Tributária efectuou, 
relativamente à ora recorrente, liquidação adicional de IVA do mês de Maio de 2001. Como o prazo 
de caducidade previsto no art. 45º da LGT é de quatro anos, a recorrente considera que a liquidação 
desse imposto já havia caducado, uma vez que tal deve contar -se a partir da data da ocorrência do 
facto tributário e não a partir do início do ano civil seguinte àquele em que se verifica a exigibilidade 
do imposto.

Na sua opinião, a nova redacção dada ao n.º 4 do artigo 45º da LGT pelo artigo 43º do Lei 
n.º 32 -B/2002 de 30/12 não se aplica ao caso concreto porque, quando entrou em vigor, já tinha ocorrido 
o início da contagem do prazo de caducidade, que é um «evento

instantâneo», com efeitos imediatos.
Verifica -se, pois, que no decurso do prazo de caducidade surgiu um nova lei que alterou o termo 

inicial do prazo de quatro anos, o qual deixou de ser a data da ocorrência do facto tributário para passar 
a ser o início do ano civil àquele em que se verificou a exigibilidade do imposto.

A sentença, seguindo a jurisprudência mais recente do STA, aplicou a nova lei, com o argumento 
de que «o facto extintivo do direito à liquidação é duradouro (o decurso do prazo) e não instantâneo», 
pelo que, de acordo com o n.º 2 do artigo 12º do Código Civil, a nova lei é de aplicação imediata.

Com efeito, o Acórdão do Pleno da Secção do Contencioso Tributário deste Tribunal de 17/3/2011 
(rec. n.º 01076/09), julgando uma oposição de julgados, com um outro Acórdão do Pleno da mesma 
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Secção (rec n.º 026806B, de 7/5/2003), decidiu, tal como resulta do respectivo sumário, que «na re-
dacção do n.º 4 do artigo 45.º da LGT dada pelo artigo 43.º da Lei n.º 32 -B/2002, de 30 -12, o prazo, 
de 4 anos, em relação ao IVA, conta -se, não a partir da data em que o facto tributário ocorreu, mas 
a partir do início do ano civil seguinte àquele em que se verificou a exigibilidade do imposto»; e que 
«tendo em conta que o efeito extintivo do direito à liquidação do IVA é o decurso do “inteiro” prazo 
de caducidade e não a ocorrência do seu “dies a quo”, a nova redacção do n.º 4 do artigo 45.º da Lei 
Geral Tributária é aplicável ao prazo em curso, atento ao disposto na parte final do n.º 2 do artigo 12.º 
do Código Civil».

O Acórdão fundamenta -se no seguinte:
“Entendemos pois que à determinação do termo inicial de contagem do prazo de caducidade 

do direito à liquidação de IVA relativo a Fevereiro e Junho de 2002 se aplica o disposto no n.º 4 do 
artigo 45.º da Lei Geral Tributária, na redacção que lhe foi conferida pela Lei n.º 32 -B/2002, de 30 
de Dezembro, não se consubstanciando tal aplicação numa aplicação retroactiva daquela disposição 
legal, pois que o facto extintivo do direito a liquidar não é instantâneo, ao contrário do alegado (cfr. 
conclusão 2.ª das alegações de recurso), uma vez que o efeito extintivo do direito de liquidar apenas 
opera no termo do prazo e este estava ainda em curso à data da entrada em vigor da lei nova.

“Ora, na lição de BAPTISTA MACHADO (Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, 
13.ª reimpress., Coimbra, Almedina, 2002, p. 235), «(…) nada impede que a lei nova se aplique a factos 
passados que ela assume como pressupostos impeditivos ou desimpeditivos (isto é, como pressupostos 
negativos ou positivos) relativamente à questão da validade ou admissibilidade da situação jurídica, 
questão essa que é da sua exclusiva competência”».

E continua o insigne Mestre, a páginas 242/243, «tendo o decurso global do prazo o valor de um 
facto constitutivo (ou extintivo) de um direito ou situação jurídica, se tal prazo ainda se encontrava 
em curso no momento do início de vigência da lei nova, é porque tal situação jurídica ainda não se 
encontrava constituída (ou extinta) neste momento. Logo, cabe à lei nova a competência para deter-
minar os requisitos da constituição da mesma situação jurídica. Achando -se uma situação jurídica 
em curso de constituição, passa o respectivo processo constitutivo a ficar imediatamente subordinado 
à lei nova».

Assim, aceite o pressuposto de que não é o início do prazo de caducidade, mas o seu integral 
decurso, o facto extintivo do direito à liquidação do tributo por parte da administração fiscal, pressu-
posto que nos parece inquestionável, impõe -se a conclusão, por aplicação da regra contida na parte 
final do n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil e no artigo 12.º n.º 1 da Lei Geral Tributária, de que a 
nova redacção do preceito é aplicável aos caso dos autos (prazos de caducidade do IVA relativo a 
Fevereiro e Junho de 2002)”.

Por sua vez, o Acórdão deste Supremo Tribunal, de 8 de Fevereiro, de 2012, proc n.º 931/11, em-
bora chegando à mesma conclusão (aplicação imediata da lei nova), fundou -se noutra argumentação, 
ponderando -se para o efeito que:

“(…) as regras de validade geral sobre os conflitos de leis no tempo, constantes dos artigos 12º, 
13º e 297º do Ccv, não resolvem directamente o problema da aplicação da lei nova que, sem alterar o 
prazo de caducidade, altera o momento inicial da sua contagem, retardando ou antecipando, relativa-
mente ao da lei antiga, o momento a partir do qual esse prazo começa a correr.

“A jurisprudência referida e a recorrente partem da mesma regra do n.º 2 do artigo 12º do CCV, 
chegando, porém, a posições diferentes: aquela, fundamentando -se em que «o facto extintivo do direito 
a liquidar não é instantâneo», aplica a nova lei; este, considerando que «o facto que determina o início 
da contagem de um prazo é um evento instantâneo», aplica a lei antiga, uma vez que na data da nova 
lei já se tinha verificado.

“É verdade que no momento em que entrou em vigor a nova lei já tinha ocorrido o «termo ini-
cial» do prazo de caducidade, sendo certo que a nova lei não alterou o prazo, mas apenas o momento 
inicial a partir do qual ele começa a correr. Ora, se esse momento já ocorreu, poderia defender -se que 
a lei nova não atinge factos passados e por conseguinte deveria aplicar -se a lei antiga, à luz do que se 
dispõe no artigo 12º.

“Mas o problema é resolvido por Baptista Machado através da aplicação analógica da regra contida 
no n.º 2 do artigo 297º do Ccv e não através da aplicação da parte final do n.º 2 do artigo 12º.

“Na obra “Sobre a aplicação no tempo do novo Código Civil”, Baptista Machado resolve esta 
questão nos seguintes termos: «quanto a este problema defende Roubier que a lei que retarda o momento 
inicial da prescrição deve ser tratada como uma lei que alonga o respectivo prazo – pelo que o dito 
prazo se deverá contar do ponto de partida estabelecido na nova lei; e que a lei que antecipa o momento 
inicial da prescrição deve ser tratada como uma lei que abrevia o respectivo prazo – pelo que o prazo 
em questão deverá ser contado a partir da entrada em vigor da LN se, por este modo, ele vier a sofrer 
um encurtamento, e de acordo com a LA, a partir do momento inicial fixado por esta lei, na hipótese 
contrária. Cremos serem perfeitamente defensáveis, com base na analogia, estas soluções. E não valerá 
alegar -se, contra a solução dada à primeira hipótese, que se faz aplicação da LN a um facto passado ao 
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retardar -se, de acordo com ela, o momento inicial da prescrição; pois que também da solução contida 
no n.º 2 do art. 297º se poderia dizer, como vimos, que ela representa uma aplicação da LN a factos 
passados» (1) (cfr. ob cit. pág. 165)”.

Por aplicação desta doutrina, também aplicável aos prazos de caducidade, a nova redacção dada 
ao n.º 4 do artigo 45º da LGT pela Lei n.º 32 -B/2002 veio retardar o momento inicial do prazo de ca-
ducidade, alongando o respectivo prazo, pelo que o respectivo prazo de caducidade se deve contar do 
ponto de partida estabelecido na lei nova, ou seja, a partir de 1 de Janeiro de 2002.

Assim sendo, não é necessário sequer determinar se a nova lei é ou não interpretativa, pois a LN 
sempre seria de aplicação imediata ao prazo em curso.

Aplicando o exposto ao caso em apreço, estando em causa IVA do mês de Maio de 2001, iniciando-
-se a contagem do prazo de caducidade do direito à liquidação em 1 de Janeiro de 2002, tal como se 
conclui na sentença recorrida, ainda que com outra fundamentação, à data da notificação das liquida-
ções - 22 de Agosto de 2005 — não havia, ainda, decorrido tal prazo, de quatro anos, nos termos do 
nº4 do art. 45º da LGT.

Nesta sequência, pode ler -se na sentença recorrida que “Não tendo decorrido o prazo de caduci-
dade do direito às liquidações na data em que a ora Oponente foi notificada das liquidações, nem, tão 
pouco, quando foi citada para a execução fiscal instaurada para cobrança da dívida delas resultante, 
não se verifica o fundamento de oposição utilizado  - falta de notificação da liquidação no prazo de 
caducidade  - pelo que será a Oposição julgada improcedente”.

Não assiste também razão à recorrente quanto ao facto de tal interpretação contender com o 
princípio constitucional da legalidade, ainda que fosse de incluir os prazos de caducidade entre os 
elementos essenciais dos impostos, o que é discutível (2), a verdade é que estamos a falar de uma lei 
da AR (Lei n.º 32 -B/2002).

Em face do exposto improcedem as alegações da recorrente, mantendo -se a sentença recorrida, 
ainda que com distinta fundamentação.

III - DECISÃO
Termos em que os Juízes Conselheiros da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 15 de Maio de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) Cfr. p. 165.
(2) Ver indicação de jurisprudência em sentido contrário em DIOGO LEITE DE CAMPOS e OUTROS, Lei Geral tributária, 

Anotada e Comentada, 4ª ed., 2012, Encontro da Escrita, pp. 106 ss. No sentido de que a suspensão do prazo de prescrição não 
está sujeito ao princípio da legalidade, cfr., o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 280/2010. Na doutrina, sobre a extensão 
da reserva de lei se restringirem à incidência, taxa, benefícios fiscais e garantias dos contribuintes, cfr. SÉRGIO VASQUES, 
Manual de Direito Fiscal, 2011, Almedina, Coimbra, pp.283 ss. 

 Acórdão de 15 de Maio de 2013.

Assunto:

Impugnação judicial. Erro na forma do processo. Sua inverificação.

Sumário:

Porque os rigores formalistas na interpretação das peças processuais estão hoje vedados 
pelos princípios do moderno processo civil e bem assim pelo princípio constitucional 
da tutela jurisdicional efectiva justifica -se alguma benevolência na interpretação da 
petição inicial de impugnação por forma a considerar que o pedido de extinção da 
execução formulado a final pelo impugnante será mera consequência da anulação 
total do acto de liquidação que está na origem da dívida exequenda impugnada, que 
implicitamente se requer, daí que inexista erro na forma do processo.
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Processo n.º 154/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A…………………, com os sinais dos autos, recorreu para o Tribunal Central Administrativo 

Norte da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, de 30 de Janeiro de 2012, que, na 
impugnação por si deduzida do indeferimento de reclamação graciosa tendo por objecto liquidação 
de IRS relativa ao ano de 2009, julgou verificada a excepção de erro na forma de processo, insus-
ceptível de convolação por manifesta improcedência da oposição, absolvendo a Fazenda Pública 
da instância.

O recorrente termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
1º Com o devido respeito e toda a consideração não assiste razão à ilustre Juiz do Tribunal re-

corrido, porquanto se considera que ocorreu incorrecta interpretação e aplicação do direito ao caso 
concreto, como adiante se vai demonstrar.

2º O objecto da impugnação é o acto tributário.
3º O qual aparece viciado de ilegalidade e a necessitar de ser anulado total ou parcialmente.
4º De tal forma que constitui fundamento de impugnação qualquer ilegalidade, incluindo a errónea 

quantificação da matéria colectável.
5º Tal como decorre do disposto no artigo 60º e 99º do CPPT.
6º A impugnação judicial será sempre o meio processual mais adequado quando em causa esteja 

a legalidade do ato tributário.
7º Pelo que não se verifica erro na forma de processo.
8º O Tribunal recorrido violou por erro de interpretação e aplicação os artigos 60º e 99º do 

CPPT.
9º A Fazenda Pública não tomou posição definida sobre os factos alegados pelo impugnante na 

p.i.
10º Pelo que tais factos devem considerar -se admitidos por acordo, ao abrigo das disposições 

conjugadas dos artigos 490.º, n.ºs 1 e 2 do C.P.C., aplicáveis “ex vi” do artigo 2º, alínea e) do 
CPPT.

11º O Tribunal recorrido violou por erro de interpretação e aplicação o disposto nos artigos 490.º, 
n.ºs 1 e 2 do CPC, aplicáveis “ex vi” do artigo 2º, alínea e) do CPPT.

Termos em que se requer a Vossas Excelências que se dignem julgar procedente o recurso ora 
interposto e, em consequência, seja a decisão recorrida revogada e substituída por outra que acolha o 
supra alegado e concluído, com o prosseguimento dos autos de acordo com os ulteriores termos legais 
e processuais aplicáveis, assim se fazendo a mais sã e almejada … JUSTIÇA.

2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – Por Acórdão de 8 de Novembro de 2012 o Tribunal Central administrativo Norte julgou -se 

incompetente em razão da hierarquia para conhecimento do recurso, indicando como tribunal compe-
tente este STA, a quem os autos foram remetidos precedendo pedido do recorrente (cfr. Acórdão de 
fls. 201 a 204 dos autos).

4  - O Excelentíssimo Procurador -Geral adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 
termos (fls. 211, verso, dos autos):

Nada obstando a que se conheça do recurso interposto, parece que o recurso é de proceder, atenta 
a vontade manifestada nas conclusões apresentadas dever levar a considerar ser esse afinal o sentido da 
impugnação apresentada – nesse sentido, cfr. anotação 4 ao art. 98.º do CPPT Anotado e Comentado, 
Vol. II, p. 81, 6.ª ed. 2011, Áreas Ed., de Jorge Lopes de Sousa e jurisprudência aí citada.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
5 – Questão a decidir
É a de saber se, como alegado, a decisão recorrida padece de erro de julgamento quando julgou 

verificada a excepção de erro na forma de processo.
Sendo o objecto do recurso a decisão recorrida e não contendo esta a fixação do probatório relevante 

para a decisão de mérito  - em razão do julgado erro na forma do processo, obstativo do conhecimento 
do mérito da impugnação – não há que conhecer da alegação sintetizada nas conclusões 9.º a 11.º supra 
reproduzidas, sem prejuízo, porém, de se chamar a atenção do recorrente para o teor das normas contidas 
nos números 6 e 7 do artigo 110.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), que 
afastam a aplicabilidade das normas do Código de Processo Civil invocadas pelo recorrente.
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6 – Matéria de facto
É do seguinte teor o probatório fixado na sentença recorrida:
1. No âmbito da execução fiscal 2496201010499062 que correrá termos no SF de Vila Real o 

Oponente foi citado para pagar a quantia de 8.966,24€  - art. 1.º da PI, não contestado.
2. Dá -se aqui por reproduzida a PI
7 – Apreciando
7.1 Do julgado erro na forma do processo
A decisão recorrida, a fls. 158 a 160 dos autos, julgou procedente a excepção de erro na forma 

processual na impugnação judicial deduzida pelo ora recorrente, absolvendo a Fazenda Pública da 
instância, porquanto entendeu que embora o recorrente pretendesse discutir a legalidade da dívida 
exequenda e não a sua extinção, o pedido que formula é de extinção da execução, daí que haja erro 
na forma de processo utilizada porquanto esta se afere pelo pedido ou pretensão que o autor pretende 
obter com o recurso à acção e que constitui vinculação temática para o tribunal, pois é dentro dele 
que este se move – art.º 483.º, n.º 3 e art. 668º n.º 1 alínea e) do CPC.

Discorda do decidido o recorrente, alegando inexistir erro na forma do processo pois que a im-
pugnação judicial será sempre o meio processual mais adequado quando em causa esteja a legalidade 
do ato tributário.

E tem razão o recorrente.
Embora a petição inicial de impugnação oportunamente apresentada pelo ora recorrente (a fls. 5 

a 15 dos autos) seja um bom modelo de uma petição imprecisa e confusa – pois que se claramente 
aí se diz que “vem deduzir Impugnação judicial” diz -se também que se o faz “ao abrigo do disposto 
nos artigos 203.º e 204.º do CPPT” e impugna -se a “supra citada execução”, sendo que, adiante, o 
ora recorrente se refere a si próprio ora como “Impugnante” (artigos 1.º, 6.º, 8.º, 22º, 38.º, 48.º, 58.º e 
61.º da petição inicial), ora como “Oponente” (artigos 43.º, 50.º, 55.º, da petição inicial), para além de 
“executado”, “signatário” e “respondente” –, nenhuma dúvida há que o que pretende sindicar é a lega-
lidade da liquidação da dívida exequenda (IRS de 2009), com fundamento em “errónea determinação 
da matéria colectável” por parte da Administração fiscal, como resulta claramente do artigo 2.º e 4.º da 
PI e do teor dos artigos 8.º e seguintes da mesma peça processual (a fls. 6 a 14 dos autos) e foi, aliás, 
interpretado pelo tribunal “a quo”.

É verdade que termina a sua petição pedindo que a “oposição seja considerada procedente, 
por provada e, em consequência, ser decretada a extinção da execução com todas as consequências 
legais e ser o Impugnante ressarcido das verbas cobradas a mais pela Administração fiscal”, mas 
depois de antes ter dito pouco antes que “(…) liquidação operada esteja errada” (artigo 62.º da PI, 
a fls. 14).

Ou seja, a menos que o impugnante pretendesse no mesmo acto deduzir simultaneamente im-
pugnação judicial e oposição à execução fiscal  - o que seria verdadeiramente sui generis e não parece 
ter sido sua intenção, ao menos confessa  -, o facto de ter expressamente consignado que pretende 
deduzir impugnação judicial e ser claramente perceptível que o fundamento desta é a alegada “ile-
galidade da dívida exequenda”, e não qualquer fundamento dos constantes do n.º 1 do artigo 204.º 
do CPPT, é suficiente para que, ao contrário do que entendeu o tribunal “a quo”, se julgue inexistir 
erro na forma de processo, pois que a impugnação é meio adequado para sindicar a legalidade do 
acto de liquidação que está na origem da dívida exequenda (cfr. o artigo 99.º do CPPT) e a extinção 
da execução pretendida pelo ora recorrente poderá ser consequência decorrente da anulação do acto 
sindicado, se esta for total.

Os rigores formalistas na interpretação das peças processuais estão hoje vedados pelos princípios 
do moderno processo civil e bem assim pelo princípio constitucional da tutela jurisdicional efectiva, 
daí que, embora com alguma benevolência na interpretação do articulado, mas sem afronta a qualquer 
norma ou princípio fundamental, se deva concluir pela inverificação da excepção de erro na forma do 
processo, pois que a impugnação deduzida é meio adequado para sindicar o acto de liquidação que 
está na origem da dívida exequenda por alegada ilegalidade, que, a ser demonstrada, importará a sua 
anulação e que, se esta for total, importará a extinção da execução fiscal, como pretendido.

Pelo exposto, o recurso merece provimento.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida, 
baixando os autos à primeira instância para que prossigam, se a tal nada nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Maio de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce Neto. 
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 Acórdão de 15 de maio de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excecional: Requisitos.

Sumário:

 I — O recurso de revista consagrado no artigo 150.º do CPTA tem natureza absoluta-
mente excecional. Daí que apenas seja admissível nos precisos e estritos termos 
em que o legislador o consagrou.

 II — Este recurso destina -se a viabilizar a reapreciação pelo Supremo Tribunal Ad-
ministrativo de questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista 
de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito.

 III — Deste modo, não pode ser admitido o recurso em que o recorrente se limita a 
discordar da decisão recorrida, como se de um recurso ordinário se tratasse, sem 
invocar nem provar verificação dos requisitos consagrados naquele preceito.

Processo n.º 192/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I - A………, melhor identificado nos autos, veio, ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA, 
recorrer do acórdão do TCA Norte proferido em 17/05/2012, que negou provimento ao recurso por 
si interposto, da decisão do TAF de Aveiro que julgara improcedente a impugnação por ele deduzida 
contra as liquidações de imposto sobre o valor Acrescentado referente aos anos de 1999, 2000 e 2001, 
apresentando para o efeito, alegações nas quais conclui:

A). Não constam do processo documentos que, só por si, implicam decisão diversa da proferida, 
designadamente no que à prescrição diz respeito.

B). De facto e como é bem referido no Acórdão ora em recurso, e constava já na sentença proferida 
em 1ª instância, o prazo de prescrição foi interrompido em 1 de março de 2004 aquando da apresentação 
da impugnação judicial por parte do ora recorrente.

C). Nos termos do disposto no artº. 48º, n.º 1 LGT o prazo de prescrição é de oito anos, contados, 
no caso do imposto sobre o valor acrescentado, a partir do início do ano civil seguinte àquele em que 
se verificou a exigibilidade do imposto.

D). Ora, no caso ora em apreço estão em causa liquidações de IVA referentes aos anos de 1999, 
2000 e 2001, cujo prazo prescricional é contado desde 1 de janeiro de 2000, 1 de janeiro de 2001 e 1 
de janeiro de 2002 respetivamente.

E). Nos termos do n.º 1 do artigo 49.º da LGT a impugnação interrompe a prescrição, impugnação 
essa que, como se disse e está dado como facto assente nos autos, foi intentada em 1 de março de 2004.

F). A interrupção da instância tem, conforme consta igualmente do acórdão ora em recurso, o efeito 
de inutilizar o tempo decorrido até à instauração da impugnação, bem como o efeito de obstar ao decurso 
da prescrição até ao trânsito em julgado do processo da decisão que puser termo ao processo.

G). O n.º 2 do artigo 49º da LGT, revogado pela Lei n.º 53 -A/2006 de 29 de dezembro, mas em 
vigor à data de instauração do presente processo previa que se o processo de impugnação estivesse 
parado por um prazo superior a um ano por facto não imputável ao contribuinte, o efeito interruptivo 
cessaria, passando a somar -se para efeitos de prescrição o tempo que decorrer após este período com 
o que tiver decorrido até à data da autuação.

H). Ora, no caso dos autos constata -se, como igualmente constatou o Tribunal Central Adminis-
trativo do Norte, que após a instauração do processo em 1 de março de 2004 foi aberta conclusão em 
11 de março de 2004, proferido despacho em 1 de junho de 2004 a mandar aguardar os autos e o ato 
que se lhe seguiu foi nova conclusão com a data de 24 de outubro de 2006.

I). Neste sentido verificou -se a cessação do efeito interruptivo prevista no n.º 2 do mencionado 
art. 49º da LGT.

J). Enfatize -se que não obstante a revogação do n.º 2 do artº. 49º da LGT operada pela Lei 
n.º 53 -A/2006 de 29 de dezembro, dispõe o artº. 91º de tal diploma que “a revogação do n.º 2 do 
artº. 49.º da LGT aplica -se a todos os prazos de prescrição em curso, objeto de interrupção, em que 
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ainda não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do processo por facto não impu-
tável ao sujeito passivo.”

K). Nestes termos verifica -se clara e inequivocamente que, no que ao caso dos autos diz respeito, 
aplica -se o n.º 2 do artº. 49º da LGT, uma vez que à data da entrada em vigor da Lei n.º 53 -A/2006 de 
29 de dezembro já havia decorrido o prazo de um ano de paragem do processo por facto não imputável 
ao ora recorrente.

L). Neste sentido, e como bem refere o acórdão ora em recurso no último parágrafo a fls. 34 do 
mesmo, “E, assim, feitas as contas estaria esgotado o prazo de oito anos”.

M). No entanto e após tão clara exposição, conclui o Ilustre Tribunal Central Administrativo do 
Norte que, uma vez que os autos não permitem saber se existem outras causas de interrupção ou de 
suspensão da prescrição, não conseguem verificar se a prescrição se consumou ou não.

N). Ora, salvo o devido e maior respeito, o Ilustre Tribunal Central Administrativo do Norte não 
tomou em consideração os documentos juntos aos autos.

O). Salvo o devido e maior respeito consta expressamente do processo de impugnação, designa-
damente a fls. 280 do mesmo, ofício do Serviço de Finanças da Feira  - 1 em que é declarado “Não se 
verificou qualquer outro facto gerador da interrupção ou suspensão da prescrição, além da impugnação 
que corre seus termos nesse tribunal”.

P). Oficio esse que foi proferido em 19 de janeiro de 2011, no seguimento de notificação do 
Tribunal Administrativo de Aveiro a esse mesmo Serviço de Finanças no seguimento da arguição, por 
parte do ora recorrente, da prescrição da dívida tributária.

Q). Pelo que, salvo o devido respeito, é inequívoca a prescrição, constando dos autos todos os 
elementos necessários para o conhecimento dessa mesma prescrição conforme se atesta claramente do 
ofício do Serviço de Finanças da Feira  - 1, supra citado.

R). Verificando -se, contrariamente ao sustentado no, aliás douto acórdão proferido, que constam 
do processo todos os elementos necessários para conhecer da prescrição alegada e consequentemente 
considerar as liquidações ora em questão prescritas.

S). Neste sentido e uma vez que constam do processo documentos que, só por si, implicam ne-
cessariamente decisão diversa da recorrida, verifica -se a nulidade do acórdão proferido, nulidade que 
se requer pela presente e pretende ver reconhecida.

T). Verificada a prescrição da obrigação tributária, como é manifestamente o caso dos presentes 
autos que determina a inexigibilidade da correspondente dívida, com a consequente impossibilidade de 
cobrança coerciva, a impugnação judicial em que se visa apenas a apreciação da legalidade da liquidação 
que lhe deu origem deixa de ter utilidade.

U). Nesse circunstancialismo, deve extinguir -se a instância por inutilidade superveniente da lide 
(cfr. artº. 287º, n.º 1, alínea e), do CPC), o que pelo presente se requer e pretende ver reconhecido.

Nestes termos e nos mais e melhores de Direito que Vossas Excelências não deixarão de, pro-
ficientemente, suprir, deve o presente recurso ser provido e, em consequência, ser revogado o douto 
acórdão proferido, com as demais consequências legais.

II. Em contra alegações veio a recorrida Fazenda Publica, concluir da seguinte forma:
1ª). O Recorrente vem alegar que a decisão em recurso não considerou documentos que implicavam de-

cisão diversa da proferida e que levavam a concluir imediatamente pela prescrição dos tributos impugnados.
2ª). Em suma, veio alegar em sede de revista excecional, um fundamento enquadrável no artº. 669.º, 

2, b) do C.P.C.
3ª). Sucede que as questões subsumíveis no aludido normativo são, em princípio, questões de 

grande simplicidade e imediata resolução, pelo que não preenchem os requisitos previstos no artº. 150.º, 
1 do C.P.T.A.

4ª). O presente recurso de revista não pode, pois, ser admitido.
5ª). Sem prescindir, o documento de fls. 251 refere que, para além da presente impugnação, se 

encontra instaurado processo executivo para cobrança dos impostos em apreço nos autos.
6ª). Alude, portanto, a existência de um processo onde poderão ter ocorrido eventuais eventos 

interruptivos, sendo certo que se ignora totalmente em que data foi instaurado, se o Recorrente foi para 
ela citado e qual a sua posterior tramitação.

7ª). Exato é, portanto, que os autos não comportam todos os dados necessários a um efetivo co-
nhecimento da prescrição.

8ª). A decisão recorrida não merece, pois, qualquer censura.
III. O MP emitiu parecer que consta de fls.411/412 dos autos, no qual se pronuncia no sentido de 

que o recurso não deve ser admitido.
IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
V. Com interesse para a decisão no acórdão recorrido foram dados como provados os seguintes 

factos:
1º). O Impugnante A……… foi alvo de uma fiscalização tributária externa que teve início a 26 

de maio de 2003 e terminou a 03 de julho de 2003;
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2º). O impugnante encontra -se registado no 1º Serviço de Finanças de Santa Maria da Feira, para 
o exercício da atividade de “comércio de veículos automóveis  - CAE 50100”;

3º). O impugnante iniciou a sua atividade a 18 de junho de 1998 e tem a designação comercial 
de “B………;

4º). O impugnante foi notificado pessoalmente a 10 de setembro de 2003 do Relatório de Inspeção 
Tributária;

5º). A data limite para pagamento das liquidações impugnadas era o dia 30 de novembro de 2003;
6º). O impugnante foi notificado das liquidações a 27 de setembro de 2003;
7º). A presente ação deu entrada a 1 de março de 2004;
8º). Consta do Relatório de Inspeção Tributária no que se refere ao “contribuinte” C………:
“11.3.3.1 Diligências efetuadas
a) Junto de C………
Em resultado da ação de inspeção levada a efeito a este contribuinte, foi elaborado, em 07/02/2003 

um relatório pela Inspetora D……… da Direção de Finanças do Porto, do qual se extraíram as seguintes 
informações:

a) Caracterização do Sujeito Passivo
 - Trata -se de um sujeito passivo em nome individual;
 - Segundo o cadastro do sistema informático da DGCI declarou o início da atividade em junho 

de 2000 para “supostamente” exercer a atividade de “comércio de veículo automóveis” – CAE 50100.
 - Indicou como sede do seu estabelecimento comercial a Avenida ………, ……… ……… Maia, 

no entanto constatou -se que esta morada é uma residência de um particular que declarou que C……… 
nunca exerceu qualquer atividade comercial naquela morada.

 - Encontra -se enquadrado no regime normal de IVA de periodicidade trimestral mas nunca en-
viou qualquer declaração periódica de IVA prevista no artigo 28º do Código do imposto sobre o Valor 
Acrescentado (CIVA). Assim como também nunca entregou nenhuma declaração de rendimentos a 
que estava obrigado nos termos do artigo 57,º do Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares (CIRS).

 - No sistema VIES, consta que C……… efetuou as seguintes aquisições intracomunitárias: 

Trimestre

Valor

Escudos Euros

3º T/00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449.372.584 2.241.461,00
4º T/00  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68.854.941 343.447,00

Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . 518.227.525 2.584.908,00

 a2) Diligências efetuadas
Junto do seu domicilio fiscal
A morada indicada para exercer a sua atividade é a residência de um particular que declarou que 

C……… nunca exerceu qualquer atividade comercial neste local.
Junto da sua residência
Tentaram contactar C……… na Rua da ……… ……… em Gaia, morada da sua residência mas 

não o conseguiram.
Segundo os seus vizinhos, C……… reside “uma casa com aspeto de abandono inserida numa zona 

bastante degradada, sendo evidente a sua demonstração de pobreza” e “ninguém tem conhecimento 
deste exercer uma atividade comercial, nomeadamente a de comércio de automóveis.”

a3) Conclusão da ação inspetiva
Segundo consta na informação enviada pela Direção de Finanças do Porto:
1. Afigura -se -nos estar em presença de um sujeito passivo sem qualquer capacidade económica, 

para exercer uma atividade comercial regular, nomeadamente a de comércio de automóveis na proporção 
das aquisições intracomunitárias conhecidas.

2. Há fortes indícios que o s.p. não tenha efetuado por sua conta as operações em causa, tendo 
sido utilizada a sua identificação apenas para efeitos de introdução das viaturas em território nacional 
com o objetivo deliberado do não pagamento dos tributos envolvidos (IRS e IVA).”

9. Consta do Relatório de Inspeção Tributária no que se refere ao “contribuinte” E………:
“E………, NIF ………
Trata -se de um contribuinte com domicilio fiscal em ………, Mem Martins e que foi objeto de 

uma ação inspetiva realizada pela Direção de Finanças de Lisboa. É também um não declarante quer 
em sede de IVA (a partir do 3º trimestre de 1999) quer em sede de IRS (a última declaração de IRS 
entregue diz respeito a 1999).
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Segundo informação elaborada pela Inspeção Tributária da Direção de Finanças de Lisboa datada 
de 29/04/2003 e remetida a esta Direção de Finanças de Aveiro:

“(…)
Não obstante as diligências efetuadas, não foi possível notificar e/ou localizar o contribuinte e os 

elementos de contabilidade. Assim, no sentido de melhor comprovação, via postal, foram remetidas 
notificações para as localizações antes referidas. As mesmas foram devolvidas porque não foram re-
clamadas, conforme informação aposta pelos Serviços dos C.T.T.

(...) não declarou a globalidade dos valores faturados em sede de IVA e subsequentemente não 
entregou o IVA liquidado a clientes.

(...) Conforme faturas emitidas, declara -se estabelecido na Rua da ……… ……… ……… ………, 
Porto, não sendo possível a sua notificação nesta morada. Não foi possível comprovar o local de re-
ceção das viaturas.

Do que precede, atendendo à impossibilidade de localizar e notificar o contribuinte, utilização 
do seu número de identificação fiscal na aquisição intracomunitária (segundo informação da Direção 
geral das Alfândegas, atingem o montante de € 635.251,38) de viaturas é legitimo deduzir a conclusão 
de que a sua postura é considerada “contribuinte écran”.”

Em 2000 e 2001, encontram -se contabilizadas na escrita de B……… as seguintes faturas: 

  
 No dia 23/06/03, o contribuinte foi notificado (anexo n.º 18 de 1 fl) para prestar os seguintes 

esclarecimentos/elementos sobre este fornecedor:
Indicar a localização do estabelecimento e/ou escritório e o seu interlocutor; Indicar o local onde 

se efetuavam os negócios;
Cópia dos documentos de transporte utilizado, não existindo, explicar porquê; identificar a pessoa 

e/ou empresa que tratou dos processos de legalização das viaturas em causa;
Meio de pagamento utilizado na aquisição (numerário, cheque, transferência bancária, etc.); Cópia 

dos documentos comprovativos do pagamento utilizado (tratando -se de cheques, fotocópia, frente e 
verso, dos mesmos devidamente autenticados pela entidade bancária).

No dia 11/07/03, o contribuinte respondeu -nos (anexo n.º 19 de 1 fl) o seguinte relativamente às 
questões colocadas:

“Saliento o facto de os pontos 5 e 6 da VI notificação não poderem ser exibidos e/ou prestados, 
uma vez que estarão na posse V/Exa, em resultado do processo n.º 20.02. OIDBRG (os processos das 
viaturas apreendidas a este fornecedor foram apreendidos e enviados para o Tribunal de Barcelos e 
estão sob sua ordem).

 - Relativamente ao primeiro ponto, esclareço que os negócios com o fornecedor em causa foram 
tratados com um sujeito cujo nome próprio é M……….

 - Quanto à localização do estabelecimento ou escritório do fornecedor, tendo conhecimento de 
que possuía um escritório localizado no Porto, já que os documentos que me enviava com as relações 
de matrículas através de fax, tinham remetente Porto.

 - Os negócios eram efetuados telefonicamente e por vezes o Sr. M…….. dirigia -se pessoalmente 
ao meu estabelecimento.

 - quanto à cópia dos documentos de transporte e o respetivo processo de legalização é de referir que 
não possuo qualquer documento uma vez que esse processo está a cargo do fornecedor das viaturas.”

10. Consta do Relatório de Inspeção Tributária no que se refere ao “contribuinte” F……… “F2) 
F………, NIF ………

Segundo o cadastro do sistema informático da DGCI, declarou o início da atividade em 01/01/1988 
e sua cessação em 31/12/1988 (cessação oficiosa) para o exercício da atividade de “outros comerc. 
retalho de produtos alimentares”  - CAE 52272. Em 01/04/99, reiniciou a sua atividade para o mesmo 
CAE e por sua iniciativa, cessou -a em 30/06/99.
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Apesar de estar enquadrado no regime de isenção nos termos do artigo 530 do Código do Im-
posto sobre o Valor Acrescentado (CIVA), enviou para o SIVA declarações periódicas de IVA para 
os períodos 99.06 T 99.09 T, com uma base tributável de 400.660,66 € (80.325.250$00) e O (zero), 
respetivamente.

Para efeitos de IRS, nunca entregou nenhuma declaração de rendimentos a que estava obrigado 
nos termos do artigo 57.0 do Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (CIRS). 
Em 9 de junho de 2003, foi remetida a esta Direção de Finanças de Aveiro uma informação da Direção 
de Finanças de Setúbal relativa a F……… do qual se extraíram a seguintes informações:

“1. Foi desenvolvida uma ação de inspeção ao sujeito passivo, acima citado, relativa ao exercício 
de 1999, iniciada em fevereiro de 2000 e terminada em setembro do mesmo ano.”

“2.2 (…) Dado não terem sido apresentados quaisquer elementos de escrita relativos a atividade 
que permitissem a correta quantificação da matéria coletável foram aplicados métodos indiretos nos 
termos do n.º 1 do art. 84. o do CIVA e doa artigos 87.º a 90.º o da LGT”

“4. Os veículos ………, ……… (…) constam das listagens como desalfandegadas em nome de 
G…………”

“6. importa ainda acrescentar que ao sujeito passivo F……… foi instaurado o inquérito NUIPC: 
14/01. 3IDSTB pelo Núcleo de Averiguações Criminais de Setúbal pela prática do crime de fraude fiscal

Todavia no decurso do inquérito foi o mesmo constituído arguido, em resultado do seu depoimento 
por haver fundadas suspeitas de associação criminosa com o sujeito passivo G……… (Também foi 
levada a cabo por esta Direção de Finanças uma ação inspetiva a este contribuinte. Desta ação, concluiu-
-se que G……… legalizou centenas de viaturas mas no entanto não foi encontrada qualquer fatura 
emitida por si. As. faturas de venda associadas a tais viaturas foram emitidas em nome ele F………) 
NIF ………, investigado pela polícia judiciária no âmbito do inquérito nº185/00.6 TASXL.

Verificada conexão de processos para efeitos do artigo 21º e seguintes do código de Processo Penal 
foram os Autos remetidos ao Ex. mo. Procurador  - Adjunto da Comarca de Almada.”

Do contacto que tivemos com o sujeito passivo o mesmo não mostrou quer físicos (pessoa de 
idade) quer de capacidade económica (vivia à data num aproveitamento de sótão de um prédio) que 
lhe permitissem efetuar uma atividade com os valores em causa.”

Trata -se então de um contribuinte que se encontra indiciado em processo de fraude fiscal referente à 
aquisição de viaturas legalizadas em seu nome e que não tem qualquer capacidade económica, para exer-
cer uma atividade comercial regular de comércio de automóveis tendo em conta os valores conhecidos.

Há fortes indícios que o s.p. não tenha efetuado por sua conta as operações em causa, tendo sido 
utilizada a sua identificação apenas para efeitos de introdução das viaturas em território nacional com 
o objetivo deliberado do não pagamento do IVA e IRS. Isto é, estamos perante operações simuladas, ou 
seja entre o verdadeiro transmitente e o adquirente é criada uma “empresa (quer em nome individual 
quer em sociedade) écran, isto é, uma empresa que apenas foi constituída com vista a criar a ilusão de 
se tratar de um empresa normal mas, que oculta alguém que por via desta, exercia a atividade de venda 
de veículos com intenção de não entregar nos cofres do Estado os impostos devidos”

Nos registos contabilísticos de B……… verificámos que foram adquiridas as seguintes viaturas: 
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 No dia 23/06/03, o contribuinte foi notificado (ver anexo n.º 18) para prestar os seguintes escla-
recimentos/elementos sobre este fornecedor:

Indicar a localização do estabelecimento e/ou escritório e o seu interlocutor; Indicar o local onde 
se efetuavam os negócios;

Cópia dos documentos de transporte utilizado, não existindo, explicar porquê;
Identificar a pessoa e/ou empresa que tratou dos processos de legalização das viaturas em causa;
Meio de pagamento utilizado na aquisição (numerário, cheque, transferência bancária, etc); Cópia 

dos documentos comprovativos do pagamento utilizado (tratando -se de cheques, fotocópia, frente e 
verso, dos mesmos devidamente autenticados pela entidade bancária).

No dia 11/07/03, o contribuinte respondeu -nos (anexo n.º 20 de 1 fl) o seguinte relativamente às 
questões colocadas:

“Saliento o facto de os pontos 5 e 6 da V/notificação, não poderem ser exibidos e/ou prestados, 
uma vez que nessa altura não era meu hábito arquivar esse tipo de documentos já que foi no inicio da 
minha atividade, não tendo qualquer experiência e conhecimentos suficientes para organizar da melhor 
forma os processos das viaturas.

Relativamente ao primeiro ponto, esclareço que os negócios com o fornecedor em causa foram 
tratados com um sujeito cujo nome próprio é H……….

Os negócios eram efetuados telefonicamente.
Quanto à cópia dos documentos de transporte e o respetivo processo de legalização, é de referir que 

não possuo qualquer documento, uma vez que esse processo está a cargo do fornecedor das viaturas.”
Tendo em conta a recolha de elementos que fizemos junto dos processos das viaturas em causa, do 

processo de G……… efetuado por esta Direção de Finanças de Aveiro e dos esclarecimentos prestados 
por A……… cumpre -nos afirmar o seguinte:

Das dezassete viaturas, onze foram legalizadas por G……… na Alfândega do Jardim do Tabaco 
e em Setúbal;

A viatura ……… que foi legalizada por G……… foi vendida a B……… suportada com uma fatura 
de F………. No processo desta viatura encontrámos um faz enviado pelo sr I……… para B……… que 
por sua vez já era um fax enviado pela empresa alemã para o sr N……… (anexo nº21 de 5 fls). Como 
se justifica este fax? Afinal quem foi o intermediário?

As viaturas ………, ……… e ……… (3 viaturas BMW) foram legalizadas pelo próprio A………, 
por intermédio de J……… cujo pagamento se encontrava arquivado junto ao processo de vendas destas 
viaturas (anexo nº22 de 1 fl). Esta situação contraria os esclarecimentos prestados por escrito quando 
nos diz. “(...) e o respetivo processo de legalização, é de referir que não possuo qualquer documento, 
uma vez que esse processo está a cargo do fornecedor das viaturas.”

Não se compreende que o contribuinte compre dezassete viaturas no valor de 116.450.500$00 e 
que apenas sabe que o sujeito interveniente nos negócios se chama “H………”;

As viaturas foram transacionadas a baixo custo ou com uma margem bruta de vendas muito baixa. 
Por exemplo:

 - viatura ……… - - -Valor CIF - 4.159.399$
Imposto Automóvel: 310.573$ = 4.469.972$
Valor de venda (s/IVA): 4.401.709$
Não nos foi exibido qualquer comprovativo dos meios de pagamento utilizado;
Podemos concluir que estamos perante operações simuladas.”
11. Consta do Relatório de Inspeção Tributária no que se refere ao “contribuinte” L………:
“Tem domicílio na Rua ………, ………, Lisboa Também decorreu uma ação inspetiva a este 

contribuinte feita pela Direção de Finanças de Lisboa em 2002. Da informação enviada por esta Direção 
em 24 de julho de 2003, extraímos as seguintes informações:

“Foi enviada carta aviso, bem como notificações para o domicílio fiscal sito Rua ………, ………, 
Lisboa, a fim de confirmar a aquisição de viaturas que se encontram legalizadas em seu nome na Al-
fândega do Jardim do Tabaco, tendo sido estas devolvidas.

Quando nos deslocamos ao local obtivemos a informação do condomínio do prédio da morada 
que consta no cadastro que não existe nenhum condómino nem rendeiro com esse nome pelo que poder-
-se -á concluir que a morada de Lisboa é falsa

Contactada a sra D. J………, gerente da empresa J………, Lda, N/PC ……… com sede em 
Lisboa, que legaliza junto da Alfândega do Jardim do Tabaco as viaturas, foi -nos dito pela própria que 
legalizou inúmeros carros para o “………” como ela tratou (o sr G………), que um determinado dia 
este se deslocou ao seu escritório com documentação dos srs L……… e F……… para que a partir desse 
momento a legalização das viaturas fosse feita em nome deles, tendo entregue para o efeito declaração 
de autorização para a legalização das viaturas, cópia do B/, declaração de inicio de atividade e cartão 
de empresário em nome individual.
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Face ao exposto anteriormente, é de concluir que estamos perante um sujeito passivo cuja natu-
reza é a de “empresa/écran” servindo as faturas por ele emitidas para dedução de IVA com intenção 
de defraudar o Estado.”

As duas viaturas vendidas (……… e ………) à B……… foram legalizadas em nome de F………, 
razão pela qual não constam da listagem das viaturas legalizadas por L……….

Relativamente a este contribuinte e perante as mesmas questões já colocadas por nós sobre outros 
“fornecedores” o contribuinte prestou -nos por escrito (anexo n.” 23 de 1 fl), os seguintes esclareci-
mentos:

“Saliento o facto de os pontos 5 e 6 da V/ notificação não poderem ser exibidos e/ou prestados, 
uma vez que estarão na posse V/Exa, em resultado do processo nº20/02. 0/DBRG.

Relativamente ao primeiro ponto, esclareço que os negócios com o fornecedor em causa foram 
tratados com um sujeito cujo nome próprio é H………. Os negócios eram efetuados telefonicamente.

Quanto à cópia dos documentos de transporte e o respetivo processo de legalização, é de referi que 
não possuo qualquer documento, uma vez que esse processo está a cargo do fornecedor das viaturas.”

12. O impugnante foi notificado pessoal a 10 de setembro de 2003 do Relatório de Inspeção 
Tributário;

13. Os presentes autos tiveram início a 1 de março de 2004;
14. Consta do Relatório de Inspeção Tributário que “Em forma de conclusão podemos afirmar 

que estamos perante contribuintes écrans que não declararam ou não entregaram nos cofres do Estado 
o imposto mencionado nas faturas emitidas para A……… e que este contabilizou e deduziu a seu favor 
esse mesmo IV

A. Dos esclarecimentos dados pelo contribuinte sobre estes fornecedores, com exceção de E………, 
ficamos a saber que todos negócios foram efetuados com um sr. H……… mas nunca nos identificou 
o nome completo. Encontrámos muitas contradições relativamente às faturas de F………. A/o que se 
refere aos pagamentos não é justificação para não apresentar os comprovativos dos meios de pagamento 
a apreensão dos processos de E……… e C……… por ordem do Tribunal de Barcelos até porque bas-
tava solicitar às entidades bancárias com que trabalhava cópia dos cheques e/ou comprovativos das 
transferências bancárias.

VI. Estando em causa nesta fase apenas a admissibilidade do recurso de revista, há que apreciar 
se ocorrem ou não os pressupostos exigidos pelo artº 150º do CPTA.

VI.1. Dispõe o citado artº 150º o seguinte:
“1. Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou 
quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

2. A revista só pode ter como fundamento a violação de lei substantiva ou processual.
3. Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente 

o regime jurídico que julgue adequado.
4. O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objeto 

de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova 
para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.

5. A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do n.º 1 
compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objeto de apreciação preliminar sumária, a 
cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso 
Administrativo”.

Interpretando aquele transcrito n.º 1, tem este Supremo Tribunal vindo a acentuar, repetidamente, 
que, pela sua estrutura, pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade e ainda e principalmente, 
pela nota de excecionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve aquele recurso ser entendido 
como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num 
número limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva (Neste 
sentido, v. o Acórdão desta Secção do STA de 24/05/05  - Processo n.º 579/05).

Deste entendimento comunga também, o Prof. Mário Aroso, quando escreve que “não se pretende 
generalizar o recurso de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade 
na resolução final dos litígios”, cabendo ao STA “dosear a sua intervenção, por forma a permitir que 
esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema”. (Cfr. O Novo Regime do Processo 
nos Tribunais Administrativos, 2.ª edição, p. 323 e Comentário ao Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, 2005, p. 150 e ss.)

Deste modo, a admissão deste tipo de recurso depende:
a) Da necessidade de apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se 

revista de importância fundamental;
b) De a apreciação do recurso ser claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
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Ocorrerá o 1º requisito quando se verificar uma relevância prática que tenha como ponto obri-
gatório de referência, o interesse objetivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e esta, em termos de 
capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular e não uma 
mera relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível 
praticar sobre as normas discutidas.

Quanto ao 2º requisito  - a melhor aplicação do direito  - há de resultar da possibilidade de repeti-
ção, num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito 
(Neste sentido, v., entre outros, os Acórdãos desta Secção do STA de 20/05/09  - Processo n.º 295/09 e 
de 29.06.2011 - Processo n.º 0568/11).

Ainda de acordo com o que ficou escrito no Acórdão desta Secção do STA de 30/05/07 - Processo 
n.º 0357/07:

“(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excecional de revista não é a solução 
concreta do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porven-
tura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela 
jurisdicional. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um 
recurso excecional, que só mediatamente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses. Em 
primeira linha, o que se visa é submeter à apreciação do tribunal de revista excecional a apreciação de 
uma questão que, pela sua importância jurídica ou social, tenha importância fundamental; ou permitir 
a pronúncia desse mesmo tribunal quando ela seja claramente necessária para uma melhor aplicação 
do direito”.

Finalmente, e na mesma senda da doutrina anterior, o acórdão deste STA de 19.09.2012, veio 
reafirmar o seguinte:

“A jurisprudência das duas Secções deste Supremo Tribunal Administrativo (Contencioso Admi-
nistrativo e Contencioso Tributário) perante o disposto no n.º 1 daquele preceito da lei adjetiva “Das 
decisões proferidas em 2ª instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excecionalmente, 
revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão 
que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão 
do recurso seja claramente necessária para a melhor aplicação do direito”, vem acentuando repetida, 
uniforme e pacificamente o caráter estritamente excecional deste recurso jurisdicional,

Pois que se não trata de recurso ordinário de revista, mas antes, como de resto o legislador cuidou 
de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, de uma “válvula de 
segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que definiu,

Quer dizer, quando esteja em causa a apreciação de uma questão que pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para a melhor aplicação do direito.

E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos pelo legislador, a saber: relevância 
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do 
recurso para uma melhor aplicação do direito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal vem doutrinando 
e sublinhando que apenas se verifica ocorrer aquela relevância jurídica ou social quando a questão a 
apreciar seja de complexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas 
a efetuar, de enquadramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar 
diferentes regimes potencialmente aplicáveis.

E no que concerne à clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito 
a jurisprudência sublinha, concordante e uniformemente, que há de resultar da capacidade de expansão 
da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular, designadamente quando o caso 
concreto revele seguramente a possibilidade de ser visto como um tipo, contendo uma questão bem 
caracterizada, passível de se repetir em casos futuros e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente 
errada ou juridicamente insustentável,

Ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes juris-
prudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios….(Neste sentido, 
os acórdãos de 31.03.2011, processo n.º 232/11, da 1ª Secção e de 30.12.2012, processo n.º 182/12, 
desta Secção de Contencioso Tributário).”

VI.2. Analisando atentamente as conclusões das alegações verificamos que em nenhuma delas o 
recorrente invoca factos demonstrativos da verificação dos requisitos acima enunciados.

Com efeito, o recorrente limita -se a discordar da decisão recorrida e a apresentar alegações e 
conclusões como de um recurso ordinário se tratasse. Aliás, em bom rigor até, o que o recorrente invoca 
é o lapso manifesto do acórdão a que se refere o artº 669º do CPC e que pode determinar a respetiva 
reforma.

No entanto, mesmo a haver esse lapso manifesto de erro de julgamento, deveria a questão ter 
sido suscitada no respetivo tribunal, não constituindo motivo de recurso para este STA e, muito menos, 
podendo a questão ser objeto do recurso de revista a que se refere o artº 150º do CPTA.
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Assim sendo, uma vez que o recorrente não provou nenhum dos requisitos legalmente exigidos 
para a admissão do recurso, e sendo também certo que não existem razões de interesse jurídico ou 
social que imponham a sua admissão, o recurso não pode ser admitido.

VII. Nestes termos e pelo exposto, por falta dos pressupostos legais, não se admite o presente 
recurso de revista.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 15 de maio de 2013. — João António Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 15 de Maio de 2013.

Assunto:

Intimação para um comportamento. Procedimento para reembolso de IVA. “Evidên-
cia” do direito.

Sumário:

 I — A intimação para um comportamento, prevista no artigo 147.º do CPPT, não visa 
substituir o procedimento administrativo instituído pelo legislador para certificar a 
existência e montante do direito ao reembolso de IVA, antes reagir contra omissões 
ilegais do dever de prestações jurídicas lesivas de direitos ou interesses legítimos 
em matéria tributária, o que pressupõe necessariamente, em face da inexistência 
de fase declarativa deste meio processual, a “evidência do direito” que se invoca 
como tendo sido lesado pela conduta omitida pela Administração tributária.

 II — Sem a certeza do direito ao reembolso e do respectivo montante não pode a Ad-
ministração tributária ser intimada a efectuá -lo, por nem sequer ocorrer omissão 
ilegal lesiva justificativa da intimação.

Processo n.º 229/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Director -Geral dos Impostos.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A……., com os sinais dos autos, na qualidade de Administrador da Insolvência nomeado no 

processo n.º 18/09.8TYUNG do 3.º Juízo do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia em que é 
insolvente B……., LDA, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Braga, de 15 de Outubro de 2012, que negou provimento à intimação para um comportamento 
que deduziu visando que a Direcção de Serviços de Reembolsos fosse intimada a remeter à Massa 
Insolvente a importância de 146.422,03€ a título de reembolso de IVA.

O recorrente termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
1 – Nunca foi posto em causa o princípio da Colaboração entre a Autoridade Administrativa e o 

Contribuinte, de acordo com o artigo 59.º da LGT em que se baseia a sentença em crise.
2 – No caso dos presentes autos, o âmbito de aplicação do referido princípio está subordinado ao 

n.º 1 do artigo 82.º do CIRE, que determina que o Administrador de Insolvência nomeado não substitui 
os órgãos sociais porque os mesmos mantêm -se em funcionamento após a declaração de insolvência 
sem serem remunerados.

3 – No número 4 do artigo 81.º do CIRE, poderá verificar -se que o Administrador de Insolvência 
assume a representação do devedor para todos os efeitos de carácter patrimonial que interessem à 
insolvência.

4 – A sociedade B……., Lda. encontra -se em liquidação, uma vez que não foi viável a sua recu-
peração, tendo sido nomeado como Administrador da sociedade devedora, C……., como consta da 
Publicação em Diário da República, da sentença de insolvência, Cfr. fls., a quem incumbe cumprir 
com todas as obrigações fiscais e tributárias, nomeadamente, proceder à entrega das declarações de 
IVA e cessação de actividade para esse efeito.
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5 – A apreensão do valor do reembolso do crédito de IVA a favor da massa insolvente constitui 
um acto enquadrável no n.º 4 do artigo 81.º do CIRE, que foi realizado pelo aqui Recorrente, sendo 
que o preenchimento das declarações periódicas de IVA da sociedade insolvente, assim como da de-
claração de cessação de actividade para o mesmo efeito extravasam o âmbito das competências do 
AI, uma vez que, a fazerem parte – o que não é o caso – teriam de constar expressamente da sentença 
de declaração de insolvência.

6 – O Administrador de Insolvência, por todo o exposto, não se pode substituir ao administrador 
da sociedade devedora, nas suas atribuições, podendo apenas cooperar com este dentro dos limites 
legais.

7 – Da mesma forma, não pode a Administração Tributária exigir que o administrador de Insol-
vência ultrapasse o âmbito das suas competências que estão fixadas pelo seu Estatuto e pelo CIRE, 
para além das atribuições específicas da Assembleia de Credores.

8 – Assim, torna -se impossível ao ora recorrente obter o reembolso do IVA a favor da massa 
insolvente.

9 – Logrando a Administração Fiscal, com tal argumentação, adiar a entrega do valor referente 
ao reembolso do IVA, por falta de legitimidade do Administrador de Insolvência, o que, no limite, 
implicaria um adiamento “ad eternum”.

10  - Termos em que a sentença ora recorrida tem forçosamente de ser revogada e a Administração 
Fiscal ser intimada a proceder ao reembolso do IVA a favor da massa insolvente.

Termos em que, e nos melhores de direito e que V. Exas. certamente suprirão:
Deve ser admitido o presente recurso e, em consequência,
Ser revogada a douta sentença ora recorrida, nos seus precisos termos e fundamentos, condenando-

-se a Administração Fiscal no sentido de ser intimada a remeter à Massa Insolvente de B……., Lda., 
a quantia de €126.422, 03 a título de reembolso de IVA que lhe é devido.

Tudo com as legais consequências.
2 – Contra -alegou a recorrida, concluindo nos termos seguintes:
A – A Circular n.º 1/2010 da Administração Tributária contém as instruções procedimentais rela-

tivamente às empresas em processo de insolvência, designadamente sobre as personalidades jurídica 
e tributária, bem como sobre os direitos e obrigações impendentes sobre as mesmas. Adicionalmente.

B – Perante as regras do Código do IVA a empresa B…….., Lda está ainda em actividade pelo 
que a restituição do crédito existente em conta -corrente no quantitativo de 126 422,01 € obrigaria 
a que, previamente, fosse preenchida a declaração periódica prevista no art. 29º do CIVA, tal como 
determina o art. 14.º do Dec. -Lei n.º 229/95, de 11/09.

C – Apesar de o ora Recorrente Jurisdicional ter enviado a declaração de cessação de actividade, 
a mesma foi -lhe devolvida porque carecida de rectificações, que o mesmo nunca efectuou.

D – A 1ª parte do n.º 5 do art. 8.º do Código do IRC dispõe que a cessação de actividade ocorre, 
relativamente às actividades com sede ou direcção efectiva em território português, na data do encer-
ramento da liquidação. Assim e em consequência, temos que:

D.1 – A mera declaração de insolvência não consubstancia qualquer cessação de actividade dos 
insolventes, pois após a sua emissão, a actividade da entidade insolvente mantém -se, não apenas até 
à liquidação, mas até ao registo do encerramento da liquidação.

D.2 – O facto de, com a declaração de insolvência, o sujeito passivo ficar impedido de prosseguir 
o seu objecto social, não obsta a que a sua actividade prossiga para efeitos exclusivamente fiscais, até 
ao momento do registo do encerramento da liquidação.

D.3 – Assim, a cessação da actividade do insolvente verifica -se somente aquando do registo da 
liquidação, sendo este o momento em que nasce o dever de apresentar a declaração de cessação de 
actividade a que se referem o art. 118º n.º 6, do Código do IRC, o art. 112º n.º 3 do Código do IRS e o 
art. 33º do Código do IVA, consoante o caso.

E – Logo, a massa falida não constitui um património autónomo, eventualmente susceptível de 
subsumir -se ao conceito de sujeito passivo de IRC previsto no art. 2º n.º 1 al.b), do Código do IRC; 
mesmo que assim fosse, o que não se concede, as operações realizadas por esse património autónomo 
continuariam a ser abrangidas pela incidência do IRC ou do IRC.

F – Mas, em qualquer das situações o administrador da insolvência é sempre o responsável pelo 
cumprimento das obrigações fiscais. Tanto assim que o ora Recorrente Jurisdicional já apresentou 
a declaração de cessação de actividade a sociedade insolvente, que foi devolvida a fim de o mesmo 
proceder a correcções, o que não fez, até à presente data !!!

G – Perante a matéria assente, a Sentença revela -se rigorosa, sensata e cumpridora dos preceitos 
legais directamente aplicáveis. Assim, só poderia terminar como terminou, negando procedência ao 
pedido, depois de concluir pela forma expressa e que se transcreve, com realce nosso: “Não pode o 
Tribunal intimar a AF a proceder a um reembolso de IVA, se o requerente, no âmbito das suas funções 
de Administrador de Insolvência da referida sociedade B…….., Lda., não logrou justificar perante a 
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AF, no decurso de um procedimento próprio (que lhe foi dado saber) de que é, efectivamente, credora 
(a massa insolvente) de IVA, e pelo montante trazido aos autos.”.

H – Em resumo:
H.1 – A restituição do crédito existente em conta corrente no quantitativo de 126 422,01€ só pode 

ser conseguida se:
 - previamente, for preenchida e entregue a declaração periódica prevista no art. 29.º do CIVA e 

em obediência ao disposto no art. 14.º do Dec. Lei n.º 229/95, de 11/09;
 - Após a solicitação do respectivo reembolso e porque se desconhece se o mesmo tem existência real 

e/ou está correcto, é necessário que esse valor seja confirmado ou infirmado pelos serviços competentes 
da Inspecção Tributária, uma vez que qualquer crédito de IVA tem natureza meramente contabilística, 
dado resultar do preenchimento de declarações periódicas por parte dos sujeitos passivos.

H.2 – Ora, para se atingir esse objectivo, NUNCA poderá ser a Administração tributária a 
substituir -se ao impulso procedimental previsto na lei, quer se entenda que o mesmo incumbe ao Ad-
ministrador da sociedade devedora, quer ao administrador de Insolvência !!!

Em face do exposto deverá: Rejeitar -se o presente Recurso Jurisdicional e manter -se integralmente 
a sentença recorrida, com as necessárias consequências legais.

3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 
termos:

(…)
A nosso ver, o recurso não merece provimento.
A decisão recorrida, embora por outras palavras, acabou por decidir que a intimação para um 

comportamento não é o meio adequado para o recorrente obter o depósito da peticionada quantia a 
título de reembolso de IVA.

Vejamos, pois.
Em caso de omissão, por parte da administração tributária, do dever de qualquer prestação 

jurídica susceptível de lesar direito ou interesse legítimo em matéria tributária, poderá o interessado 
requerer a sua intimação para o cumprimento desse dever junto do tribunal tributário competente 
(artigo 147.º/1 do CPPT)

Este meio processual só é aplicável quando, vistos os restantes meios processuais contenciosos 
previstos no CPPT, ele for o mais adequado para assegurar a tutela plena, eficaz e efectiva dos direitos 
ou interesses em causa (artigo 147.º/2 do CPPT).

«A utilização deste procedimento, visando obter o cumprimento de um dever pela Administração 
tributária, supõe que esteja definida previamente a existência deste, uma vez que, ao contrário do que 
sucede com a acção administrativa especial para condenação à prática do acto devido, não se inclui 
no processo de intimação uma fase declarativa.

Tal definição da existência de um dever pode resultar directamente da lei, quando se esteja em 
face de direitos cuja existência não necessite de actos de aplicação ou decorra necessariamente de 
determinada situação fáctica.

… a primacial utilidade deste meio processual é a de permitir assegurar de forma muito mais 
rápida a efectivação de direitos cuja existência é evidente» (Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, anotado e comentado, 6.ª edição 2011, II volume, página 585, Juiz Conselheiro Jorge Lopes 
de Sousa).

Ora, como muito bem refere o MP junto da 1.ª instância, a fls. 158 dos autos, o reembolso do 
IVA obedece aos formalismos previstos nos artigos 29.º e 41.º do CIVA e 14.º do DL 229/95, de 11 de 
Setembro, sendo certo que o recorrente não fundamenta a sua pretensão em qualquer norma específica 
do CIRE (ou qualquer outra) que disponha normativamente em contrário ou derrogue o regime de 
reembolsos de IVA.

Na verdade, como concisamente refere a entidade recorrida na alínea H) das suas conclusões 
“1 – A restituição do crédito existente em conta corrente no quantitativo de 126 422,01€ só pode ser 
conseguida se:

 - Previamente, for preenchida e entregue a declaração periódica prevista no art. 29.º do CIVA e 
em obediência ao disposto no art. 14.º do Dec. Lei n.º 229/95, de 11/09;

 - Após a solicitação do respectivo reembolso e porque se desconhece se o mesmo tem existência real 
e/ou está correcto, é necessário que esse valor seja confirmado ou infirmado pelos serviços competentes 
da Inspecção Tributária, uma vez que qualquer crédito de IVA tem natureza meramente contabilística, 
dado resultar do preenchimento de declarações periódicas por parte dos sujeitos passivos”.

Portanto afigura -se certo que a intimação para um comportamento não é o meio adequado para 
o recorrente obter o reembolso do IVA, tanto mais que não está, ainda demonstrado o dever da AF de 
reembolsar o montante peticionado.

Pelo que se referiu e atento o estatuído nos artigos 52.º e 98.º/4 do CPPT não há viabilidade ou 
suporte legal para convolar o presente processo judicial no procedimento tributário inerente ao pedido 
de reembolso de IVA (Idem, página 94).
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Ocorre, assim, manifesto erro na forma de processo.
O erro na forma de processo sem possibilidade de convolação na forma adequada determina a 

nulidade de todo o processado, excepção dilatória que determina a absolvição da instância da Fazenda 
Pública (artigos 199.º, 288.º/1/d), 493.º/2 e 494.º/b) do CPC, ex vi do artigo 2.º/e) do CPPT).

´Termos em que deve negar -se provimento ao presente recurso jurisdicional e manter -se a decisão 
recorrida na ordem jurídica, nos termos e com os fundamentos referidos.

 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se a decisão recorrida enferma de erro de julgamento ao julgar improcedente a inti-

mação para reembolso de IVA a favor da massa insolvente deduzido pelo Administrador de Insolvência.
5 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga objecto do presente recurso foram dados 

como provados os seguintes factos:
1 – A sociedade comercial B…….., Lda., foi declarada insolvente por douta sentença proferida 

no processo n.º 18/09.8TYVNG, em 27 de Maio de 2009, às 23,10 horas, pelo 3.º juízo do Tribunal do 
Comércio de Vila Nova de Gaia – cfr. fls. 16 e 17 dos autos;

2 – O Requerente foi nomeado Administrador da Insolvência, tendo sido nomeado Administrador 
do devedor, C…….. – Cfr. fls. 16 dos autos;

3 – Do anúncio n.º 4644/2009, mandado publicitar no Diário da República, II série, n.º 115, de 
17 de Junho de 2009, pelo 3.º Juízo do Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, no âmbito do 
Processo n.º 18/09.8TYVNG, foi referido, entre o mais, o que segue:

“(…)
Ficam advertidos os devedores do insolvente de que as prestações a que estejam obrigados, 

deverão ser feitas ao administrador da insolvência e não ao próprio insolvente.
(…)”
4 – No dia 17 de Setembro de 2009, o Requerente, na qualidade de Administrador da Insolvência, 

elaborou um “auto de apreensão de bens”, pelo qual apreendeu a favor da massa insolvente, “o direito 
ao reembolso do crédito de IVA que a sociedade insolvente B……., Lda, detém sobre a administração 
Fiscal na importância de 126.422,03€ (…)” – cfr. fls. 18 dos autos;

5 – Por requerimento datado de 17 de Setembro de 2009, o Requerente remeteu requerimento ao 
Director de Serviço de Reembolsos do IVA, para que a Massa Insolvente seja reembolsada da quantia 
de 126.422,03 €, e creditada na conta pertencente à Massa Insolvente, para o que indicou o respectivo 
NIB – Cfr. fls. 21 dos autos;

6 – Entre o Requerente e a Administração Fiscal, foi entabulada diversa correspondência escrita 
visando o reembolso (à massa insolvente), do crédito de IVA – Cfr. fls. 21 a 48, e 67 a 133 dos autos;

7 – Em 27 de Novembro de 2009, o Chefe de Finanças Adjunto do Serviço de Finanças do 
Porto 2, procedeu à devolução ao ora Requerente, de declaração de cessação para efeitos de IVA 
respeitante a B…., LDA., com especificações de iniciativas a empreender pelo administrador da In-
solvência – Cfr. fls. 26 dos autos;

8 – Em 20 de Agosto de 2010, a Directora de Serviços de reembolsos remeteu ao aqui Requerente 
ofício – Cfr. fls. 125 dos autos  -, pelo qual lhe dava a saber o que aqui se extrai como segue:

“(…) informo que (…) não tem qualquer pedido de reembolso em apreciação.
Por consulta ao sistema informático, nomeadamente a conta corrente do sujeito passivo, verifica -se 

existir um crédito de IVA, no valor de €126.422,01 reportado ao período de 09.04, última declaração 
periódica submetida.

Contudo, e porque o sujeito passivo ainda se encontra para efeitos de IVA com actividade, verifica-
-se que a empresa se encontra em falta declarativa (…).

(…)
Mais se informa que os créditos de IVA, resultam do preenchimento de declarações periódicas por 

parte do sujeito passivo, pelo que são créditos meramente contabilísticos, que, após serem solicitados 
sob a forma de reembolso e cumpridos todos os referidos requisitos, serão objecto de apreciação pelos 
competentes serviços de inspecção tributária relativamente à legitimidade do crédito de IVA.

(…)”
9 – Em 11 de Abril de 2011, a Directora de Serviços de reembolsos remeteu ao aqui Requerente 

ofício – Cfr. fls. 48 dos autos  -, pelo qual lhe dava a saber o que aqui se extrai como segue:
“(…) que da consulta ao sistema de Registo de Contribuintes, verifica -se que o sujeito passivo 

B…….., Lda, para efeitos de IVA ainda mantém actividade.
Deste modo, os reembolsos de IVA têm que ser solicitados através do preenchimento da declaração 

periódica a submeter a estes serviços, dentro do prazo determinado no artigo 41 do (CIVA), conforme 
determina o artigo 14.º do Decreto -Lei n.º 229/95, de 11 de Setembro.
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Da consulta aos elementos remetidos conjuntamente com a presente exposição, verifica -se ter 
sido apresentada a declaração de cessação, contudo foi a mesma devolvida pelo Serviço de Finanças 
do porto 2, para efeitos de rectificação.

Por contacto telefónico com aquele serviço de finanças, foi -nos informado não ter ainda sido 
recepcionada nova declaração (de) cessação com as alterações solicitadas.

(…)”
10 – O requerimento inicial que motiva os presentes autos, foi entregue neste Tribunal no dia 18 

de Maio de 2011 – Cfr. fls. 3 dos autos.
6 – Apreciando.
6.1 Do indeferimento da intimação
A sentença recorrida, a fls. 164 a 174 dos autos, negou provimento à requerida intimação para 

um comportamento, oportunamente deduzida pelo ora recorrente, na qual este pedia ao Tribunal que 
se digne ordenar que aquela Direcção de Serviços de Reembolsos seja intimada por esse Tribunal a 
remeter à Massa Insolvente a importância de € 126.422,03 (…) a título de reembolso de IVA, no mais 
breve espaço de tempo possível e dentro dos prazos previstos no CPPT, a fim de evitar maiores pre-
juízos para a generalidade dos credores do processo, entre os quais alguns trabalhadores e para que 
se proceda ao encerramento do processo de insolvência, porquanto entendeu que não pode o Tribunal 
intimar a AF a proceder a um reembolso de IVA, se o requerente, no âmbito das suas funções de Admi-
nistrador de Insolvência da referida sociedade B……, Lda, não logrou justificar perante a mesma AF, 
no decurso de um procedimento próprio (que lhe foi dado a saber) de que é, efectivamente, credora 
(a massa insolvente) de IVA, e pelo montante trazido aos autos, pois tal apenas poderia ser satisfeito 
pelo Tribunal, se o Requerente tivesse provado junto deste Tribunal ter prosseguido tudo quanto era 
devido prosseguir, procedimentalmente, e que a AF não lhe garantia o reembolso a que se achava com 
direito (cfr. sentença recorrida, a fls. 173/174 dos autos).

Discorda do decidido o recorrente, nos termos supra reproduzidos, alegando, em síntese, que o 
cumprimento dos deveres inerentes ao procedimento para obtenção do reembolso de IVA que lhe foi 
indicado pela Administração tributária extravasa o âmbito das suas funções de Administrador de Insol-
vência  - pois que o preenchimento de declarações fiscais compete ao administrador da sociedade, e não 
a ele – pelo que, por essa via torna -se impossível ao ora recorrente obter o reembolso do IVA a favor 
da massa insolvente e logrando a Administração Fiscal, com tal argumentação, adiar a entrega do 
valor referente ao reembolso do IVA, por falta de legitimidade do Administrador de Insolvência, razão 
pela qual insiste em que a sentença ora recorrida tem forçosamente de ser revogada e a Administração 
Fiscal ser intimada a proceder ao reembolso do IVA a favor da massa insolvente.

Contra -alegou a recorrida defendendo a manutenção do julgado e também neste sentido se pro-
nunciou o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal no seu parecer, 
supra transcrito, entendendo, porém, que por ocorrência de erro na forma de processo insusceptível de 
convolação no procedimento próprio de pedido de reembolso.

Vejamos.
Pretende o recorrente ultrapassar os obstáculos burocráticos que o pedido de reembolso do crédito 

de IVA envolve através do meio processual de intimação para um comportamento, fundamentalmente 
em razão do facto de não caber no âmbito das suas funções de administrador de insolvência o cumpri-
mento dos deveres fiscais que tal pedido de reembolso implica, mas caber -lhe assegurar a apreensão a 
favor da massa insolvente de tal crédito.

A sua pretensão está, porém, necessariamente votada ao insucesso, pois que a intimação para 
um comportamento, prevista no artigo 147.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário 
(CPPT), não visa substituir o procedimento administrativo instituído pelo legislador para certificar a 
existência e montante do direito ao reembolso de IVA, antes reagir contra omissões ilegais do dever de 
prestações jurídicas lesivas de direitos ou interesses legítimos em matéria tributária, o que pressupõe 
necessariamente, em face da inexistência de fase declarativa deste meio processual, a “evidência do 
direito” que se invoca como tendo sido lesado pela conduta omitida pela Administração tributária (cfr. 
JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, 
Volume II, 6.ª edição 2011, pp. 585/585 – nota 3 ao art. 147.º do CPPT).

No caso dos autos, não há ainda a “evidência” de um direito ao reembolso de IVA no valor de € 
126.422,03, como pretende o recorrente, pois que a existência e montante deste ainda não foi objecto 
de “certificação” mediante o procedimento administrativo próprio. E não há igualmente omissão in-
devida de um dever de reembolso, pois que o procedimento tendente à sua obtenção nem sequer foi 
iniciado ainda.

O facto de o recorrente invocar a sua falta de legitimidade para o cumprimento dos deveres tribu-
tários que o procedimento de reembolso do IVA envolve, não obsta e em nada prejudica este entendi-
mento, pois que sem certeza do direito ao reembolso não pode a Administração tributária ser intimada 
a efectuá -lo, nem ocorre omissão ilegal lesiva justificativa da intimação.
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E assim sendo, bem decidiu a sentença recorrida ao julgar improcedente o pedido de intimação, 
pois que não se encontram reunidos os seus pressupostos legais, estando o recurso votado ao insucesso.

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

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente, sem prejuízo do apoio judiciário concedido.

Lisboa, 15 de Maio de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce Neto. 

 Acórdão de 15 de Maio de 2013.

Assunto:

Impugnação Judicial. Retenção na Fonte. Impugnabilidade Autónoma.

Sumário:

 I — O artigo 132.º do CPPT, que prevê a possibilidade de o substituído impugnar a 
retenção na fonte quando ela é feita a título definitivo (n.º 4), não prevê a possi-
bilidade de o substituído impugnar a retenção na fonte, nos casos em que ela é 
efectuada por conta do imposto devido a final.

 II — Porém, não poderá deixar de admitir -se a possibilidade de o substituído impugnar 
este acto, uma vez que ele tem reflexos imediatos na sua esfera jurídica e, por isso, 
deve considerar -se como lesivo para efeitos do preceituado no n.º 4 do artigo 268.º 
da CRP e no n.º 2 do artigo 9.º da LGT.

 III — A possibilidade de impugnação judicial autónoma desse acto só faz sentido quando 
ainda não tenha sido praticado o acto de liquidação, pois, se este já foi efectuado, 
aqueloutro foi consumido por ele e o direito à tutela judicial efectiva (artigo 20.º 
da CRP) fica plenamente assegurado pela possibilidade de impugnar a liquidação.

Processo n.º 449/12 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de impugnação judicial com o n.º 654/
10.0BEBRG

1. RELATÓRIO
1.1 A………………… (a seguir Impugnante ou Recorrente), na sequência do indeferimento da 

reclamação graciosa, apresentou impugnação judicial contra «a liquidação de IRS (retenção na fonte) da 
quantia de € 7.878.94, do ano de 2007, que lhe foi efectuada pela B………………., S.A.» com referência 
aos juros de mora que lhe foram pagos relativamente a uma indemnização fundada em responsabilidade 
civil extracontratual (1).

Sustentando, em síntese, que os referidos juros não estão sujeitos a tributação, concluiu a petição 
inicial com a formulação do pedido nos seguintes termos: «devendo a liquidação de IRS do ano de 
2007 (retenção na fonte) ser anulada, e devolvida ao impugnante a quantia de 7.878.94 €, como é de 
inteira justiça».

1.2 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, julgando inimpugnável o acto de retenção 
na fonte de IRS, absolveu a Fazenda Pública da instância.

Para tanto, em síntese, considerou que o acto de retenção tem carácter provisório, sendo apenas 
impugnável o posterior acto de liquidação que fixou de forma unilateral e definitiva o objecto da re-
lação jurídica tributária e que tinha já sido praticado quando o Impugnante reclamou graciosamente 
contra aquele acto.

1.3 O Impugnante recorreu da sentença para o Supremo Tribunal Administrativo e o recurso foi 
admitido, com subida imediata, nos próprios autos e efeito meramente devolutivo.

1.4 O Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«A. O presente recurso é deduzido contra a decisão proferida no processo supra referenciado, onde 

o Meritíssimo Juiz do Tribunal a quo declarou inimpugnável o acto de retenção na fonte
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B. Consequentemente, o Meritíssimo Juiz do Tribunal a quo absolveu a Fazenda Pública do pedido 
deduzido pelo Recorrente.

C. Na PI, o Recorrente invocou a errónea qualificação e quantificação do rendimento sujeito a 
imposto (cfr. art. 12.º n.º 1 do CIRS) e inconstitucionalidade do disposto na alínea g) do n.º 1 do ar-
tigo 6.º do CIRS (hoje artigo 5.º), por violação do disposto no artigo 103.º do CRP.

D. A Fazenda Pública requereu a improcedência do pedido do Recorrente.
E. No seu parecer, o Magistrado do Ministério Público considerou que não [era] devido imposto 

sobre os juros por indemnização por acidente de viação.
F. Sucede que, o Meritíssimo Juiz do Tribunal a quo levantou a questão da eventualidade [sic] 

inimpugnabilidade do acto de retenção na fonte.
G. O Recorrente respondeu ao douto despacho alegando que estávamos perante uma retenção na 

fonte equivalente ao pagamento por conta.
H. Pelo que deveria ser aplicado mecanismo processual previsto no artigo 133.º do CPPT.
I. Na douta sentença, o Meritíssimo Juiz do Tribunal a quo declarou que o acto de retenção na 

fonte era inimpugnável, nos termos do artigo 132.º do CPPT e artigo 140.º n.º 2 do CIRS.
J. Salvo o devido respeito por opinião em contrário, o Recorrente não aceita a interpretação jurídica 

do Meritíssimo Juiz do Tribunal a quo. Senão vejamos,
K. No acto de retenção na fonte devemos distinguir: o acto de retenção a título definitivo e o acto 

de retenção a título de pagamento por conta do imposto devido a final.
L. No caso concreto, estamos perante um acto de retenção a título de pagamento por conta do 

imposto devido a final.
M. Ou seja, o acto de retenção equivale ao pagamento por conta.
N. Ora, a Doutrina e a Jurisprudência têm vindo a entender a possibilidade de o substituído, aqui 

Recorrente, poder impugnar os actos de retenção na fonte, isto porque o acto tem reflexos imediatos 
na sua esfera jurídica.

O. Pelo que o acto de retenção pode ser considerado como lesivo, nos termos do n.º 4 do art. 268.º 
da CRP e no n.º 2 do art. 9.º da LGT.

P. Assim sendo, os casos desta natureza estão abrangidos pelo art. 133.º do CPPT, que se refere à 
impugnação por pagamentos por conta do imposto devido a final.

Q. O Conselheiro Jorge Lopes de Sousa defende que só assim se justifica a parte final do n.º 4 do 
art. 132.º do CPPT (in Código de Procedimento e de Processo Tributário, Volume II, 6.ª Edição 2011, 
Anotado e Comentado, Áreas Editora, pág. 421 e 422).

R. Acresce que, também a Jurisprudência defende que o substituído tem a possibilidade de poder 
reagir contra as ilegalidades nos actos de retenção na fonte, por via da reclamação graciosa e da impug-
nação judicial (cfr. Acórdão de 28 -02 -2012 do TCA Sul, proc. n.º 02786/08 e Acórdão de 02 -06 -2012 
do TCA Sul, proc. n.º 03032/09).

S. Nesta conformidade, o Recorrente pode impugnar o acto de retenção na fonte, nos termos do 
art. 133.º do CPPT, porque estamos perante um acto de retenção a título de pagamento por conta do 
imposto devido a final.

T. O Meritíssimo Juiz do Tribunal a quo tendo decidido aplicar ao caso concreto o n.º 4 do art. 132.º 
do CPPT, cometendo assim uma errada interpretação da lei.

U. Como se referiu, o n.º 4 do art. 132.º do CPPT só se aplica às retenções a título definitivo.
Nestes termos e nos demais em Direito permitido, deverão V. Ex.as proferir douto Acórdão, julgando 

o presente recurso procedente, por provado, anulando -se a douta sentença recorrida e consequentemente, 
ordenando o reenvio dos autos à primeira instância a fim de ser julgado o mérito da causa».

1.5 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.6 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério 

Público e o Procurador -Geral Adjunto proferiu parecer no sentido de que seja concedido provimento 
ao recurso, revogada a sentença recorrida e devolvidos os autos à 1.ª instância para aí, após ampliação 
da matéria de facto, se conhecer do mérito da impugnação judicial, se a tal nada mais obstar. Isto, com 
a seguinte fundamentação (2):

«Ao contrário da tese sustentada pela sentença recorrido entendemos que o acto de retenção é 
autonomamente impugnável.

Como o ensina o ilustre Conselheiro Jorge Lopes de Sousa na anotação 9 ao artigo 132.º do 
CPPT 1 [1 Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 6.ª edição, 2011, 
págs. 421/422] “Não se prevê a possibilidade de o substituído impugnar a retenção na fonte, nos casos 
em que ela é efectuada por conta do imposto devido a final.

Porém, não poderá deixar de admitir -se a possibilidade de o substituído impugnar estes actos de 
retenção, uma vez que eles têm reflexos imediatos na sua esfera jurídica e, por isso, devem considerar-
-se como lesivos para efeitos do preceituado no n.º 4 do art. 264.º da CRP e no n.º 2 do art. 9.º da LGT.
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Na verdade, como é evidente, embora os pagamentos a mais efectuados através da retenção na 
fonte venham a ser tidos em conta na liquidação final, a não disponibilidade das quantias indevida-
mente retidas a mais constitui um prejuízo autónomo para o devedor do tributo.

Aliás, esse carácter potencialmente lesivo dos actos de pagamento por conta é mesmo expressa-
mente reconhecido na alínea a) do n.º 2 do art. 95.º da LGT.

Por isso, estas situações deverão considerar -se abrangidas no art. 133.º do CPPT, que se refere 
à impugnação nos casos de pagamento por conta, sendo essa previsão especial que justifica a ressalva 
efectuada na parte final do n.º 4 deste art. 132.º”.

Portanto, no caso em análise, ainda que a sindicada retenção tivesse sido tida em conta aquando 
da posterior liquidação não deixa a mesma de constituir um prejuízo autónomo para o recorrente e, 
como tal, ser impugnável autonomamente.

Aliás, note -se que a retenção foi feita no ano de 2007 e a liquidação final onde o montante retido 
foi tido em conta foi efectuada em 2009, portanto, decorridos dois anos.

A sentença recorrida deve, assim ser, revogada.
Importa, agora, saber se este STA deve, em substituição do tribunal recorrido, conhecer das 

questões de fundo e que ficaram prejudicadas pela decisão recorrida (artigos 726.º e 715.º/2 do CPC).
Segundo nos parece é jurisprudência reiterada do STA 2 [2 Entre outros acórdão de 9 de Maio 

de 2012, proferido no recurso n.º 0245/12, disponível no sítio da Interne www.dgsi.pt] que os juros de 
mora não são tributáveis em IRS quando forem atribuídos no âmbito de uma indemnização devida por 
responsabilidade civil extracontratual e na medida em que se destinem a compensar os danos decor-
rentes da desvalorização monetária ocorrida entre o surgimento da lesão e o efectivo ressarcimento 
desta, mas já o serão se o valor da indemnização foi corrigido monetariamente.

Ora, da matéria de facto apurada pela instância não consta factualidade donde se possa inferir 
se o valor da indemnização foi corrigido monetariamente e, como é sabido o STA não conhece de facto 
(artigo 729.º/2 do CPC).

Assim sendo, devem os autos baixar à 1.ª instância para conhecer do fundo da causa após ne-
cessária ampliação da matéria de facto».

1.7 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a sentença recorrida incorreu em erro 
de julgamento quando absolveu a Fazenda Pública da instância, o que, como procuraremos demonstrar, 
passa por indagar da possibilidade de o substituído impugnar autonomamente o acto de retenção na 
fonte quando esta é efectuada por conta do imposto devido a final.

Se a essa questão for dada resposta positiva, cumprirá ainda averiguar da possibilidade de conhecer 
do mérito da impugnação judicial em substituição.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida o julgamento da matéria de facto foi efectuado nos seguintes termos:
«A - Com pertinência para a boa apreciação e decisão da causa, mostram -se provados os se-

guintes factos:
1 - Por decisão judicial proferida pela Vara de Competência Mista do Tribunal da Comarca de 

Braga, datada de 27.06.2006, foi a B………………., S.A., condenada a pagar ao Impugnante indem-
nização fundada em responsabilidade civil extracontratual emergente de acidente de viação, acrescida 
dos respectivos juros contados da citação – cfr. doc. 5 junto com a p.i. cujo conteúdo se considera 
integralmente reproduzido.

2 - Em cumprimento da sentença, a B…………….., S.A., procedeu, relativamente ao ano de 2007, 
ao pagamento de juros, no montante de € 52.526,00, procedendo à retenção do montante de € 7.878,94, 
por considerar tais rendimentos enquadráveis na categoria E do IRS (rendimentos de capitais) – cfr. 
doc. 6 junto com a petição inicial.

3 - Em 14.10.2009, deu entrada no Serviço de Finanças de Braga -2, Reclamação graciosa apresen-
tada pelo Impugnante, nos termos do art. 132.º do C.P.P.T., contra a retenção na fonte que foi efectuada 
pela Companhia de Seguros, nos termos e com os fundamentos constantes de fls. 03 e 04 do P.A., que 
se têm por integralmente reproduzidas.

4 - Por decisão de 05.02.2010, a Reclamação foi indeferida – fls. 63 do P.A.
5 - Notificada desta decisão, em 11.03.2010, veio o Impugnante apresentar a presente Impugnação 

Judicial, em 26.03.2010 – cfr. fls. 69 e 70 do P.A. e fls. 02 e 03 dos autos.
6 - Em 28.09.2009, foi emitida a liquidação adicional de IRS n.º 2009 5004893070, relativa ao 

ano de 2007, da qual resultou um valor a pagar de € 7.878,20, a qual teve por base a consideração de 
um rendimento global (categoria E) de € 52.526,00, resultando o valor a pagar da diferença entre a 
colecta líquida apurada (€ 15.345,62) e a retenção na fonte efectuada (€ 7.879,00) – cfr. fls. 101 a 103 
e 106 dos autos.

7 - Contra esta liquidação adicional de IRS apresentou o Impugnante, em 15.12.2009, Reclamação 
graciosa, com o teor de fls. 108 a 114 dos autos, que se dão por reproduzidas.
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B - Factos não provados: inexistem outros factos, com relevo para a apreciação e decisão da 
causa, que houvessem de ser dados como provados.

C - Motivação da Matéria de Facto
A matéria de facto de facto dada como provada resulta dos documentos juntos aos autos, os quais 

não foram impugnados pelas partes».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO E AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
A AT, verificando que uma companhia de seguros, por força de uma decisão judicial, pagou ao ora 

Recorrente, em 2007, uma indemnização fundada em responsabilidade civil extracontratual emergente 
de acidente de viação e respectivos juros, liquidou oficiosamente IRS, relativamente àquele ano, sobre 
os juros, que considerou constituírem rendimentos enquadráveis na categoria E do IRS (rendimentos 
de capitais).

Assim, sendo aqueles juros do montante de € 52.526,00, e tendo a seguradora procedido à reten-
ção do montante de € 7.878,94, na liquidação, efectuada em 28 de Setembro de 2009, a AT apurou um 
montante a pagar de € 7.878,20 (€ 7.466,62 de imposto acrescido de € 411,58 de juros compensatórios), 
resultante da diferença entre a colecta líquida apurada (€ 15.345,62) e a retenção na fonte efectuada.

O ora Recorrente reclamou graciosamente, em 14 de Outubro de 2009, contra a retenção na 
fonte que lhe foi efectuada pela seguradora e, em 15 de Dezembro de 2009, contra a liquidação do 
imposto.

A primeira daquelas reclamações foi decidida por decisão de 5 de Fevereiro de 2010, notificada 
ao ora Recorrente em 11 de Março de 2010.

Em 26 de Março de 2010, o mesmo fez dar entrada no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga 
a impugnação judicial que deu origem aos presentes autos.

Nessa petição inicial disse vir «deduzir impugnação judicial contra a liquidação de IRS (reten-
ção na fonte) da quantia de € 7.878.94, do ano de 2007, que lhe foi efectuada pela B……………….., 
S.A.» e, a final, formulou o pedido nos seguintes termos: «devendo a liquidação de IRS do ano de 
2007 (retenção na fonte) ser anulada, e devolvida ao impugnante a quantia de 7.878.94 €, como é de 
inteira justiça».

O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, considerando que o acto impugnado é a 
retenção na fonte e que esta se refere a montantes referentes ao pagamento de juros, que originaram a 
liquidação de imposto em que a retenção foi tida em conta, considerou que apenas este acto de liquida-
ção é impugnável, e já não o acto de retenção, que assume aqui um carácter provisório e foi consumido 
pela liquidação.

Consequentemente, absolveu a Fazenda Pública da instância.
O Impugnante, interpôs recurso dessa decisão, sustentando que o acto é impugnável, pois estamos 

perante uma retenção na fonte equivalente a pagamento por conta do imposto devido a final, situação em 
que quer a doutrina quer a jurisprudência têm vindo a entender que é possível o substituído impugnar 
os actos de retenção na fonte, que têm reflexos imediatos na sua esfera jurídica e, por isso, devem ser 
tidos como lesivos e ficar sujeitos ao regime do art. 133.º do CPPT, que se refere à impugnação por 
pagamentos por conta do imposto devido a final.

Assim, a primeira questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se o acto impugnado é, ou 
não, impugnável, o que passa, desde logo, por indagar qual o acto tributário impugnado.

A nosso ver, pese embora o modo, salvo o devido respeito, algo equívoco como o Impugnante 
identificou o acto impugnado, a petição inicial não permite outra interpretação senão a de que o acto 
impugnado é o acto de retenção de imposto que lhe foi efectuado pela seguradora.

Em todo o caso, permitimo -nos afirmar que, discordando o Impugnante que sobre os juros que lhe 
foram pagos pela seguradora com a indemnização incida IRS, melhor teria andado, do ponto de vista 
dos seus interesses, em reagir judicialmente contra a liquidação do imposto, que tinha já sido efectuada 
na data em que foi apresentada a petição inicial (3).

Seja como for, a verdade é que na presente impugnação judicial apenas vem discutir a retenção 
que lhe foi efectuada pela seguradora com o fundamento de que sobre os juros não incide IRS.

A questão que cumpre apreciar e decidir nos presentes autos é, pois, a de saber se esse acto de 
retenção é ou não impugnável.

2.2.2 DA INIMPUGNABILIDADE DO ACTO
A seguradora, ao efectuar o pagamento ao ora Recorrente da quantia de € 52.526,00, dos juros 

respeitantes à indemnização que lhe foi condenada a pagar por decisão judicial, procedeu à retenção da 
quantia de € 7.878,94, a título de IRS. Fê -lo ao abrigo do disposto no art. 34.º da LGT e dos arts. 98.º, 
n.º 1, e 101.º, n.º 1, alínea a), do Código do IRS (CIRS), na redacção em vigor à data, que era a da Lei 
n.º 32 -B/2002, de 30 de Dezembro.

Através do mecanismo da retenção na fonte verifica -se a substituição tributária, quando, por força 
da lei, a prestação tributária for exigida a pessoa diferente do contribuinte (4). «A retenção na fonte é 
o fenómeno que se verifica quando a lei, aproveitando a circunstância da existência de pagamento de 
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um para outro sujeito e cuja constituição está conexionada com a existência dos factos tributários, 
atribui a obrigação de reter uma certa quantia a título de imposto e de a entregar nos cofres do Estado 
a uma pessoa diferente (o substituto) daquela em relação à qual se verificam esses factos tributários 
(o substituído)» (5).

A LGT definiu -a no seu art. 34.º nos seguintes termos:
«As entregas pecuniárias efectuadas por dedução nos rendimentos pagos ou postos à disposição 

do titular pelo substituto tributário constituem retenções na fonte».
Podendo ser feita com carácter definitivo ou como pagamento por conta do imposto devido a final, 

«[e]m regra, a retenção na fonte é efectuada por conta do imposto devido a final», sendo que «[n]o 
caso do IRS, a natureza de pagamentos por conta da retenção na fonte está genericamente prevista no 
n.º 1 do art. 98.º do CIRC, apenas não tendo tal natureza os rendimentos sujeitos a taxas liberatórias 
especiais, previstos no art. 71.º do mesmo código, e mesmos estes passarão a ter tal natureza se o 
contribuinte optar pelo seu englobamento no rendimento total (n.º 7 deste art. 71.º)» (6).

Na situação sub judice, como aceitam todos os intervenientes processuais, a retenção foi efectuada 
como pagamento por conta do imposto devido a final.

A questão que se nos coloca é a de saber se o ora Recorrente, como sustenta, podia impugnar 
judicialmente essa retenção de IRS que lhe foi feita pela seguradora ou, pelo contrário e como sustenta 
o Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga (que admite, em tese geral, essa impugnação), essa 
retenção só poderia ser atacada na impugnação judicial do acto de liquidação do imposto.

Diz o art. 132.º do CPPT:
«1  - A retenção na fonte é susceptível de impugnação por parte do substituto em caso de erro na 

entrega de imposto superior ao retido.
2  - O imposto entregue a mais será descontado nas entregas seguintes da mesma natureza a 

efectuar no ano do pagamento indevido.
3  - Caso não seja possível a correcção referida no número anterior, o substituto que quiser impug-

nar reclamará graciosamente para o órgão periférico regional da administração tributária competente 
no prazo de 2 anos a contar do termo do prazo nele referido.

4  - O disposto no número anterior aplica -se à impugnação pelo substituído da retenção que 
lhe tiver sido efectuada, salvo quando a retenção tiver a mera natureza de pagamento por conta do 
imposto devido a final.

5  - Caso a reclamação graciosa seja expressa ou tacitamente indeferida, o contribuinte poderá 
impugnar, no prazo de 30 dias, a entrega indevida nos mesmos termos que do acto da liquidação.

6  - À impugnação em caso de retenção na fonte aplica -se o disposto no n.º 3 do artigo anterior»
Por seu turno, o art. 140.º do CIRS estipula no seu n.º 2:
«Pode igualmente ser objecto de reclamação ou de impugnação, por parte do titular dos rendi-

mentos ou do seu representante, a retenção de importâncias total ou parcialmente indevidas, sempre 
que se verifique a impossibilidade de ser efectuada a correcção a que se refere o n.º 4 do artigo 98.º 
ou de o respectivo montante ser levado em conta na liquidação final do imposto».

Como bem realçou sentença recorrida, da articulação dos dois preceitos legais, parece resultar que 
a possibilidade da reclamação e impugnação pelo substituído, prevista para quando a retenção seja feita 
a título definitivo (cfr. art. 132.º, n.º 4, do CPPT), já não está prevista para os casos em que a retenção 
é efectuada por conta do imposto devido a final.

No entanto, como também salientou o Juiz do Tribunal a quo, apesar de esta possibilidade de 
impugnação pelo substituído da retenção na fonte quando esta é efectuada por conta do imposto devido 
a final não estar prevista, tal impugnação terá de se admitir, sob pena de violação do princípio da tutela 
judicial efectiva [cfr. art. 20.º da Constituição da República (CRP)]. Como diz JORGE LOPES DE 
SOUSA, «não poderá deixar de admitir -se a possibilidade de o substituído impugnar estes actos de 
retenção, uma vez que eles têm reflexos imediatos na sua esfera jurídica e, por isso, devem considerar-
-se como lesivos para efeitos do preceituado no n.º 4 do art. 264.º da CRP e no n.º 2 do art. 9.º da LGT.

Na verdade, como é evidente, embora os pagamentos a mais efectuados através da retenção na 
fonte venham a ser tidos em conta na liquidação final, a não disponibilidade das quantias indevida-
mente retidas a mais constitui um prejuízo autónomo para o devedor do tributo.

Aliás, esse carácter potencialmente lesivo dos actos de pagamento por conta é mesmo expressa-
mente reconhecido na alínea a) do n.º 2 do art. 95.º da LGT.

Por isso, estas situações deverão considerar -se abrangidas no art. 133.º do CPPT, que se refere 
à impugnação nos casos de pagamento por conta, sendo essa previsão especial que justifica a ressalva 
efectuada na parte final do n.º 4 deste art. 132.º» (7).

O Juiz do Tribunal a quo admitiu esta doutrina, com base na qual o Recorrente e o Procurador-
-Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo sustentam o provimento do recurso. No entanto, 
considerou que a situação sub judice se reveste de particulares contornos que conduzem à conclusão 
de que o acto de retenção é inimpugnável.

E, a nosso ver, fez a melhor interpretação da lei.
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É certo que, como bem adverte JORGE LOPES DE SOUSA, pese embora a lei não prever a pos-
sibilidade de o substituído impugnar a retenção na fonte nos casos em que ela é efectuada por conta do 
imposto devido a final, se impõe admitir essa possibilidade, mesmo que os pagamentos a mais venham 
a ser tidos em conta na liquidação final, pois a não disponibilidade das quantias retidas a mais constitui 
um prejuízo autónomo para o devedor do tributo.

No entanto, essa possibilidade apenas se justifica que seja exercida através de impugnação autó-
noma, i.e., sem ser na impugnação do acto de liquidação (onde se procederá ao acerto final, nos termos 
do art. 97.º, n.º 3, do CIRS, deduzindo -se à colecta as importâncias retidas, nos termos do disposto no 
n.º 2 do art. 78.º do mesmo Código), enquanto este acto não estiver efectuado. Só nessa situação se 
pode, com propriedade, afirmar que se impõe permitir ao substituído a impugnação do acto de retenção 
que é feita por conta do imposto devido a final, porque, sendo tal acto em si mesmo lesivo (por privar 
o devedor do imposto de um montante superior ao devido), não se justificaria obrigá -lo a aguardar pela 
liquidação para reagir contra ele.

Mas, tão logo a liquidação do imposto esteja efectuada, não faz sentido permitir a impugnação 
judicial autónoma do acto de retenção na fonte efectuada por conta do imposto devido a final, acto que, 
na expressão da sentença, acaba por ser consumido pelo acto de liquidação, ficando a tutela judicial 
efectiva plenamente assegurada através da impugnação deste último.

Ademais, a admissibilidade da impugnação autónoma do acto de retenção nesses casos poderia 
levar a uma duplicação de meios impugnatórios indesejável, porque susceptível de resultados con-
traditórios (caso as impugnações do acto de retenção e do acto de liquidação viessem a ser decididas 
em sentido diferente (8)) ou, pelo menos, inútil (caso essas impugnações fossem decididas no mesmo 
sentido) (9), o que poderá explicar por que o legislador, sensatamente, não previu a possibilidade de 
impugnação judicial por parte do substituído nos casos em que a retenção é feita por conta do imposto 
devido a final.

Assim, entendemos que a decisão não é merecedora de censura, pois fez a melhor interpretação 
das normas em causa, motivo por que deve manter -se na ordem jurídica.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - O art. 132.º do CPPT, que prevê a possibilidade de o substituído impugnar a retenção na fonte 

quando ela é feita a título definitivo (n.º 4), não prevê a possibilidade de o substituído impugnar a re-
tenção na fonte, nos casos em que ela é efectuada por conta do imposto devido a final.

II  - Porém, não poderá deixar de admitir -se a possibilidade de o substituído impugnar este acto, 
uma vez que ele tem reflexos imediatos na sua esfera jurídica e, por isso, deve considerar -se como 
lesivo para efeitos do preceituado no n.º 4 do art. 268.º da CRP e no n.º 2 do art. 9.º da LGT.

III  - A possibilidade de impugnação judicial autónoma desse acto só faz sentido quando ainda não 
tenha sido praticado o acto de liquidação, pois, se este já foi efectuado, aqueloutro foi consumido por 
ele e o direito à tutela judicial efectiva (art. 20.º da CRP) fica plenamente assegurado pela possibilidade 
de impugnar a liquidação.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, em negar provimento e confirmar a decisão recorrida.
Custas pelo Recorrente.

Lisboa, 15 de Maio de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Sobre a interpretação da petição inicial, designadamente no que respeita à identificação do acto impugnado, pronunciar-
-nos -emos adiante.

(2) Por razões de ordem prática, as notas de rodapé do original serão transcritas no próprio texto entre parêntesis rectos.
(3) Na verdade, sem prejuízo do que diremos adiante, a procedência da presente impugnação judicial nunca levaria senão 

à anulação da retenção, sendo que se manteria incólume a liquidação de IRS efectuada pela AT.
(4) Nos termos do art. 20.º da LGT, «A substituição tributária verifica -se quando a prestação tributária, por imposição 

da lei, a prestação tributária for exigida a pessoa diferente do contribuinte» (n.º 1) e «A substituição tributária é efectivada 
através do mecanismo da retenção na fonte do imposto devido» (n.º 2).

(5) DIOGO LEITE DE CAMPOS, BENJAMIM SILVA RODRIGUES e JORGE LOPES DE SOUSA, Lei Geral Tribu-
tária comentada e anotada, Encontra da Escrita Editora, 4.ª edição, anotação 7 ao art. 95.º, pág. 826.

(6) Idem, anotação 2 ao art. 34.º, pág. 278.
(7) Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume II, ano-

tação 9 ao art. 132.º, págs. 421/422.
(8) Hipótese que não é de descartar liminarmente, tanto mais que os processos respeitantes às impugnações judiciais 

poderiam ficar a cargo de diferentes juízes.
(9) Com o inerente prejuízo para a segurança jurídica, para além do desprestígio para os tribunais, no primeiro caso, e 

desperdício de recursos materiais, no segundo. 
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 Acórdão de 15 de Maio de 2013.

Assunto:

Reclamação de acto do órgão de execução fiscal. Falecimento do executado. Penhora.
Herança indivisa. Despacho que ordena a venda.

Sumário:

A herança, antes da partilha, constitui uma universitas juris, um património autónomo, 
com conteúdo próprio, sendo que a penhora de bens que integrem aquela não con-
figura penhora de direito a um bem concreto indiviso mas, antes, de penhora que 
só pode incidir sobre o direito do executado à herança, sobre uma quota -ideal do 
património hereditário.

Processo n.º 485/13 -30.
Recorrente: A………………...
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A………………., com os demais sinais dos autos, recorre da decisão que, proferida pelo Tri-

bunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, julgou improcedente a reclamação apresentada nos termos 
do art. 276º do CPPT contra o despacho de 21/11/2012 do Chefe do Serviço de Finanças de Oliveira 
do Hospital, que, no âmbito de processo de execução fiscal 0809199601001876, determinou a venda, 
em leilão, dos imóveis ali identificados, para cobrança de dívida de IRS do ano de 1990.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
a) Ao omitir a explicitação dos critérios legais com base no qual foi proferida a sentença e não 

sendo os mesmos inteligíveis de modo a que a recorrente pudesse compreender a causa jurídica da 
decisão, verifica -se a nulidade prevista no artigo 125º do CPPT.

b) Não podem ser penhorados ou vendidos bens concretamente determinados que integram uma 
herança ilíquida e indivisa em que não são executados todos os titulares da herança e em que se des-
conhecem quais os concretos bens que virão a constituir a quota do executado.

c) A douta decisão violou, assim, o disposto no artigo 125º do CPPT e o disposto no artigo 826º, 
n.º 1, do CPC, aplicável nos termos do disposto no artigo 2º do CPPT.

Termina pedindo o provimento do recurso.
1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O Mmo. Juiz proferiu despacho (fls. 130) sustentando que não se verifica a invocada nulidade 

da sentença.
1.5. O MP emite parecer no sentido da improcedência do recurso nos termos seguintes:
«A recorrente à margem identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Coimbra, de 17 de Janeiro de 2013, exarada a fls. 96/99.
A decisão recorrida julgou improcedente reclamação judicial deduzida do despacho de 21 de No-

vembro de 2012 do Chefe do SLF de Oliveira do Hospital, que determinou a venda de concretos imóveis 
e quotas partes de imóveis da herança do devedor originário, no entendimento de que tais penhoras 
são legais, uma vez que os imóveis e a dívida exequenda fazem parte da herança do falecido devedor 
originário e foram feitas com respeito pelas formalidades exigidas pelo disposto nos artigos 2097º e 
2068º do CC.

A recorrente termina as suas alegações as com as conclusões de fls. 108 e verso, que, como é 
sabido, delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684º/3 e 685º -A/1 do CPC, 
e que aqui se dão por inteiramente reproduzidas para todos os efeitos legais.

Não houve contra -alegações.
A nosso ver o recurso não merece provimento.
Comecemos pela arguida nulidade formal da sentença recorrida por falta de especificação dos 

fundamentos de direito.
Só se verifica nulidade da sentença (ou despacho) por falta de especificação dos fundamentos 

de direito quando ocorra falta absoluta de fundamentação, ou seja, quando existe ausência total 
de fundamentos de direito. ((1) Este tem sido o entendimento uniforme do STA, entre outros, ver 
acórdão de 2012.11.07 -P.01109/12. Em termos de doutrina ver Alberto dos Reis, CPC, anotado, 
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volume, V, página 140 e Juiz Conselheiro Jorge Lopes de (Sousa), CPPT, anotado e comentado, 
6ª edição revista, II volume, página 357.)

Deverá considerar -se que existe falta absoluta de fundamentação quando essa fundamentação seja 
ininteligível ou não tenha relação perceptível com julgado, situações em que se está perante uma mera 
aparência de fundamentação. ((2) Acórdão do STA, de 1997.03.19, proferido no recurso n.º 21.923, 
disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt.)

Quando a fundamentação não exteriorizar, minimamente, as razões que levaram a decidir naquele 
sentido e não noutro dever -se -á entender que estamos perante uma nulidade por falta de fundamentação. 
((3) Acórdão do STA, de 2003 -12 -17, proferido no recurso n.º 1471/03, disponível no sítio da Internet 
www.dgsi.pt.)

A fundamentação de direito, por norma, é feita por indicação da norma ou normas legais em 
que se sustenta, mas poderá, também, ser estruturada por mera indicação dos princípios jurídicos ou 
doutrina jurídica em que se baseia.

Ora, salvo melhor juízo, da leitura da sentença recorrida resulta que a decisão recorrida não sofre 
do apontado vício, pois está, minimamente, fundamentada de direito.

De facto, ali se diz que face à matéria de facto provada falece o pressuposto de facto e de direito 
em que assentava o essencial da reclamação, designadamente, o exposto nos pontos 2 a 6 da alegação 
da reclamante.

Que todos os prédios objecto de ordem de venda foram individual e concretamente objecto de 
penhora notificada à cabeça de casal.

Que o pressuposto da venda não foi a penhora do direito e acção à herança da reclamante ou de 
outro herdeiro mas sim a concreta e individual penhora do direito de propriedade sobre estes concretos 
prédios ou sobre suas quotas -partes indivisas.

Que tais penhoras eram admissíveis pois que os imóveis e a dívida exequenda integram a herança 
e que aquelas foram feitas com total respeito pelas formalidades, nomeadamente quanto às citações 
exigidas pelo disposto nos artigos 2097º e 2068º do CC.

Parece, assim, certo que a sentença não é nula por falta de fundamentação de direito, pois que, 
pelo menos contém o mínimo de fundamentação de direito.

Salvo melhor juízo a situação em análise não é enquadrável no artigo 826º/1 do CPC, uma vez 
que todos os herdeiros são executados no PEF.

Resulta do probatório e dos autos, cujo conteúdo é de conhecimento oficioso, pois que a RAOEF 
é processado no próprio PEF, que o PEF foi instaurado contra o falecido B……………. e mulher, pais 
da recorrente.

Este faleceu em 13 de Março de 1995.
Não tendo havido partilhas, nos termos do disposto no artigo 155º/3/b/4) do CPPT basta a citação 

de qualquer herdeiro para pagar toda a dívida sob pena de penhora em quaisquer bens da herança.
Ora, conforme informação oficial que consta de fls. 106, produzida em 20 de Março de 2003, dá -se ali 

conta do falecimento do executado originário em 1995, conforme processo de imposto sucessório n.º 20436 
do SLF de Oliveiras do Hospital (onde consta, obviamente, a identificação dos herdeiros do de cujus).

Portanto o SLF, pelo menos nessa data, toma conhecimento do decesso do devedor originário e 
da identificação dos seus herdeiros.

Ora, como é sabido no PEF não é necessária qualquer decisão a declarar a habilitação dos her-
deiros do falecido executado, bastando a declaração a que se reporta o artigo 155º do CPPT e atrás 
mencionada (artigo 168º do CPPT).

Os bens da herança respondem pela dívida exequenda (artigos 2097º e 2068º do CC), como, 
seguramente, a recorrente não desconhece.

A executada e mulher do falecido B…………… desde a instauração do PEF, em 16 de Maio de 
1996, tem tido uma intensa actividade processual nos autos, pedindo o pagamento em prestações, ar-
guindo a prescrição da dívida tributária, reclamando, recorrendo, sem que, logo que interveio nos autos, 
tivesse suscitado a nulidade da execução por eventual omissão de citação pessoal (artigo 196º do CPC).

A própria recorrente, alegadamente em representação de sua mãe, (como se nada tivesse a ver com 
a herança do falecido executado!), em 3 de Julho de 2007 (fls. 251 dos autos) faz um requerimento ao 
serviço de Finanças versando a penhora de imóvel para garantia da dívida exequenda.

Atente -se que a AT enviou cartas registadas com A/R para os domicílios da recorrente (e das de-
mais herdeiras/executadas), que constam do cadastro fiscal, para notificação da penhora dos imóveis, 
sendo certo que todas elas foram devolvidas porque não foram reclamadas pelos destinatários, apesar 
de devidamente avisados pelos serviços postais para o poderem fazer!

Por força do disposto no artigo 155º a recorrente considera -se, devidamente, habilitada no PEF, 
sendo, manifestamente, executada.

E como tal consta da certidão de registo da penhora (ver, nomeadamente, fls. 1126).
Assim sendo, como nos parece ser, as penhoras efectuadas para garantir o pagamento da obriga-

ção exequenda afigura -se conforme à lei, não havendo motivo legal para não se proceder à venda dos 
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imóveis que integram o acervo da herança do primitivo executado que, indubitavelmente, responde 
pela pagamento da dívida tributária exequenda.

Termos em que deve negar -se provimento ao recurso e manter -se decisão recorrida na or-
dem jurídica.»

1.6. Com dispensa de Vistos dada a natureza urgente do processo, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1. No serviço de Finanças de Oliveira do Hospital pendia a Execução fiscal n.º 0809199601001876 

contra B…………… e Mulher, C…………….., para cobrança de uma dívida de IRS do ano de 1990 
no valor de 211.115,91 € mais juros e custas.

2. O B……………. faleceu em 13/3/1995 deixando como herdeiros a viúva, C………………, e 
duas filhas: a reclamante e D…………… (cf. doc. n.º 1 do Requerimento Inicial.

3. Os prédios acima identificados pertenciam ao falecido no momento da morte (cf. Processo de 
Execução).

4. Dá -se aqui por reproduzido o teor dos autos de penhora integrantes das seguintes folhas da 
execução fiscal:

Fs. 776 (auto de penhora do prédio n.º 2 supra identificado) 797 (auto de penhora do 1º prédio 
supra identificado) 818 (auto de penhora do 3º imóvel), 839 (auto de penhora do 10º imóvel), 881 
(auto de penhora da parte urbana do 9º imóvel), 884 (auto de penhora da parte rústica do 9º imóvel), 
916 (auto de penhora do 8º imóvel), 936 (auto de penhora do 7º imóvel), 955 (auto de penhora do 6º 
imóvel), 970 (auto de penhora do 4º imóvel) e 985 (auto de penhora do 5º prédio).

5. Para a viúva do Autor da herança, B……………, no domicílio fiscal respectivo, foram enviadas 
primeira e segunda cartas registadas com AR, com 15 dias de intervalo, notificando -a das sobreditas 
penhoras, sendo as segundas em 16/10/2012.

6. Em 21 de Novembro o chefe de finanças ordenou a venda por leilão electrónico dos imóveis e 
ou quotas parte indivisas dos imóveis supra, conforme docs. de fs. 25 vº, 29 vº, 31, 33 vº, 35 vº 37 vº, 
39 vº 41 vº e 45 vº destes autos, cujo teor aqui se dá como reproduzido, tendo a aqui Reclamante sido 
notificada para, querendo, exercer preferência (cfr. também processo de execução, IV volume, fs. 797 
e sgs).

7. Dá -se aqui por reproduzido o teor dos autos de penhora fs. 1000 e 1101, 1038 e 1039, 1066 e 
1067, 1102 e 1103, 1144 e 1145 e 1180 e 1181 dos autos de execução.

3.1. Referenciando, desde logo, a questão da subida e apreciação imediata da Reclamação, a sen-
tença, considerou que, «tratando -se de uma ordem de venda, a não apreciação, desde já, da reclamação 
torná -la -ia inútil, pelo que é de admitir a apreciação imediata.»

Por outro lado, tendo a Fazenda alegado igualmente a intempestividade da reclamação, a sentença 
julgou improcedente tal alegação dado que a reclamante, ao alegar que «as penhoras se referem a um 
direito e acção à herança e por isso é que não pode ser vendido nenhum direito real em concreto inte-
grante dessa herança» não está a insurgir -se «contra a penhora (de um direito de crédito) mas contra 
a venda (de direitos reais)», sendo que, «Não é, em abstracto, logicamente impossível uma ordem de 
venda com motivos de ilegalidade diversos dos da penhora que a tenha precedido».

E, além disso, «notificada das penhoras foi a viúva do Autor da herança, herdeira e cabeça de 
casal, não a aqui reclamante, que só foi notificada para a venda», pelo que «não pode proceder uma 
alegação de intempestividade baseada na data da notificação da penhora dos imóveis».

Em seguida, quanto ao mérito do pedido, a sentença considerou o seguinte:
 - Face à matéria de facto provada, falece o pressuposto de facto e de direito em que assenta a 

reclamação, pois que todos os prédios objecto de ordem de venda foram individual e concretamente 
objecto de penhora notificada à cabeça de casal na herança.

 - Quer dizer, pressuposto da ordem de venda não foi qualquer penhora do direito e acção da recla-
mante ou de outro herdeiro à herança do falecido executado, mas sim a concreta e individual penhora 
do direito de propriedade sobre estes concretos prédios ou sobre as suas quotas partes indivisas, sendo 
que essas concretas penhoras de concretos imóveis eram admissíveis: os imóveis integravam a herança 
de que a dívida exequenda era também parte, e foram feitas com respeito pelas formalidades legais, 
nomeadamente quanto às citações exigidas (no caso, só havia que fazer notificação, pois a viúva já 
pré -existia como parte no processo) pelo disposto nos arts. 2097º e 2068º do CC.

 - E embora haja alguns autos de penhora mal elaborados (pois referem o direito e acção à herança ilí-
quida e indivisa como sendo objecto de penhora, embora, contraditória e concomitante, também mencio-
nem a penhora de determinados prédios), tais autos mostram -se substituídos por outros que já não contêm 
este erro e, de qualquer modo, não se referem aos imóveis relativamente aos quais é feita a reclamação.

3.2. A recorrente discorda do assim decidido, imputando à sentença quer a nulidade por falta de 
fundamentação de direito (por alegada falta de explicitação dos critérios legais com base nos quais 
a sentença foi proferida, não sendo os mesmos inteligíveis de modo a que a recorrente pudesse com-
preender a causa jurídica da decisão), quer erro de julgamento (por errada interpretação do disposto 
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no n.º 1 do art. 826º do CPC), no sentido de que não podem ser penhorados ou vendidos bens con-
cretamente determinados que integram uma herança ilíquida e indivisa em que não são executados 
todos os titulares da herança e em que se desconhecem quais os concretos bens que virão a constituir 
a quota do executado.

Estas são, portanto, as questões a apreciar no recurso.
3.3. Mas refira -se ainda e antes de mais que tendo a sentença recorrida decidido a questão da subida 

e apreciação imediata da Reclamação, concluindo pela admissão da apreciação imediata, e não tendo 
sido suscitada, em sede de recurso, qualquer discordância do assim decidido, também não se vislumbra 
que possa ou deva ser oficiosamente suscitada qualquer questão quanto a essa matéria.

3.4. Vejamos, pois, a primeira questão a conhecer: nulidade da sentença por falta de fundamen-
tação de direito

Esta nulidade da sentença por falta de especificação dos fundamentos de facto e de direito que 
justificam a decisão, está prevista na alínea b) do n.º 1 do art. 668º do CPC e, no âmbito do processo 
tributário, no art. 125º do CPPT.

É sabido e é jurisprudência assente que esta nulidade só abrange a falta absoluta de motivação 
da própria decisão e não já a falta de justificação dos respectivos fundamentos; isto é, a nulidade só é 
operante quando haja total omissão dos fundamentos de facto ou de direito em que assenta a decisão. 
A insuficiência ou mediocridade da motivação é espécie diferente, afecta o valor doutrinal da sentença, 
sujeita -a ao risco de ser revogada ou alterada em recurso, mas não produz nulidade  - cfr. Alberto dos 
Reis, CPC anotado, Vol. V, 140.

A fundamentação de direito, por norma, é feita mediante a indicação da norma ou normas legais 
em que a decisão se sustenta, podendo igualmente ser estruturada por mera indicação dos princípios 
jurídicos ou doutrina jurídica em que a mesma decisão se baseia.

Ora, no caso, atentando na decisão recorrida, constata -se que ali se exara que (i) face à matéria 
de facto provada falece o pressuposto de facto e de direito em que assentava o essencial da reclama-
ção, designadamente, o exposto nos pontos 2 a 6 da alegação da reclamante; que (ii) todos os prédios 
objecto de ordem de venda foram individual e concretamente objecto de penhora notificada à cabeça 
de casal; que (iii) o pressuposto da venda não foi a penhora do direito e acção à herança da reclamante 
ou de outro herdeiro mas sim a concreta e individual penhora do direito de propriedade sobre estes 
concretos prédios ou sobre suas quotas -partes indivisas; e, ainda, (iv) que tais penhoras eram admis-
síveis pois que os imóveis e a dívida exequenda integram a herança e aquelas foram feitas com total 
respeito pelas formalidades, nomeadamente quanto às citações exigidas pelo disposto nos arts. 2097º 
e 2068º do CC.

Não pode, portanto, concluir -se que à sentença recorrida falte absolutamente a motivação da 
respectiva decisão.

Mesmo que devam «considerar -se como falta absoluta de fundamentação os casos em que ela 
não tenha relação perceptível com o julgado ou seja ininteligível, situações em que se está perante 
uma mera aparência de fundamentação», já que esta se destina «a esclarecer as partes, primacialmente 
a que tiver ficado vencida, sobre os motivos da decisão, não só para ficar convencida de que não tem 
razão, mas também porque o conhecimento daqueles é necessário ou, pelo menos, conveniente, para 
poder impugnar eficazmente a decisão em recurso ou arguir nulidades, designadamente a derivada de 
eventual contradição entre os fundamentos e a decisão», e, por isso, «quando a fundamentação não for 
minimamente elucidativa das razões que levaram a decidir como se decidiu deverá entender -se que se 
está perante uma nulidade por falta de fundamentação», (1) no caso vertente não é isso que se verifica, 
pois que, da fundamentação acima em parte transcrita se percebem as concretas razões, princípios e 
normas jurídicas que determinaram a decisão.

Em suma, independentemente da questão de saber se tal fundamentação é ou não convincente e se 
está certa ou errada (questão que se situa no domínio do mérito e da validade substancial da sentença, 
e não da sua validade formal), não pode portanto afirmar -se que ocorre a invocada nulidade.

Improcede, assim, a invocada nulidade da sentença, por falta de especificação dos fundamentos 
de direito que justificam a decisão (art. 125º do CPPT e alínea b) do n.º 1 do art. 668º do CPC).

3.5. Quanto ao erro de julgamento, por errada interpretação do disposto no n.º 1 do art. 826º do CPC.
3.5.1. Sob a epígrafe «Penhora em caso de comunhão ou compropriedade» dispõe o n.º 1 deste 

art. 826º do CPC:
«1. Sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 862º, na execução movida apenas contra algum ou 

alguns dos contitulares de património autónomo ou bem indiviso, não podem ser penhorados os bens 
compreendidos no património comum ou uma fracção de qualquer deles, nem uma parte especificada 
do bem indiviso.»

Este comando substancia, no fundo, a adjectivação da regra substantiva constante do n.º 1 
do art. 1408º do CCivil, segundo a qual «o comproprietário pode dispor de toda a sua quota na 
comunhão ou de parte dela, mas não pode, sem consentimento dos restantes consortes, alienar 
nem onerar parte especificada da coisa comum». Ou seja, por aplicação desta regra, o art. 826º 
prescreve que a penhora não pode incidir, em caso de comunhão, sobre os bens que integram esta: 



2036

o que é penhorado não são essas coisas em concreto, mas sim, e apenas, o direito que o executado 
tem a partilhar ou dividir todo o património comum.

Também não sofre dúvida que a herança aceite e indivisa não tem personalidade judiciária, cons-
tituindo um património autónomo que pertence a todos os herdeiros e que, por isso, em regra, todos os 
direitos da referida herança têm de ser exercidos por todos ou contra todos os herdeiros.

3.5.2. No caso, como resulta do Probatório e dos autos, quando a execução foi instaurada (em 
17/1/1996) contra os executados B……………. e de C……………., por dívida de IRS do ano de 1990, 
no montante de 49.221.847$00, já o primeiro havia falecido, em 13/3/1995.

E dos autos consta, igualmente, que a ora recorrente, herdeira habilitada do executado, foi notifi-
cada/citada, na qualidade de herdeira de B…………….., da penhora dos imóveis indicados.

Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 239º do CPT (em vigor à data da instauração da execução) 
«1. Podem ser executados no processo de execução fiscal os devedores originários e seus sucessores 
dos impostos e demais dívidas referidas no artigo 233º.» Ou seja confere -se legitimidade passiva aos 
sucessores “mortis causa” do devedor constante do título para o prosseguimento da execução contra 
os mesmos, após a habilitação sumária dos arts. 241º e 254º (aos quais correspondem, actualmente, os 
arts. 153º, 154º e 155º do CPPT).

E nestes normativos dispunha -se o seguinte:

Artigo 241º
Destrinça da responsabilidade de cada herdeiro

«1. Tendo -se verificado a partilha entre os sucessores da pessoa que no título figurar como de-
vedor, o chefe da repartição de finanças ordenará, para efeito de citação dos herdeiros, a destrinça da 
parte que cada um deles deva pagar.

2. Em relação a cada devedor será processada guia em triplicado, com a indicação de que foi 
passada nos termos deste artigo, servindo um dos exemplares de recibo ao contribuinte.

3. Para efeito dos números anteriores, o funcionário encarregado da citação que verificar que o 
executado faleceu passará certidão em que declare:

a) No caso de ter havido partilhas, os herdeiros e as suas quotas hereditárias;
b) Não tendo havido partilhas, os herdeiros, caso sejam conhecidos, e se está pendente inventário.»

Artigo 254º
Incidente de habilitação de herdeiros

«No caso de falecimento do executado, será informado no processo quem são os herdeiros, nos 
termos do n.º 3 do artigo 241º».

3.5.3. Surge aqui regulamentada, portanto, a legitimidade passiva para o processo de execução 
fiscal: é instaurado com base num título executivo, contra o devedor originário da dívida exequenda 
(a pessoa que figura nesse título), mas, caso se constate que essa pessoa, cujo nome figura no título 
faleceu, a execução é então dirigida contra os seus sucessores (em regra os sucessores mortis causa) de 
harmonia com o preceituado (actualmente) no art. 155º do CPPT (mas a responsabilidade dos sucessores 
fica limitada ao que tenham recebido do devedor originário  - art. 2071º do CC).

Assim, se quem dever efectuar a citação do devedor originário constatar que ele faleceu, prestará 
informação, (i) indicando se a partilha se efectuou ou não e quem são os herdeiros; (ii) indicando, no 
caso de a partilha já ter sido efectuada, as quotas hereditárias dos herdeiros; e (iii) indicando, caso 
a partilha ainda não tenha ocorrido, se está pendente inventário (nº 3 do art. 241º do CPT / n.º 3 do 
art. 155º do CPPT).

No seguimento, e caso a partilha tenha sido já efectuada, o chefe do serviço de finanças onde corre 
termos a execução ordenará a destrinça da responsabilidade de cada um dos herdeiros relativamente à 
quantia exequenda (sendo processadas guias ou documentos equivalentes, em triplicado, relativamente 
a cada um dos herdeiros e na medida das respectivas responsabilidades).

Se a partilha ainda não se tiver efectuado e estiver a correr processo de inventário, será citado o 
cabeça -de -casal para pagar toda a dívida exequenda, sob a cominação de penhora em quaisquer bens 
da herança (nº 4 do art. 155º do CPPT).

Se não estiver a correr inventário, esta citação pode fazer -se em qualquer dos herdeiros.
E a prestação da informação referida no n.º 3 do art. 155º do CPPT consubstancia, portanto, uma 

forma simplificada de operar a habilitação dos herdeiros para efeitos do processo de execução (arts 166º, 
alínea b), e 168º, n.º 1, do CPPT).

3.5.4. No caso, e como se disse, a execução foi instaurada (em 17/1/1996) contra os executados 
B……………… e de C………………., reportando -se, posteriormente, na informação de fls. 106, de 
20/3/2003, o falecimento do executado originário, em 13/3/1995, conforme processo de imposto suces-
sório n.º 20436 do SLF de Oliveira do Hospital (daí que pelo menos nessa data o Serviço de Finanças 
haja tomado conhecimento do falecimento do devedor originário e da identificação dos seus herdeiros).
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E conforme a sentença recorrida acentua e se vê do teor dos autos de penhora, foram penhorados 
bens concreta e individualmente identificados, sendo que também o pressuposto da ordem de venda 
não foi a penhora do direito e acção da reclamante ou de outro herdeiro à herança do falecido execu-
tado, mas sim a concreta e individual penhora do direito de propriedade sobre estes concretos prédios 
ou sobre as suas quotas partes indivisas. Penhoras estas que a sentença considerou admissíveis e feitas 
com respeito pelas formalidades legais, uma vez que os imóveis integravam a herança de que a dívida 
exequenda era também parte.

Ora, se é certo que, como acima se disse, no processo de execução fiscal não é necessária qualquer 
decisão a declarar a habilitação dos herdeiros do falecido executado, bastando as indicações a que se 
reporta o art. 155º do CPPT e atrás mencionadas (art. 168º do CPPT) para a recorrente dever ter -se como 
devidamente habilitada, também é certo, por outro lado, que se pressupõe o falecimento do executado na 
pendência da execução, sendo que a herança, antes da partilha e enquanto se mantiver indivisa, constitui 
uma universitas juris, um património autónomo, com conteúdo próprio, e sendo que a penhora de bens 
que a integrem não configura penhora de direito a bem concreto indiviso, mas, antes, de penhora que 
só pode incidir sobre o direito do executado à herança, ou seja, sobre uma quota -ideal do património 
hereditário e nunca sobre algum ou alguns dos bens certos e determinados que compõem a herança: até à 
partilha, os direitos dos herdeiros recaem sobre o conjunto da herança; cada herdeiro apenas tem direito 
a uma parte ideal da herança e não a bens certos e determinados desta; só depois da realização da parti-
lha é que o herdeiro poderá ficar a ser proprietário ou comproprietário de determinado bem da herança.

Daí que tal penhora deva também ter em conta as regras constantes do art. 232º do CPPT.
Assim, no caso, tendo sido penhorados bens concreta e individualmente identificados e tendo 

o pressuposto da ordem de venda sido, igualmente, essa concreta e individual penhora do direito de 
propriedade sobre esses prédios concretos ou sobre as suas quotas partes indivisas, estamos perante 
penhoras operadas com desrespeito pelas apontadas formalidades legais (dado que os bens já integravam 
a herança aberta por óbito do executado B………………..).

Sendo que, quer se entenda que a recorrente aponta ao reclamado acto do OEF (o acto em que 
se determinou a venda, em leilão, dos imóveis ali identificados) vícios que são próprios dos actos de 
penhora (e não daquele acto reclamado), quer se entenda (como a sentença recorrida) que a reclamante 
não está a insurgir -se «contra a penhora (de um direito de crédito) mas contra a venda (de direitos 
reais)», sendo que, «Não é, em abstracto, logicamente impossível uma ordem de venda com motivos 
de ilegalidade diversos dos da penhora que a tenha precedido», a reclamante/recorrente não deixa de 
estar em tempo para invocar tais vícios, pois que só foi chamada à execução nas data em que foi ci-
tada/notificada dos actos de determinação daquelas mesmas vendas: é que, como a sentença igualmente 
exara, «notificada das penhoras foi a viúva do autor da herança, herdeira e cabeça de casal, não a 
aqui reclamante, que só foi notificada para a venda».

A sentença recorrida enferma, portanto, do erro de julgamento que a recorrente lhe imputa, pro-
cedendo, consequentemente, o recurso.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em dar provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar 

procedente a reclamação.
Custas pela recorrida Fazenda Pública, mas apenas na 1ª instância.

Lisboa, 15 de Maio de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda 
Maçãs.

(1) Cfr. Jorge Lopes de Sousa, CPPT anotado e comentado, 6ª ed., Vol. II, anotações 7 c) e 8 ao art. 125º, pp. 359/361, 
bem como os acórdãos do STA, de 19/3/1997, rec. n.º 21.923, e de 17/12/2003, rec. n.º 1471/03, aí referenciados. 

 Acórdão de 15 de Maio de 2013.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Falta de Objecto. Ataque à sentença.

Sumário:

 I — O recurso jurisdicional tem como objecto a sentença recorrida e destina -se a 
anulá -la ou alterá -la com fundamento em vício de forma (nulidade) ou de fundo 
(erro de julgamento) que o recorrente entenda afectá -la.
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 II — Se o recorrente não ataca a sentença que (por considerar que não se verificar a 
inexigibilidade decorrente da falta de notificação da liquidação que deu origem à 
dívida exequenda, única causa de pedir invocada) julgou improcedente a oposição 
à execução fiscal e se limita a invocar no recurso a nulidade do título executivo 
por falta de requisitos, o tribunal ad quem, ainda que admitindo que esta irregu-
laridade, se insusceptível de sanação por prova documental, constitui nulidade 
do conhecimento oficioso, não pode dela conhecer, pois, porque o recurso carece 
de objecto e a sentença recorrida transitou em julgado, não lhe assiste poder 
jurisdicional para o efeito.

Processo n.º 508/13 -30.
Recorrente: A……….., L.da

Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da sentença proferida no processo de oposição à execução fiscal com o 
n.º 2329/11.3BEPRT

1. RELATÓRIO
1.1 A sociedade denominada “A……., Lda.” (a seguir Oponente ou Recorrente) deduziu oposição 

pedindo a extinção da execução fiscal que foi instaurada contra ela, com fundamento em inexigibili-
dade das dívidas por não ter sido notificada das liquidações de Imposto sobre o Valor Acrescentado 
que lhes deram origem.

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria, dando como assente que a Oponente 
foi notificada daquelas notificações, julgou a oposição improcedente.

1.3 A Oponente não se conformou com essa decisão e dela interpôs recurso para este Supremo 
Tribunal Administrativo, recurso que foi admitido, para subir de imediato, nos próprios autos e com 
efeito meramente devolutivo.

1.4 A alegação de recurso foi resumida em conclusões do seguinte teor:
«A) Constitui nulidade insanável em processo executivo a falta de requisitos dos títulos execu-

tivos.
B) Nulidade dos títulos executivos que constitui matéria do conhecimento oficioso.
C) A douta decisão recorrida fez incorrecta aplicação da alínea b) do n.º 1 e do n.º 4 do artigo 165.º 

do CPPT.
Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e em consequência ser revogada 

a douta sentença recorrida».
1.4 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.5 O Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo, a quem foi dada vista, 

remeteu para o parecer emitido pelo Representante do Ministério Público junto do Tribunal Central 
Administrativo Sul (1), no sentido de que o recurso não merece provimento, quer porque a nulidade do 
título executivo não é fundamento de oposição à execução fiscal, quer porque, apesar de a nulidade do 
título executivo por falta de requisitos essenciais não suprível por prova documental ser do conheci-
mento oficioso, o Recorrente não concretizou quais os requisitos em falta e, ademais, as nulidades do 
processo de execução fiscal devem ser arguidas no próprio processo.

1.6 Colheram -se os vistos dos Conselheiros adjuntos.
1.7 Como procuraremos demonstrar, a única questão a apreciar é a de saber se o Oponente pode sus-

citar a questão da nulidade do título executivo por falta de requisitos essenciais nas alegações de recurso 
da sentença que julgou improcedente a oposição, quando não põe em causa o decidido nessa sentença.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Na sentença recorrida o julgamento da matéria de facto foi efectuado nos seguintes termos:
«1. O processo executivo a que se opõem os autos detém o n.º 1350201101054678, corre termos 

no serviço de finanças de Caldas da Rainha para cobrança de dívidas [de] IVA referidas nas certidões 
de dívida a seguir discriminadas: 

N.º CERT. DIV. ID. DOC ORIG. PERÍODO VALOR EMITIDA

2011/9360 1110210002630010891508 2007 -10 141.438,60 22/07/2011
2011/9361 1110210002680010891609 2007 -10 18.770,65 22/07/2011
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 Tudo conforme fls. 11 a 15 dos autos
2. As certidões supra identificadas reconhecem como executado: A…… Lda., NIF ……., com 

sede em ……. …… em Caldas da Rainha e apresentam como data limite de pagamento voluntário das 
dívidas que identificam 30/06/2011 – cfr. decorre das certidões supra, fls. 11 a 15 dos autos.

3. As liquidações de IVA assimiladas nos documentos de origem supra, nomeadamente n.ºs 11058915, 
11058916, 11058917 e 11058918, foram endereçadas ao aqui Oponente por carta registada com aviso 
de recepção, que foi assinado em 13/05/2011 por B……., ali identificada como “A Gerência” – cfr. 
fls. 9 e 10 dos autos».

2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Nos presentes autos foi proferida sentença que julgou improcedente a oposição deduzida contra uma 

execução fiscal na qual estão a ser cobradas dívidas de IVA porque a Juíza do Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Leiria entendeu que, contrariamente ao alegado pelo Oponente, este deverá considerar -se 
notificado das liquidações que deram origem às dívidas exequendas e, por isso, que não se verifica a 
inexigibilidade das mesmas, única causa de pedir invocada na petição inicial como suporte do pedido 
de extinção da execução fiscal.

A Oponente interpôs recurso dessa sentença, mas, ao invés de atacar a sentença, à qual não assaca 
erro de julgamento algum ou sequer nulidade, limitou -se a arguir a nulidade dos títulos executivos por 
falta de requisitos essenciais, sem que substancie essa arguição, designadamente indicando os concretos 
requisitos que considera omitidos.

Antes do mais, cumpre verificar se o Oponente pode agora arguir a nulidade do título execu-
tivo.

2.2.2 FALTA DE ATAQUE À SENTENÇA RECORRIDA – FALTA DE OBJECTO DO RE-
CURSO

O recurso jurisdicional tem como objecto a decisão judicial recorrida e pode ter por fundamento 
qualquer vício de forma ou de fundo que o recorrente entenda que afecta a decisão recorrida.

Em regra, não pode em sede de recurso conhecer -se de questão nova, ou seja, questão que não tenha 
sido objecto da sentença pois os recursos jurisdicionais destinam -se a reapreciar as decisões proferidas 
pelos tribunais inferiores e não a decidir questões novas, não colocadas a esses tribunais [cfr. art. 676.º, 
n.º 1, do Código de Processo Civil (CPC)], ficando, assim, vedado ao Tribunal de recurso conhecer de 
questões que podiam e deviam ter sido suscitadas antes e o não foram.

Mas há excepções, sendo uma delas a que permite ao tribunal ad quem apreciar as questões que 
sejam do conhecimento oficioso. E, sendo as questões do conhecimento oficioso, nada obsta a que as 
mesmas sejam suscitadas pelas partes em sede de recurso, pois, «se o tribunal pode delas conhecer 
sem que qualquer das partes as submeta à sua apreciação, também o poderá fazer quando a questão 
é colocada por uma das partes» (2).

Se bem interpretamos as alegações de recurso, é com o fundamento de que a falta de requisitos 
essenciais do título executivo constitui nulidade do conhecimento oficioso que a Recorrente sustenta 
que deve este Supremo Tribunal Administrativo agora dela conhecer.

É certo que, nos termos do disposto no art. 165.º, n.º 1, alínea b), do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário (CPPT), quando falte ao título executivo algum dos requisitos essenciais elencados 
no n.º 1 do art. 163.º do mesmo Código (3) e a falta não possa ser suprida por prova documental ocorre 
nulidade insanável (4), a qual, nos termos do n.º 4 do referido art. 165.º, é do conhecimento oficioso e 
pode ser arguida até ao trânsito em julgado da decisão final.

No entanto, a ora Recorrente não atacou a sentença, à qual não assaca nulidade (5) ou erro de 
julgamento e, ao invés, como resulta da leitura das alegações de recurso e respectivas conclusões, 
limitou -se a invocar a nulidade do título executivo, o que nunca fizera antes.

Sucede, assim, que, na falta de ataque, o recurso carece de objecto e a sentença transitou em jul-
gado. Consequentemente, não pode agora este Supremo Tribunal Administrativo, por para tanto não lhe 

N.º CERT. DIV. ID. DOC ORIG. PERÍODO VALOR EMITIDA

2011/9362 1110210002660010891708 2008 -06 109.271,53 22/07/2011
2011/9363 1110210002600010891809 2008 -06 11.567,81 22/07/2011

Total. . . . . . 281.048,59
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assistir poder jurisdicional, conhecer de qualquer outra questão suscitada, ainda que do conhecimento 
oficioso.

Por esse motivo, dando de barato que a falta de requisitos invocada constitua nulidade, por não 
poder ser suprida por prova documental (6), nem sequer podemos ponderar a eventual convolação para 
o meio processual adequado (7).

Assim, como decidiremos a final, não tomaremos conhecimento do recurso por falta de ob-
jecto.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - O recurso jurisdicional tem como objecto a sentença recorrida e destina -se a anulá -la ou alterá-

-la com fundamento em vício de forma (nulidade) ou de fundo (erro de julgamento) que o recorrente 
entenda afectá -la.

II  - Se o recorrente não ataca a sentença que (por considerar que não se verificar a inexigibilidade 
decorrente da falta de notificação da liquidação que deu origem à dívida exequenda, única causa de 
pedir invocada) julgou improcedente a oposição à execução fiscal e se limita a invocar no recurso a 
nulidade do título executivo por falta de requisitos, o tribunal ad quem, ainda que admitindo que esta 
irregularidade, se insusceptível de sanação por prova documental, constitui nulidade do conhecimento 
oficioso, não pode dela conhecer, pois, porque o recurso carece de objecto e a sentença recorrida tran-
sitou em julgado, não lhe assiste poder jurisdicional para o efeito.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, não tomar conhecimento do recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 15 de Maio de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) O recurso, apesar de ter sido interposto para o Supremo Tribunal Administrativo, foi admitido para o Tribunal 
Central Administrativo Sul, onde o Desembargador relator detectou o lapso e ordenou a devolução do processo ao Tribunal 
a quo, cuja Juíza corrigiu o despacho de admissão.

(2) JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 
6.ª edição, volume IV, anotação 21 ao art. 279.º, pág. 357.

(3) «1. São requisitos essenciais dos títulos executivos:

a) Menção da entidade emissora ou promotora da execução;
b) Assinatura da entidade emissora ou promotora da execução, por chancela nos termos do presente Código ou, prefe-

rencialmente, através de aposição de assinatura electrónica qualificada;
c) Data em que foi emitido;
d) Nome e domicílio do ou dos devedores;
e) Natureza e proveniência da dívida e indicação, por extenso, do seu montante».

(4) Quanto à qualificação das nulidades previstas no art. 165.º do CPPT como insanáveis, e explicando o conceito, vide 
JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume II, anotação 2 ao art. 165.º, págs. 134/135.

(5) Note -se que não constitui nulidade por omissão de pronúncia a falta de conhecimento na sentença de questões que, 
sendo do conhecimento oficioso, não tenham sido suscitadas por alguma das partes, pois aquela nulidade apenas ocorre quando 
haja violação do dever do tribunal em relação às partes, de se pronunciar sobre todas as questões por elas suscitadas. Neste 
sentido, ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil Anotado, vol. V,pág. 142.

(6) Porque a Recorrente não referiu qual o requisito ou requisitos em falta, é -nos difícil fazer um juízo sobre essa pos-
sibilidade.

(7) Como é jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo, que a nulidade por falta de requisitos do título 
executivo deve ser invocada na própria execução fiscal e não constitui fundamento admissível de oposição à execução fiscal: 
Neste sentido, por mais recentes, os seguintes acórdãos do Pleno da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

De 19 de Novembro de 2008, proferido no processo n.º 430/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 27 
de Janeiro de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2008/32440.pdf), págs. 141 a 145;

De 17 de Dezembro de 2008, proferido no processo n.º 364/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 27 
de Janeiro de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2008/32440.pdf), págs. 167 a 171;

De 6 de Maio de 2009, proferido no processo n.º 632/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 25 de 
Setembro de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32420.pdf), págs. 105 a 109;

De 15 de Junho de 2011, proferido no processo n.º 705/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 14 de 
Novembro de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32420.pdf), págs. 76 a 80.

Sobre a questão, desenvolvidamente, vide JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 13 ao art. 165.º, 
págs. 144 a 146. 
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 Acórdão de 15 de Maio de 2013.

Assunto:

Pedido de isenção de prestação de garantia. Pressupostos da renovação. Ónus da 
prova. Ónus de junção de documentos.

Sumário:

 I — A lei ao determinar que a isenção de dispensa de prestação de garantia é válida 
por um ano, devendo a Administração Tributária notificar o executado da data 
da sua caducidade até trinta dias antes, para o efeito de o mesmo requer novo 
período (artigo 52.º, n.º 5 e 6, da LGT), não estabelece qualquer prazo para aquela 
decidir, uma vez que não estamos perante um prazo de decisão, mas sim perante 
um dever de notificação.

 II — As razões, em especial de urgência, que possam justificar a recusa do direito de 
audiência no procedimento do pedido inicial de isenção de prestação de garan-
tia não se verificam no caso de renovação do pedido tendente a obter um novo 
período de isenção, uma vez que a execução se encontra suspensa por força da 
1ª isenção.

 III — Se a recorrente alegou os pressupostos da isenção de prestação de garantia pre-
vistos no n.º 4 do artigo 52.º da LGT, mas não juntou a documentação necessária 
a fazer prova dos mesmos, não subsistem razões que impeçam a Administração 
Tributária de convidar a recorrente a suprir as incorrecções do requerimento 
deficientemente instruído.

 IV — Mantendo -se inalterada a situação factual que fundamentou a concessão do 
primeiro período de isenção de prestação de garantia, deve ter -se por ilegal a 
actuação da Administração Tributária quando decide alterá -la de forma unilateral 
sem dar oportunidade à recorrente de se pronunciar sobre a mesma questão e as 
razões que justificam a sua actuação.

Processo n.º 519/13 -30.
Recorrente: A……….., L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

I - RELATÓRIO
1. A…………, LDA, no âmbito do processo de execução fiscal n.º 1279201001006452, deduziu re-

clamação judicial do despacho do Director de Finanças, que indeferiu o pedido de isenção parcial da pres-
tação de garantia, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco, que foi julgada improcedente.

2. Não se conformando com tal decisão, A…………, LDA. interpôs recurso para a secção de 
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, apresentando as Alegações, com as se-
guintes Conclusões:

“B1. Estando em causa a renovação do período de isenção de prestação de garantia, fundado 
em factos já previamente demonstrados perante a AT, e por interposição do princípio do inquisitório, 
a decisão de indeferimento, escudada na aplicação das regras do ónus da prova, é ilegal e violadora 
daquele princípio.

B2. Assim, tendo sido invocados, na renovação do pedido de isenção de prestação (parcial) de 
garantia os mesmos factos que integraram o primeiro pedido – deferido  -, os quais foram aí demons-
trados com um juízo de concordância da AT que deu por assente a realidade deles inferível, não se 
verifica uma situação de ausência de prova, no procedimento, desses mesmos factos, que careça de ser 
resolvida contra a recorrente por aplicação das regras de repartição do ónus da prova.

B3. Inexistindo, no período abrangido pela dispensa de prestação de garantia, qualquer acréscimo 
patrimonial, traduzido na aquisição da propriedade dos bens referidos, os quais já existiam à data em 
que fora concedida a dispensa de garantia, não se está perante uma alteração do “stato quo ante” que 
determinou o deferimento do pedido de isenção de prestação de garantia, sendo de considerar preen-
chidos, como assim se entendeu no passado, os pressupostos para a aplicação do regime previsto no 
artigo 52.º, n.º 4, da LGT.
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B4. O regime previsto no artigo 170.º do CPPT não se aplica nos casos em que se está perante a 
“solicitação de um novo período de isenção”, cujo procedimento se encontra regulado nos n.ºs 5 e 6 
do artigo 51º, da LGT, e que prevalece sobre as normas do CPPT.

B5. Devendo a decisão do pedido de dispensa de prestação de garantia previsto no artigo 52.º n.º 4, 
da Lei Geral Tributária, qualificar -se como acto materialmente administrativo em matéria tributária e 
considerando -se que não lhe é aplicável o regime previsto no artigo 170º, n.º 4, do CPPT, não ocorre 
qualquer circunstância que obste ao exercício do direito de audição (artigo 60.º da LGT) nos casos em 
que a AT intente indeferir a concessão de um novo período de isenção de prestação de garantia.

B6. Estando em causa não apenas uma decisão administrativa contrária à pretensão do particular, 
mas que vai também em sentido contrário a um acto anterior praticado pela AT, o exercício do direito 
de audição tem uma importância acrescida, permitindo que o interessado possa participar na tomada 
de decisão contraditória com a anterior (ao menos no seu resultado).

B7. A AT e o Tribunal recorrido, violaram, pois, por errada interpretação, o disposto nos artigos 52.º, 
n.ºs 4, 5 e 6, 74.º, n.º 1, da LGT e o artigo 170.º do CPPT.

Termos em que e nos mais de direito se requer a revogação da sentença recorrida e, consequente-
mente, a prolação de douto acórdão que julgue a reclamação procedente, com as legais consequências.”

3. Foram apresentadas Contra -alegações, com as Conclusões seguintes:
“a) Na sequência da alteração legislativa introduzida pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de Dezembro 

ao n.º 5 do artigo 52º da LGT, a isenção de prestação de garantia concedida no âmbito do processo de 
execução fiscal passou a estar sujeita a um prazo de caducidade de um ano;

b) Perante a caducidade do direito de isenção parcial de prestação de garantia, impõe -se ao exe-
cutado (ora recorrente) formular um novo pedido, devendo para tanto respeitar toda a tramitação que 
o quadro legal lhe impõe, designadamente, o disposto no artigo 52º, n.º 4 da LGT e 170º do CPPT.

c) O quadro legal em apreciação (nº 4 do artigo 52º da LGT e artigo 170º do CPPT) não permite ao 
recorrente que apenas se limite a invocar o interesse que tem em renovar o direito de isenção, exigindo-
-lhe, por efeito do instituto da caducidade prevista no n.º 4 do artigo 52º da LGT, que efectue um novo 
pedido, em ordem a que aquele direito lhe seja reconhecido e produza os respectivos efeitos jurídicos.

d) Na qualidade de interessado no reconhecimento do direito de isenção e da produção dos res-
pectivos efeitos na ordem jurídica, cabe ao executado (ora recorrente) o impulso de invocar perante a 
Administração Tributária tal pretensão, devendo satisfazer os requisitos a que alude o n.º 4 do artigo 52º 
da LGT, e instruir o pedido com os elementos de prova enunciados no artigo 170º do CPPT.

e) As normas vertidas no n.º 4 do artigo 52º da LGT e do artigo 170º do CPPT, não podem ser 
interpretadas de forma isolada, porquanto, o verdadeiro sentido e alcance das mesmas só será atingido 
pela sua interpretação e aplicação conjunta.

f) Afastar a aplicabilidade do artigo 170º  - conforme pretende o recorrente  - no âmbito da tramitação 
do pedido de dispensa de prestação de garantia, traduzir -se -ia numa violação grosseira da lei, actuando 
contra a realização do interesse público, já que o executado beneficiaria de um direito de isenção de 
prestação de garantia, sem que para tanto estivesse onerado a provar a existência desses requisitos, 
com inevitáveis e graves prejuízos para a concretização da finalidade pública que se materializa na 
cobrança coerciva da divida exequenda.

g) Se por um lado, o n.º 4 e 5 do artigo 52º da LGT visa a tutela do interesse do executado em 
ver suspenso o processo de execução fiscal, por outro lado, a norma vertida no artigo 170º do CPPT ao 
regulamentar a forma como aquela isenção é atribuída visa tutelar o interesse público na medida em 
que exigindo do executado a prova dos requisitos contidos no n.º 4 do artigo 52º procura salvaguardar 
a cobrança do crédito a que o Estado legitimamente tem direito.

h) Ao ter apresentado um pedido de renovação de dispensa de prestação parcial de garantia sem 
que para tanto, juntasse os necessários elementos de prova a que alude o artigo 170º do CPPT, violou 
este preceito legal e também o ónus da prova previsto no artigo 342º do Código Civil, adoptado no 
procedimento tributário, por força do disposto no artigo 74º, n.º 1 da LGT, em que se estabelece que 
“o ónus da prova dos factos constitutivos recai sobre quem os invoque”.

i) Atento o entendimento dominante da jurisprudência emanada deste Digno Supremo Tribunal 
Administrativo, a cujos fundamentos e conclusões aderimos, conclui -se pela não aplicação do artigo 60º 
da LGT no âmbito do processo de execução fiscal, mais concretamente e no que ao caso em apreço 
interessa, no pedido de dispensa de garantia.

j) A Administração Tributária na decisão de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de 
garantia e bem assim a douta sentença recorrida, efectuaram uma correcta interpretação e aplicação das 
normas vertidas nos artigos 52º, nºs 4, 5 e 6, 74º, n.º 1 da LGT e do artigo 170º do CPPT, não existindo 
na decisão proferida pela Administração Tributária nem na decisão proferida pelo Tribunal recorrido, 
qualquer vicio susceptível de invalidar as mesmas.

Pelo que, com o mais que Vossas Excelências se dignarão suprir, deve ser negado provimento ao 
presente recurso e em consequência deverá a decisão recorrida manter -se na ordem jurídica.”
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4. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, emitiu douto Parecer no sentido 
da improcedência do recurso.

5. Com dispensa de vistos, por o processo ser urgente, cumpre apreciar e decidir.
II -FUNDAMENTOS
1 - DE FACTO
Da sentença recorrida resultam provados os seguintes factos:
“1. Em 23/6/10, a reclamante “A……….., Lda.”, foi citada no âmbito do processo de execução 

fiscal n.º 1279201001006452, para cobrança coerciva de uma dívida de IVA no valor de € 50.111, 21, 
referente aos exercícios de 2007 e 2008 — cfr. fls. 27 a 75 da p.i. processo no SITAF;

2. Em 25/6/2010, a executada deduz impugnação judicial neste TAF de Castelo Branco invocando 
a ilegalidade das liquidações adicionais de IVA

— cfr. fls. 80 e 82 contestação, processo no SITAF;
3. Em 07/07/2010, o Chefe do Serviço de Finanças de Seia emite mandado de penhora no âmbito 

do qual ordena a penhora de bens pertencentes ao executado suficientes para pagamento da dívida 
exequenda, juros de mora e custas processuais — cfr. fls,. 83 da contestação, processo no SITAF

4. Em 15/07/2010, a executada/reclamante oferece à penhora o seu estabelecimento comercial 
instalado no prédio urbano inscrito na matriz predial urbana da freguesia de Santa Comba, concelho de 
Seia, artigo 882 e, bem assim todos os bens que integram o seu imobilizado com excepção dos veículos 
automóveis — cfr, fls. 89 a 96 da contestação, processo no SITAF;

5. Em 15/7/2010, o Serviço de Finanças de Seia, através do Oficio n.º 03467, procede à notificação 
da reclamante para a mesma vir reforçar a garantia, uma vez que a prestada se revelava insuficiente face 
ao valor dos bens dados como garantia  - cfr. fls. 98 da contestação, processo no SITAF;

6. Em 31/8/2010, o Serviço de Finanças de Seia procede à penhora da universalidade do estabe-
lecimento comercial identificado em 3 supra — cfr, fls. 13 a 21 da contestação, processo no SITAF;

7. Na mesma data é emitida informação referindo que o valor dos bens penhorados é insuficiente 
para garantir as dívidas constantes de outros processos executivos:

8. Em 31/8/2010, o Chefe do Serviço de Finanças e Seia, profere despacho no âmbito do qual 
concede à executada a dispensa parcial de garantia:

 - cfr.fls. 23 da contestação, processo no SITAF;
9. Em 28/09/2010, o Chefe do Serviço de Finanças de Seia, profere despacho no âmbito do qual 

suspende o processo de execução fiscal:
 - cfr. fls. 74 da contestação, processo no SITAF;
10. Em 10/12/12, a ora reclamante solicita ao Chefe do Serviço de Finanças, pedido de isenção 

parcial de garantia, dado a garantia anterior ter, entretanto, caducado, tendo sido informado que:
 - cfr. fls. 89 da contestação, processo no SITAF;
11. Em 12/12/12, o Chefe do Serviço de Finanças emite despacho referindo que a decisão que 

recair sobre pedido formulado pela executada (nos termos do art. 52º, n.º 4 LGT e 170 do CPPT) é 
da competência do Director de finanças da Guarda. Remete o processo para a Direcção de Finanças 
Guarda — cfr. fls. 90 da contestação, processo no SITAF:

12. Em 20/12/12, o Director de Finanças da Guarda profere despacho de indeferimento do pedido 
de isenção parcial da prestação de garantia fundando a sua decisão em informação, que se enuncia 
seguidamente:

“…
2 - DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
Como resulta do probatório, a ora recorrente, por requerimento de fls. 325 a 326, pediu, em 

10/12/12, ao órgão de execução fiscal a isenção da prestação de garantia, invocando, entre o mais, que:
“3) (…) Como «a responsabilidade do executado, prevista na parte final do n.º 4, se deve entender 

em termos de dissipação de bens com intuito de diminuir a garantia dos credores, e não como mero 
nexo de causalidade desprovido de carga de censura ou simples má gestão dos seus bens, então só pode 
concluir -se que ao executado incumbe provar que, apesar da insuficiência de bens penhoráveis para 
o pagamento da dívida e acrescido, não houve dissipação de bens com intuito de diminuir a garantia 
dos credores”

4) Na verdade a ora requerente, é proprietária do património que já se encontra penhorado, não 
dispondo de mais bens para o efeito, nem tão pouco tendo meios económicos que lhe permitam apre-
sentar uma garantia bancária.

5) Em suma: a insuficiência do património, para solver os débitos fiscais não deriva de qualquer 
acção ou omissão do requerente, pois nunca violou quaisquer regras legais ou contratuais que tenham 
por fim a protecção dos credores e a insuficiência do património não resulta de qualquer violação pelos 
requerente dessas disposições.

6) Acresce a falta de meios económicos para a prestação de garantia solicitada.
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7) Reunindo, pois, as condições para que lhe seja novamente reconhecida a isenção parcial de 
prestação de garantia,…”

Por despacho do Director de Finanças da Guarda, proferido em 20/12/12, foi indeferido o pedido 
de isenção parcial da prestação de garantia por, no essencial, “o requerimento apresentado pelo execu-
tado deveria estar devidamente fundamentado e instruído com todos os documentos comprovativos da 
verificação dos pressupostos de que depende a concessão da dispensa de garantia (artigo 170º, n.º 3, 
do CPPT), o que não se verifica” (cfr. ponto 12 da matéria dada como provada).

Contra este despacho deduziu a recorrente reclamação judicial, dando como reproduzidos o teor 
da informação e do despacho constante de fls. 101 e 102 do PEF 21279201001006452, que foi julgada 
improcedente, por sentença proferida, em 7 de Março de 2013, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Castelo Branco.

Para tanto ponderou a Mmª Juíza “a quo”, entre o mais, que:
“QUANTO À FALTA DO DIREITO DE AUDIÇÃO
“(…) Como o «processo» de execução fiscal é todo ele de natureza judicial, independentemente 

da natureza materialmente administrativa ou jurisdicional dos actos que nele sejam praticados, a con-
clusão lógica é que as normas previstas para o procedimento não se aplicam à categoria processo de 
execução fiscal.

“(…) Pelos efeitos produzidos, a decisão sobre o pedido de isenção de garantia é acto predomi-
nantemente processual: faz cessar o efeito suspensivo da execução iniciado com o pedido de isenção, 
procedendo -se de imediato à penhora ou compensação de dívidas (cfr. nº2 do art. 169º n.º 1 do art. 89º 
do CPPT

“(…) Afigura -se -me pois que, determinada a natureza processual dos actos praticados pelo órgão 
de execução fiscal, conclui -se pela inaplicabilidade das normas próprias do procedimento tributário, 
como é o caso do artigo 60º relativo ao direito de audição prévia, ao acto que indeferiu o pedido de 
isenção de garantia.

E, mesmo que se entendesse que o despacho que versa sobre a prestação de garantia seria um acto 
materialmente administrativo (porque o órgão decisor assume a posição de parte), ainda assim face à 
urgência objectiva, revelada pela norma ínsita no artº 170.º do CPPT, de prolação dessa decisão, deve 
apelar -se ao regime contido no CPA, cujo artigo 103º, n.º 1, que estabelece que não há lugar a audiência 
dos interessados «Quando a decisão seja urgente», por força da aplicação subsidiária desta norma em 
conformidade com o disposto no artigo 2.º, alinea c) da LGT.(…).”

“QUANTO À DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA
“(…) A lei permite a isenção da prestação de garantia nos casos em que a prestação cause prejuízo 

irreparável ou manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis 
para pagamento da quantia exequenda (Art. 52º, nº4 LGT).

“Conforme decorre do probatório, na fase administrativa referente à renovação do “pedido de 
dispensa de prestação de garantia”, pois a anterior havia caducado por decurso de respectivo prazo, os 
então requerentes não juntaram qualquer prova que sustentasse o pedido de dispensa, como era seu ónus.

“(…) admite -se a dispensa da prestação de garantia a efectuar pelo órgão da execução fiscal, 
em caso de manifesta falta de meios económicos do executado ou, mesmo quando este disponha de 
meios económicos suficientes, a prestação de garantia lhe cause ou possa causar prejuízo irreparável, 
circunstâncias que obviamente cabe provar por parte dos requerentes.

“(…) Ora, a requerente não juntou qualquer prova do direito que pretendia fazer valer, nem na 
fase do pedido junto do órgão administrativo competente, nem nos presentes autos. (…)”.

Contra este entendimento se insurge a Recorrente, alegando, em síntese, que, tratando -se da reno-
vação “do período de isenção de prestação de garantia, fundado em factos já previamente demonstrados 
perante a AT, e por interposição do princípio do inquisitório, a decisão de indeferimento, escudada na 
aplicação das regras do ónus da prova, é ilegal e violadora daquele princípio”.

Em face das conclusões, que delimitam o âmbito e o objecto do recurso, nos termos do estatuído 
nos arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, as questões a decidir são as de saber se a Mmª Juíza “a quo” 
incorreu em erro de julgamento ao julgar improcedente a reclamação por entender:

a) Não haver lugar à audiência prévia da executada, no caso de indeferimento do pedido de re-
novação da dispensa de garantia;

b) Não ter sido dado cumprimento ao ónus que sobre si impendia de prova dos pressupostos da 
dispensa de garantia a que se reporta o n.º 4 do art. 52º da LGT.

Vejamos.
3.1.1. Da aplicabilidade do direito de audiência no procedimento de renovação de pedido de 

dispensa de prestação de garantia
A lei permite a isenção da prestação de garantia nos casos em que a prestação cause prejuízo irre-

parável ou manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis para 
pagamento da quantia exequenda, desde que em qualquer dos casos a insuficiência ou inexistência de 
bens não seja da responsabilidade do executado, nos termos do disposto no n.º 4 do art. 52º da LTG.
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Por sua vez, segundo o n.º 3 do art. 170º do CPPT, o pedido deve ser dirigido ao órgão da execução 
fiscal devidamente fundamentado e instruído com a prova documental necessária. E o n.º 4 dispõe que 
o pedido será resolvido no prazo de 10 dias após a sua apresentação.

Sobre a aplicabilidade a este procedimento do direito de audiência consagrado no art. 60º da LGT 
se pronunciou, após controvérsia jurisprudencial, o Acórdão desta Secção do Contencioso Tributário 
do Supremo Tribunal Administrativo, de 26/9/2012, proferido no processo n.º 708/12, em julgamento 
ampliado nos termos do art. 148º do CPTA, publicado no DR n.º 204, I Série, de 22/10/2012, pp. 5955 
a 5971, que consagrou a seguinte doutrina constante do respectivo Sumário:

“«Independentemente do entendimento que se subscreva relativamente à natureza jurídica do acto 
aqui em causa (indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia) – acto materialmente 
administrativo praticado no processo de execução fiscal ou acto predominantemente processual – é de 
concluir que não há, no caso, lugar ao exercício do direito de audiência previsto no art. 60º da LGT».

E, na fundamentação desta solução pode ler -se, entre o mais, que “(…) a natureza urgente que o 
legislador atribuiu ao procedimento previsto no art. 170º do CPPT é de configurar como circunstância 
que, pela sua excepcionalidade e pela incompatibilidade com a duração mínima da audiência de inte-
ressados, justifica a preterição daquela formalidade, de acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do 
art. 103º do CPA (aplicável por força da alínea c) do art. 2º da LGT), sendo que tal situação de urgência 
(determinante da não audiência dos interessados) ocorre quando haja de se prosseguir determinada fi-
nalidade pública em que o factor tempo se apresente como elemento determinante e constitutivo e seja 
impossível ou, pelo menos, muito difícil, cumpri -la através da observância dos procedimentos normais.

“Ora, sendo certo «que o direito de participação dos cidadãos na formação das decisões que lhes 
dizem respeito tem de ser norteado pelo princípio superior da salvaguarda dos seus direitos ou interesses 
legítimos na feitura de uma decisão que se deseja correcta, não o é menos que tal exercício não deve 
criar obstáculos a situações objectivas de urgência legal, razão por que se impõe observar, também 
nos procedimentos tributários de carácter urgente, a norma que prevê a dispensa de audição contida no 
referido artigo 103º, n.º 1, alínea a), do CPA.

“No caso vertente, o curtíssimo prazo concedido à administração tributária para a decisão do 
pedido, conjugado com a obrigatoriedade de o executado apresentar imediatamente toda a prova no 
requerimento onde formula a sua pretensão, denuncia objectivamente o carácter urgente deste proce-
dimento tributário, onde o tempo constitui um elemento determinante na finalidade pública que se visa 
prosseguir, de obviar ao sumiço de bens que possam garantir o pagamento integral da dívida exequenda, 
assim se justificando a não observância da formalidade prescrita no artigo 60º da LGT, ao abrigo do 
disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 103º do CPA, face à aplicação subsidiária das normas do CPA 
ao procedimento tributário» (citado ac. de 23/2/2012, rec. n.º 59/12).

“A prescrição de um prazo imperativo tão curto, associado à preocupação do legislador em es-
tabelecer que do pedido devem constar as razões de facto e de direito em que se baseia a pretensão e 
que o mesmo deve ser instruído com a prova documental pertinente, apontam no sentido de a AT ser 
chamada a decidir apenas com base nos elementos que lhe forem aportados pelo executado, recaindo 
sobre ele o ónus de instruir o procedimento com todos os elementos necessários à formação da decisão 
pela AT. Ou seja, é de concluir que o legislador, tendo em conta a forma como regula os elementos 
que devem constar do requerimento e o prazo exíguo para a resposta da AT, não quis deliberadamente 
assegurar o direito de audiência”.

No caso dos autos, foi com base nesta jurisprudência que a Mmª Juíza “a quo” concluiu pela 
inaplicabilidade do direito de audiência, sem ter em conta que os pressupostos de facto e de direito são 
muito diferentes.

Com efeito, a solução a dar ao caso em apreço é precisamente a de saber se na situação de re-
novação de pedido de isenção de prestação de garantia, regulada no art. 52º, nºs 5 e 6, da LGT, é de 
aplicar a jurisprudência deste Supremo Tribunal, atrás referenciada e definida para o pedido inicial de 
isenção de prestação de garantia.

Vejamos.
A Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de Dezembro, procedeu à alteração, no que ao caso importa, dos nºs. 5 

e 6 do art. 52º da LTG, que passaram a ter a seguinte redacção:
“5. A isenção prevista no número anterior é válida por um ano, devendo a administração tributária 

notificar o executado da data da sua caducidade, até 30 dias antes.
“6. Caso o executado não solicite novo período de isenção ou a administração tributária o indefira, 

é levantada a suspensão do processo”.
A novidade introduzida por estas disposições reside no facto de a isenção total ou parcial da pres-

tação de garantia passar a ser válida apenas por um ano. O objectivo do legislador será o de propiciar 
a revisão periódica dos pressupostos em que assentou a isenção dada a possibilidade de uma eventual 
alteração superveniente da situação económica do executado poder deixar de justificar a manutenção 
da dispensa anteriormente concedida.
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Para esse efeito, a Administração Tributária deve notificar o executado, da data da caducidade até 
30 dias antes, afim de o mesmo poder vir ao processo solicitar novo período de isenção. Da conjugação 
do disposto nos nºs 5 e 6 resulta que só se verificará a caducidade da isenção anteriormente concedida 
em duas situações: (i) se o particular não solicitar novo período; (ii) ou se o pedido for indeferido.

Do exposto resulta que se o particular solicitar novo período de isenção de garantia antes da data 
em que termina a anterior, aquela isenção só caducará se o pedido for indeferido, pois só então será 
levantada a suspensão do processo, com a consequente caducidade. Note -se que este resultado, que 
deriva expressamente dos mencionados preceitos, é o que sempre resultaria da aplicação das regras 
gerais (art. 331º do Código Civil).

Por outro lado, a lei não estabelece qualquer prazo para a Administração Tributária decidir se con-
cede ou não novo período de isenção, uma vez que o prazo de 30 dias estabelecido no n.º 5 do art. 52º 
da LGT não é um prazo de decisão, mas tão só o prazo dentro do qual a Administração Tributária está 
obrigada a notificar o executado da data da caducidade da anterior isenção.

Impõe -se também sublinhar que, na ausência de regra expressa sobre o assunto, por razões de 
eficiência e economia procedimental, afigura -se perfeitamente plausível que, não havendo alteração 
das circunstâncias, no requerimento em que solicite novo período de isenção o contribuinte se limite a 
dizer isso mesmo remetendo para a prova anteriormente feita e já em poder da Administração.

Assim sendo, afigura -se que as razões em que se fundamenta o Acórdão deste Supremo Tribu-
nal, de 26 de Setembro de 2012, para recusar o exercício do direito de audiência, no pedido inicial 
de isenção de prestação de garantia, não se verificam no caso de renovação tendente a obter um novo 
período de isenção.

A situação factual é, desde logo, muito diferente, não apenas por se tratar de uma reavaliação dos 
pressupostos de anterior pedido de isenção favorável, o que é muito diferente quando está em causa a 
apreciação de um pedido de isenção inicial, mas sobretudo porque a execução já se encontra suspensa 
por força da 1ª isenção de dispensa concedida. Neste sentido, é muito clara a lei quando estabelece que 
só será levantada a suspensão do processo caso o executado não solicite novo período de isenção ou a 
administração tributária o indefira (nº 5 do art. 52º da LGT).

No caso em apreço, verifica -se que a Administração Tributária notificou a executada no dia 1 de 
Dezembro de 2012 de que a isenção anteriormente concedida terminava no dia 31 de Dezembro de 
2012 e a executada requereu “a renovação” do pedido de isenção parcial da prestação de garantia em 
10 de Dezembro de 2012, logo, foi requerido novo período de isenção antes da data da caducidade da 
anterior, razão por que a isenção anterior não chegou a caducar.

Ora, encontrando -se o processo suspenso ao abrigo da isenção anterior não se vislumbra razões, 
em especial de urgência, que impeçam o exercício do direito de audiência.

Mas mesmo que assim não se entenda, a verdade é que a questão não se coloca no caso em apreço. 
Tal como ficou sublinhado no voto de vencido que a ora relatora subscreveu no Acórdão do STA, de 26 
de Setembro de 2012, considera -se que também no caso não foi violado o ónus de prova, mas sim o ónus 
de junção de documentos, cuja omissão é suprida com o dever de convite para juntar documentos.

3.1.2. Da distinção entre exercício do direito de audiência e convite para correcção de requeri-
mento deficiente

Com efeito, afigura -se que na situação dos autos não está em causa tanto o exercício do direito 
de audiência, mas sim a omissão de convite para suprir deficientes do requerimento de isenção de 
prestação de garantia.

Com efeito, da leitura do requerimento inicial feito pela executada facilmente se retira que a 
mesma, partindo do pressuposto que estava perante um pedido de renovação da isenção anteriormente 
concedida e não tendo havido alteração nem dos pressuposto nem das suas condições económicas, 
limitou -se a alegar que “é proprietária do património que já se encontra penhorado, não dispondo de 
mais bens para o efeito, nem tão pouco tendo meios económicos que lhe permitam apresentar uma ga-
rantia bancária.(…) a insuficiência do património, para solver os débitos fiscais não deriva de qualquer 
acção ou omissão do requerente, pois nunca violou quaisquer regras legais ou contratuais que tenham 
por fim a protecção dos credores e a insuficiência do património não resulta de qualquer violação 
pela requerente dessas disposições. Acresce a falta de meios económicos para prestação da garantia 
solicitada”, sem juntar qualquer documento demonstrativo dos factos invocados nem remetendo para 
o requerimento anterior.

E no despacho reclamado diz -se expressamente que “(…) o requerimento apresentado pelo exe-
cutado deveria estar devidamente fundamentado e instruído com todos os documentos comprovativos 
da verificação dos pressupostos de que depende a concessão da dispensa de garantia (artigo 170º, n.º 3 
do CPPT), o que não se verifica”.

No mesmo sentido, se pode ler na sentença recorrida, entre o mais, que o artº.170º, n.º 3, do CPPT 
estabelece “que o pedido deve ser instruído com a prova documental necessária, o que pressupõe que 
toda a prova relativa a todos os factos que têm de estar comprovados para ser possível dispensar a 
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prestação de garantia seja apresentada pelo executado, instruindo o seu pedido, pois a prova de todos 
esses elementos é necessária para o deferimento da sua pretensão, (…).

“Ora, a requerente não juntou qualquer prova do direito que pretendia fazer valer, nem na fase do 
pedido junto do órgão administrativo competente, nem nos presentes autos.

“De facto, a insuficiência de bens patrimoniais da executada não é, só por si, reveladora da ma-
nifesta falta de meios económicos pois, a prestação de garantia não incide apenas sobre a penhora de 
bens patrimoniais.

“Poderá a reclamante no âmbito do processo executivo, vir aos autos prestar garantia bancária, 
seguro -caução, entre outros.

“Seria pois, imprescindível a prova por parte da reclamante da sua incapacidade económico-
-financeira e a verificação cumulativa dos pressupostos a que se reporta o n.º 4 do art. 52º da LGT, 
elementos necessários para apreciação da sua pretensão e, por esse motivo, foi ela própria que deixou 
claudicar a mesma. (…)”.

Não obstante a Mmª Juíza “a quo” falar em violação do ónus da prova, o que está em causa é o facto 
de a reclamante não ter junto com o requerimento os documentos necessários a demonstrar o alegado, 
caindo -se na questão de saber se no caso se impunha convidá -la a juntar os documentos em falta.

A verdade é que mesmo a entender -se aplicável o procedimento estabelecido no art. 170º, nºs 3 e 
4, do CPPT, ao pedido de renovação de isenção de prestação de garantia, regulado no art. 52º, nºs 5 e 6 
da LGT, o que já vimos poder ser desproporcionado e contrário aos princípios da eficiência e economia 
procedimental, não se vislumbra que argumentos razoáveis e objectivamente fundados possam justificar 
a dispensa sequer do convite para correcção de um requerimento deficientemente instruído.

Como ficou sublinhado no voto de vencido, atrás mencionado, “A decisão de imediato indefe-
rimento com base na falta de junção de prova, em especial tratando -se de factos negativos, sempre 
se revela, portanto, no caso, uma decisão desproporcionada (1). É que uma coisa é concluir -se que a 
urgência do procedimento não é compatível com o exercício do direito de audiência, mas não se vis-
lumbra quais os interesses que possam justificar a inexistência sequer de um convite para o executado 
juntar meios de prova em dois ou três dias.

“Considerando que a justiça material deve prevalecer sobre a justiça formal, caberia à Adminis-
tração Fiscal convidar o recorrente a suprir a omissão da prova dos factos alegados, e assim se obviaria 
a que uma omissão de natureza meramente procedimental conduzisse de imediato ao que veio a cons-
tituir uma denegação quase automática e cega do requerimento do recorrente, obrigando -o a recorrer 
ao tribunal o que poderia ser evitado.

“No mesmo sentido milita o dever de colaboração que deve mediar as relações entre os sujeitos 
do procedimento. A desproporção entre a irregularidade cometida pelo recorrente (não juntar os do-
cumentos sobre os factos alegados) e a consequência que lhe é associada pela Administração Fiscal é 
manifesta, não se revelando adequada nem proporcional”.

Para quem aceite, como defendido no Acórdão atrás referido, que a isenção de prestação de ga-
rantia para suspender a execução tem a natureza de acto administrativo em matéria tributária, dispõe, 
por exemplo, o art. 89º do CPA que o órgão que dirige a instrução pode determinar aos interessados 
designadamente a apresentação de documentos ou coisas e a colaboração noutros meios de prova.

De igual modo, ainda que porventura se concebesse a tramitação em causa como tendo natureza 
processual, sempre impenderia sobre o órgão de execução fiscal notificar o requerente para suprir as 
deficiências, juntando os documentos julgados necessários, segundo os princípios do inquisitório e 
da cooperação das partes, consagrados, respectivamente, nos arts. 265º, n.º 3, e 266º, n.º 4, do CPC. 
Segundo o primeiro, “[i]ncumbe ao juiz realizar ou ordenar, mesmo oficiosamente, todas as diligências 
necessárias ao apuramento da verdade e à justa composição do litígio, quanto aos factos de que lhe é 
lícito conhecer” (princípio do inquisitório)”.

3.2. Finalmente, afigura -se que assiste de alguma forma razão à requerente quando alega que 
não tendo havido qualquer alteração do “stato quo ante”, que determinou o indeferimento do primeiro 
pedido de isenção de prestação de garantia, não se afigura legítimo que a Administração Tributária 
possa odoptar decisão em sentido contrário, admitindo agora designadamente a possibilidade de pe-
nhora de veículos automóveis, quando anteriormente havia reconhecido a sua indispensabilidade para 
o exercício da actividade da recorrente, sem ao menos dar -lhe a oportunidade de exercer quanto a essa 
matéria o contraditório. Note -se que não se ignora o direito que assiste à Administração em geral de 
revogar (anular) actos administrativos constitutivos de direitos no prazo de um ano, quando ilegais, o 
que se questiona é fazê -lo sem ouvir o interessado.

Em suma, por tudo o quanto vai exposto, afigura -se, em primeiro lugar, que a sentença recorrida 
incorre em erro de julgamento ao não admitir sequer que o procedimento de renovação de isenção de 
prestação de garantia seja compatível com o dever de convite para a recorrente suprir a omissão da prova 
dos factos alegados quanto à verificação dos pressupostos plasmados no art. 52º, n.º 4, da LGT. Em 
segundo lugar, considera -se que assiste razão à recorrente, no que se refere à ilegalidade da actuação da 
Administração Tributária, na parte em que esta decide em sentido contrário, alterando unilateralmente 
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a decisão anterior favorável, sem dar qualquer oportunidade de a visada se pronunciar sobre a questão 
e as razões que justificam a sua actuação.

A sentença recorrida, que decidiu em sentido contrário, não merece acolhimento devendo ser 
revogada.

Nesta sequência, deve dar -se provimento ao recurso.
III - DECISÃO
Termos em que os Juízes Conselheiros da Secção do Contencioso Tributário acordam, em con-

ferência, conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida, julgando procedente a 
reclamação.

Custas pela recorrida.

Lisboa, 15 de Maio de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves (Vencido, de 
acordo com a declaração junta) — Francisco Rothes (Voto a decisão, apesar de entender que não há 
lugar à audiência prévia, por considerar que a AT não pode indeferir o pedido — que é de renovação 
da isenção anteriormente concedida – com fundamento em falta de prova, sem antes dar à requerente a 
possibilidade de sanar essa omissão, não valendo aqui os motivos por que entendo que não é de conceder 
essa possibilidade quando o pedido seja de dispensa de prestação de garantia.)

Voto vencido

Considerando embora que as razões que possam justificar a recusa do direito de audiência no 
procedimento do pedido inicial de isenção de prestação de garantia não se verificam no caso de reno-
vação do pedido tendente a obter um novo período de isenção, uma vez que a execução se encontra 
suspensa por força da 1ª isenção, não se me afigura, no entanto (e ainda na linha do também decidido 
no acórdão de 26/9/2012, recurso n.º 0708/12, que relatei) que não tendo a recorrente juntado os meios 
probatórios (documentais ou outros) para prova dos pressupostos da isenção (nº 4 do art. 52º da LGT) 
a lei imponha que a AT haja de a convidar a suprir a não junção atempada de tais elementos, imposta 
pelo n.º 3 do art. 170º do CPPT, até porque pode entender -se a referência à instrução do pedido com 
prova documental como proibindo a apresentação de prova documental em momento posterior, desig-
nadamente que no requerimento se peça prazo para junção de documentos posteriormente (cfr. Jorge 
Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 6ª ed., 2011, 
Vol. III anotação 4 ao art. 170º do CPPT, pp. 232 e ss.). — Casimiro Gonçalves.

(1) (Note -se que quanto às exigências do requerimento de dispensa de prestação de garantia o art. 170º, nº3, do CPPT 
limita -se a referir de forma vaga que o pedido deve conter a “fundamentação de facto e de direito” e ser “instruído com a prova 
documental necessária”.) 

 Acórdão de 15 de Maio de 2013.

Assunto:

Benefício Fiscal. Isenção. Prazo para Revogação.

Sumário:

 I — Na determinação das consequências jurídicas da invalidade de acto administrativo 
em matéria tributária de concessão de benefício fiscal, no conspecto da possibili-
dade legal da sua revogação, há que aplicar as normas do CPA em conformidade 
com o que dispõe o artigo 2.º do CPPT.

 II — O acto de revogação de benefício fiscal de isenção de tributo, que produz efeitos 
ex tunc e ocorre mais de um ano depois do acto concedente da isenção, é ilegal 
por violação do disposto no artigo 141.º do CPA.

Processo n.º 566/12 -30.
Recorrente: DSIRS — Directora de Serviços da Direcção de Serviços do IRS.
Recorrido: A……………., S.A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
1. AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA interpõe recurso jurisdicional da sentença 

proferida pelo Tribunal Tributário de Lisboa que julgou procedente a acção administrativa especial que 
a sociedade A……………, S.A., deduziu contra o despacho da Exmª Senhora Directora dos Serviços 
do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, datado de 20/07/2007, que lhe revogou uma 
isenção fiscal que lhe fora oportunamente reconhecida relativamente ao IRS do ano de 1995 à luz do 
art. 37º, n.º 3, do Estatuto dos Benefícios Fiscais.

Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
1  - A douta sentença recorrida fez uma incorrecta interpretação e aplicação da lei aos factos, 

devendo, em consequência, ser revogada.
2  - A interpretação das normas fiscais está sujeita às regras consagradas no art. 11º da LGT e 9º 

do Código Civil.
3  - O n.º 4 do artigo 14º do EBF ao proibir a revogação de acto administrativo que conceda um 

benefício fiscal visa garantir as decisões administrativas de reconhecimento ou de concessão de benefícios 
fiscais, permitindo aos contribuintes segurança na realização das suas opções económico -financeiras.

4  - Contudo, o n.º 4 do artigo 14º do EBF excepciona duas hipóteses de revogabilidade do acto 
administrativo que conceda um benefício fiscal: inobservância imposta ao beneficiário das obrigações 
impostas e/ou indevida concessão do beneficio por erro nos pressupostos de facto ou de direito em 
aquela assentou.

5  - Verificada que seja qualquer uma das hipóteses acima descritas e constantes da parte final 
do n.º 4 do artigo 14º do EBF, a lei permite a revogabilidade do acto administrativo que conceda um 
benefício fiscal.

6  - Tal não significa que o prazo legal aferidor da tempestividade de revogação de benefício fiscal 
em causa, verificados que sejam os demais pressupostos de revogação do benefício, seja o prazo geral de 
um ano resultante da conjugação do disposto no n.º 1 do artigo 141º do CPA com o artigo 58º do CPTA.

7  - As disposições legais ao abrigo das quais a sentença se acoberta, por serem gerais, não cobrem 
a situação sub judice plasmada no n.º 4 do artigo 14º do EBF de se verificarem as circunstâncias de 
“inobservância imputável ao beneficiário das obrigações impostas” ou do benefício haver sido indevi-
damente concedido, enfermando, em consequência, a douta sentença recorrida de vício de violação de 
lei por errada qualificação dos factos em apreciação e por errada interpretação da lei.

8  - No que ao caso sub judice concerne, ocorrendo a circunstância de o benefício ter sido indevi-
damente concedido, o prazo para se proceder à revisão oficiosa das liquidações de IRS por iniciativa 
da Administração Tributária referente ao ano de 2005 é o previsto no n.º 1 do artigo 78º da LGT, ou 
seja, o prazo de 4 anos após a liquidação com fundamento em erro imputável aos serviços.

9  - E, sendo esse o prazo aplicável, não ocorreu a caducidade do direito de revogação do deferi-
mento das isenções requeridas ao abrigo do n.º 3 do artigo 37º do EBF.

10  - Sofre, pois, a sentença recorrida, de vício de violação de lei, concretamente dos artigos 141º 
do CPA, 14º n.º 4 do EBF, 78º n.º 1 da LGT e de erro sobre os pressupostos de direito ao considerar 
que o prazo para revogação do benefício fiscal concedido — isenção fiscal de IRS prevista no n.º 3 do 
artigo 37º do EBF — era o prazo geral de um ano resultante da conjugação do artigo 141º n.º 1 do CPA 
e n.º 2 do artigo 58º do CPTA e não o prazo previsto no n.º 1 do artigo 78º da LGT.

Nestes termos e nos mais de direito, que V. Exas sabiamente, como sempre, suprirão, deve ser 
concedido provimento ao presente recurso e revogada a douta sentença recorrida.

1.2. A Recorrida apresentou contra -alegações que terminou com o seguinte quadro conclusivo:
A) A questão que aqui se coloca é tão só e apenas saber qual o prazo legal para a revogação de 

um acto administrativo que concede um benefício fiscal.
B) Vem a R., ora recorrente, defender que a revogação de um acto administrativo que concede um 

benefício fiscal pode ser efectuada dentro do prazo de 4 anos que a administração dispõe para proceder 
à revisão oficiosa do ato de liquidação, nos termos do n.º 1 do artigo 78º da LGT.

C) Não pode a ora Recorrida manifestar outra posição que não a concordância integral com a 
douta sentença recorrida, pugnando pela improcedência do recurso de apelação apresentado e pela 
manutenção da douta decisão recorrida.

D) O prazo máximo para a revogação de um acto administrativo que concede um benefício fiscal 
é o prazo de um ano resultante da conjugação do disposto no artigo 141º n.º 1 do CPA com o n.º 2 do 
artigo 58º do CPTA, entendimento este que foi partilhado e seguido na douta sentença recorrida.

E) No n.º 4 do artigo 14º do EBF o legislador refere expressamente que o acto pode ser revogado.
F) Ora, ainda que haja inobservância imputável ao beneficiário das obrigações impostas, ou se o be-

nefício tiver sido indevidamente concedido, o acto administrativo de revogação apenas pode ocorrer desde 
que verificadas as restantes condições previstas na lei, desde logo o prazo legal para se proceder à mesma.

G) O artigo 78º da LGT e a revisão de actos tributários não se destinam a fixar um prazo especial 
para revogação de actos administrativos mas apenas à correcção de uma prévia decisão final de um 
procedimento (de liquidação [ou autoliquidação] ou de fixação da matéria tributável).
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H) Na ausência de fixação pelo EBF de prazo máximo para a revogação de actos de concessão 
de benefícios fiscais, outra opção não resta que não a aplicação dos prazos gerais de revogação dos 
actos administrativos dispostos no CPA e CPTA e não o prazo previsto na LGT para a revisão de actos 
tributários, pois esta destina -se a uma finalidade diferente.

I) Com efeito, o que aqui está em causa não é nenhuma revisão oficiosa do acto de liquidação do 
IRS, mas sim uma efectiva revogação de um acto de concessão de um benefício fiscal, motivo pelo 
qual em nada se justifica o recurso ao prazo de revisão.

J) Nada relaciona o artigo 78º da LGT e a revisão de actos tributários com a revogação de actos 
administrativos, na medida em que este artigo se destina apenas e só à liquidação de impostos, per-
mitindo tanto ao sujeito passivo como à Administração Tributaria rever os actos tributários em quatro 
anos (prazo coincidente com o prazo de caducidade de liquidação de impostos).

K) Assim, a administração não pode revogar actos anteriores ilegais, depois do decurso do prazo 
para a sua impugnação contenciosa com fundamento em vícios geradores de anulabilidade.

L) Não estamos perante a cobrança indevida de qualquer tributo mas perante a concessão de um 
beneficio fiscal, que, à posteriori, a administração reputa como indevida, por o pedido ter sido efectuado 
de forma extemporânea.

M) Posto isto, a revogação desta concessão apenas poderia ter ocorrido no prazo de um ano, o 
que no sucedeu, tendo ocorrido a caducidade do direito de revogação.

N) A douta sentença recorrida fez uma interpretação correcta da Lei e aplicou bem a mesma aos 
factos provados, devendo, em consequência ser mantida

1.3. O Digno Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido de ser negado provimento 
ao recurso, com a seguinte argumentação:

Sustenta a recorrente que o prazo de revogação do acto sindicado é o de 4 anos referido no 
artigo 78º da LGT e não o de um ano previsto nos artigos 141º do CPA e 58º/2/a) do CPTA, mas sem 
razão, em nosso entendimento.

Na verdade está em causa um acto administrativo em matéria tributária (acto que concedeu um 
benefício fiscal) e não um acto tributário strictu sensu, ou seja, um acto de liquidação de obrigações 
tributárias.

Ora, como expende António Lima Guerreiro, na anotação 1 ao artigo 78º da LGT (1) “A revisão 
regulada no presente artigo, que corresponde ao 94º do CPT, é apenas a efectuada a favor do contri-
buinte, por iniciativa deste ou da administração tributária, estando a revisão a favor da administração 
tributária disciplinada nos artigos 45º e 46º, que regem sobre a caducidade do direito de liquidação 
dos tributos.

O presente artigo é igualmente inaplicável à revisão dos actos administrativos em matéria fiscal, 
que cabe no preceito seguinte. O seu âmbito de aplicação está confinado à revisão dos actos tributá-
rios «strictu sensu», ou seja, dos actos de liquidação de obrigações tributárias. E o que resulta de se 
referir apenas a actos tributários.

Ensina o mesmo autor na anotação 3 ao artigo 79º que (2) “Os actos administrativos em matéria 
fiscal que sejam constitutivos de direitos, só podem, pois, ser revogados com fundamento em invalidade, 
nos termos e prazos do artigo 141º do CPA.

Esse prazo, que é de um ano, é o do recurso contencioso do Ministério Público dos actos admi-
nistrativos com fundamento em ilegalidade (artigo 28º, número 1, alínea c), da L.P.T.A.) e prevalece 
sobre o prazo de caducidade do direito de liquidação previsto nos artigos 45º e 46º da presente lei, que 
se aplica apenas aos actos tributários e não aos actos prejudiciais de liquidação, como a concessão 
de benefícios fiscais”.

Nos termos do disposto no artigo 14º/4 do EBF o acto administrativo que conceda um benefício 
fiscal só pode ser revogado se houver inobservância imputável ao beneficiário das obrigações impostas 
ou se o benefício tiver sido indevidamente concedido.

Como resulta do probatório [ponto D) e fls. 25 do PA] a revogação do benefício teve na sua génese 
o facto do mesmo ter sido requerido para além do prazo estatuído no artigo 65º/3 do CPPT, pelo que 
haveria fundamento para a sua revogação, uma vez que teria sido indevidamente concedido.

Todavia, a revogação do benefício só poderia ser feita no prazo de um ano, nos termos do esta-
tuído nos artigos 136º e 141º do CPA e 58º/2/a) do CPTA.

Como deflui do probatório o benefício fiscal foi concedido em 3 de Julho de 2006 e revogado 
em 20 de Julho de 2007, portanto para além do prazo de um ano em que era legalmente possível a 
revogação.

Assim sendo, como muito bem salienta a sentença recorrida, o acto sindicado enferma de vício 
de violação de lei, pelo que a AAE não poderia deixar de proceder.»

1.4. Colhidos os vistos dos Exmos. Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
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2. Na sentença recorrida constam como provados os seguintes factos:
A) Em 30/5/2006, deu entrada na Direcção dos Serviços de IRS o oficio n.º 300320064/19698936, 

datado de 22/5/2006, nos termos constantes de fls. 13 dos autos, cujo teor se dá por integralmente 
reproduzido e onde se refere designadamente o seguinte:

“(...) Vimos pelo presente meio solicitar que os nossos colaboradores abaixo identificados sejam 
considerados cooperantes, no ano de 2005, ao abrigo dos contratos firmados entre as partes e que 
presentemente ainda se encontram em vigor (...)”.

B) Em 3/7/2006, foi exarado o Despacho através do qual foi concedida a isenção requerida pela 
autora, referida em A), nos termos constantes de fls. 2 do processo administrativo apenso aos autos, 
cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

C) Em 23/4/2007, a autora foi notificada para o exercício do direito de audição, relativamente ao 
projecto de revogação do despacho, referido em B), nos termos constantes de fls. 10 dos autos, cujo 
teor se dá por integralmente reproduzido.

D) Em 20/7/2007, foi proferido despacho a revogar o despacho referido em B), nos termos 
constantes de fls. 24 do processo administrativo apenso aos autos, cujo teor se dá por integralmente 
reproduzido e onde se refere designadamente o seguinte:

“Concordo, pelo que revogo o meu despacho de 2006 -07 -03 e indefiro a isenção requerida ao 
abrigo do n.º 3 do art. 37º do EBF, relativamente ao ano de 2005 (…)”.

E) Do despacho referido em D), foi a autora notificada em 22/10/2007, nos termos constantes de 
fls. 8 dos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

3. Vem o presente recurso interposto da sentença que julgou procedente a acção administrativa 
especial instaurada pela sociedade A………………, S.A., com vista a obter a anulação do despacho 
da Senhora Directora dos Serviços do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, datado de 
20/07/2007, que revogou o acto de reconhecimento da isenção prevista no art. 37º, n.º 3, do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais (EBF), vazado no despacho emitido em 3/07/2006; acção que teve por fundamento 
a extemporaneidade dessa revogação à luz das disposições conjugadas dos artigos 136º, n.º 1, 140º e 
141º do Código de Procedimento Administrativo (CPA) com o artigo 58º, n.º 2, da Lei de Processo dos 
Tribunais Administrativos (LPTA).

Nessa acção anulatório, a Demandada, ora Recorrente, apresentara contestação para advogar que 
a concessão do referido benefício padecia de vício insanável – por o respectivo pedido de concessão 
ter sido apresentado fora de prazo legal –, sendo oportuna e conveniente a sua revogação na medida 
em que esta podia ter lugar a todo o tempo.

Na apreciação da questão controvertida, o tribunal “a quo” considerou o seguinte: «Dispõe o 
artigo 141º, n.º 1, do CPA, que os actos administrativos que sejam inválidos só podem ser revogados 
com fundamento na sua invalidade e dentro do prazo do respectivo recurso contencioso, ou seja, um 
ano, prazo este correspondente ao concedido ao Ministério Público para a (actualmente) acção ad-
ministrativa especial, art. 58º, n.º 2, alínea a), do CPTA.

Resulta da matéria de facto provada que decorreu um ano entre o acto que concedeu o benefício 
fiscal e o acto revogatório.».

E, confrontando a tese doutrinal que defende que o decurso do prazo de impugnação de acto in-
válido sana o respectivo vício, determinando a aplicação do art. 140º do CPA, com a tese que advoga 
que o decurso desse prazo apenas importa a inimpugnabilidade do acto, que, continuando inválido, é 
passível de anulação com fundamento em inconveniência, mas apenas com efeitos ex nunc, o tribunal “a 
quo” acabou por julgar que «(…) mesmo que se não aceite a tese da convalidação ou sanação dos actos 
ilegais pelo simples decurso do prazo da respectiva impugnabilidade, como JOSÉ CARLOS VIEIRA 
DE ANDRADE in “Discricionariedade e reforma de actos administrativos vinculados desfavoráveis”, 
Cadernos de Justiça Administrativa, 11, Setembro/Outubro e 1998, 10, o certo é que se impõe parificar 
o regime de revogabilidade dos actos válidos, face ao que se dispõe no artigo 141º, n.º 1, do CPA.», o 
que o levou a concluir o seguinte:

«Seguindo a doutrina citada, o acto impugnado só poderia revogar o acto anterior, com funda-
mento em conveniência, no caso de operar uma transformação para o futuro, nunca com o objectivo de 
reintegração da legalidade violada, pois a primeira decisão já se encontra firmada na ordem jurídica.

Apenas na situação em que o acto fosse desfavorável ao interesse do destinatário ou com o seu 
assentimento é que a administração poderia revogar.

Nestes termos, procede a pretensão da autora, devendo o despacho de 20/7/2007 ser anulado e 
repostas as isenções concedidas pelo despacho de 3/7/2006.».

Insurge -se a Recorrente contra o assim decidido, com a argumentação de que as disposições legais 
invocadas na sentença recorrida – arts. 141º, n.º 1, do CPA e art. 58º do CPTA  -, sendo gerais, não são 
aplicáveis no caso em apreço, sustentando agora, num novíssimo raciocínio argumentativo, que o prazo 
de revogação aplicável ao caso é o de quatro anos previsto no art. 78º, n.º 1, da LGT, por se tratar de 
erro imputável aos serviços.
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O inconformismo da Recorrente, integrante do objecto do presente recurso jurisdicional, reconduz-
-se, assim, à questão de saber se a decisão recorrida enferma de erro de julgamento em matéria de direito 
ao julgar que o prazo de revogação do benefício fiscal indevidamente concedido (porque requerido 
fora de prazo) é o de 1 ano por aplicação conjugada do disposto nos arts. 141º, n.º 1, do CPA e 58º do 
CPTA, e não o de 4 anos previsto no art. 78º, n.º 1, da LGT (tendo em conta que a Recorrente deixou 
de defender a tese que sustentara em 1ª instância, no sentido de que podia revogar esse acto a todo o 
tempo, vindo agora invocar a aplicação do aludido prazo de 4 anos).

Vejamos.
Nos termos do art. 2º, n.º 1, do EBF, «Consideram -se benefícios fiscais as medidas de carácter 

excepcional instituídas para tutela de interesses públicos extrafiscais relevantes que sejam superiores 
aos da própria tributação que impedem» e, conforme se diz no n.º 2 do mesmo preceito legal, «São 
benefícios fiscais as isenções, as reduções de taxas, as deduções à matéria colectável e à colecta, as 
amortizações e reintegrações aceleradas e outras medidas fiscais que obedeçam às características 
enunciadas no número anterior.».

Por outro lado, os benefícios fiscais podem operar automaticamente, em face do preenchimento 
dos respectivos pressupostos legais, ou depender de reconhecimento por acto administrativo sequente 
ao requerimento do interessado. A isenção constitui, por conseguinte, facto impeditivo do nascimento 
da obrigação tributária, na medida em que impede ou paralisa a eficácia constitutiva do facto tributário, 
e pode resultar de aplicação automática ou depender de acto administrativo de reconhecimento, nos 
termos conformados pela lei em cada caso.

No caso vertente, a isenção de IRS prevista no n.º 3 do art. 37º do EBF (na redacção introduzida 
pelo Dec. Lei n.º 198/01, de 3/7), estando dependente de reconhecimento, foi requerida pela interes-
sada relativamente ao IRS do ano de 2005 e concedida por acto administrativo datado de 3/07/2006. 
Todavia, este acto veio a ser revogado por ulterior despacho emitido em 20/07/2007, com fundamento 
na intempestividade do requerimento onde fora formulado o respectivo pedido de isenção e de este ter 
sido, por tal motivo, indevidamente concedido.

Ora, segundo o art. 12.º, n.º 4, do EBF (na redacção em vigor antes da republicação do diploma 
pelo Dec. Lei n.º 108/2008, de 26/06, e que actualmente corresponde ao art. 14º, n.º 4) «O acto adminis-
trativo que conceda um benefício fiscal não é revogável, nem pode rescindir -se o respectivo acordo de 
concessão, ou ainda diminuir -se, por acto unilateral da administração tributária, os direitos adquiridos, 
salvo se houver inobservância imputável ao beneficiário das obrigações impostas, ou se o benefício 
tiver sido indevidamente concedido, caso em que aquele acto pode ser revogado.».

O que significa que é proibida a revogação do acto administrativo que concede um benefício 
fiscal (bem como a rescisão unilateral do respectivo acordo de concessão ou a diminuição, por acto 
unilateral da administração tributária, dos direitos adquiridos), salvo se houver inobservância das 
obrigações impostas imputável ao beneficiário, ou se o benefício tiver sido indevidamente conce-
dido, caso em que o acto pode ser revogado.

Tal preceito visa conceder aos contribuintes a garantia de que as decisões administrativas de 
reconhecimento ou de concessão de benefícios fiscais não serão alteradas a não ser nas hipóteses aí 
referidas, permitindo -lhes assim efectuar as suas opções económico -financeiras com segurança. E essas 
hipóteses são apenas duas: (i) a inobservância das obrigações impostas pela lei ou pelo acto reconhe-
cedor do benefício e que constituíram o pressuposto da sua motivação legal e funcional; (ii) a indevida 
concessão do benefício por erro nos pressupostos em que o acto assentou.

Dado que nestes autos está precisamente em causa a indevida concessão de um benefício fiscal 
por erro nos pressupostos em que o acto concedente assentou (por a isenção de imposto sido requerida 
para além do prazo legal estipulado para o efeito), a questão que urge resolver é a de saber qual é esse 
prazo em que o acto de concessão do benefício fiscal pode ser revogado, uma vez que o citado preceito 
legal não o identifica, mas que terá de constar necessariamente da lei.

A Lei Geral Tributária prevê especificamente a possibilidade legal de revogação de actos adminis-
trativos em matéria tributária no seu art. 79º, diferenciando -a, assim, da possibilidade legal de revisão 
dos actos tributários constante do art. 78º, revisão que se reporta a actos de liquidação ou a actos de 
fixação da matéria colectável, e que, sendo da iniciativa da Administração Tributária por erro imputável 
aos serviços, pode ter lugar no prazo de 4 anos após a liquidação se o tributo tiver sido pago ou a todo 
o tempo se o tributo ainda não tiver sido pago.

Mas nem esse diploma legal nem o CPPT contém qualquer norma sobre o prazo para a aludida 
revogação, pelo que tal prazo só pode ser o constante das regras do CPA – diploma que constitui le-
gislação complementar e subsidiária ao direito tributário [art.ºs 2º, alínea c), da LGT e 2º, alínea d), 
do CPPT] – e que devem ser aplicadas no direito tributário de acordo com a natureza do caso omisso, 
mais precisamente as regras que directamente regulam a revogação dos actos administrativos nos 
art.ºs 136º e segs.
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Assim, o prazo para a revogação de tal acto administrativo de concessão da isenção de IRS só 
pode ser o constante nas normas do CPA, que não o relativo ao prazo previsto para a revisão do acto 
de liquidação daquele imposto.

Ora, nos termos do disposto nos artigos 136.º e 141.º do CPA, o prazo para a revogação de acto 
constitutivo de direitos inquinado por vício conducente à sua anulabilidade, como foi o invocado no 
acto revogatório, era o relativo ao prazo da sua impugnação contenciosa, que é de um ano nos termos 
do art.º 58.º do CPTA e que manifestamente foi ultrapassado.

Conforme se diz no acórdão proferido pelo STA em 23/11/2011, no processo n.º 0590/11, «(…) 
se a ilegalidade estava localizada nos pressupostos de facto do acto de reconhecimento, a forma de a 
remediar só poderia ser a revogação anulatória, com fundamento nessa ilegalidade.

Para esta forma de extinção dos benefícios fiscais estabelece o n.º 4 do artigo 14º do EBF que «o 
acto administrativo que conceda um benefício fiscal não é revogável, nem pode rescindir -se o respectivo 
acordo de concessão, ou ainda diminuir -se, por acto unilateral da administração tributária, os direitos 
adquiridos, salvo se houver inobservância imputável ao beneficiário das obrigações impostas, ou se o 
benefício tiver sido indevidamente concedido, caso em que aquele acto pode ser revogado».

As duas excepções à irrevogabilidade dos benefícios fiscais previstas na última parte desta norma 
só podem operar dentro do prazo pelo qual os actos constitutivos de direitos podem ser revogados. 
Nos termos do art. 141º do CPA esse prazo é o prazo de acção de impugnação que terminar em último 
lugar, ou seja, segundo o art. 58º, n.º 2, alínea a), do CPTA, o prazo de um ano previsto para o MP 
interpor acção de impugnação de um acto administrativo.

Dito isto, só poderíamos concluir que o acto impugnado, ao destruir ex tunc os efeitos do acto 
que concedeu a isenção de IMI, é ilegal por violação do artigo 141º do CPA, pois fê -lo muito para 
além do prazo que a ilegalidade poderia ser eliminada através de revogação.»

E tal como no citado acórdão, também no caso ora em apreço não pode deixar de se concluir pela 
ilegalidade da revogação da isenção, já que o acto revogatório, com efeitos ex tunc, ocorreu mais de um 
ano depois do acto concedente da isenção, em clara violação do disposto no art. 141º do CPA, impondo-
-se, por conseguinte, que se mantenha a sentença que assim julgou, e que, em consequência, anulou 
o despacho revogatório de 20/7/2007, mantendo -se a isenção concedida pelo despacho de 3/7/2006.

De resto, a pretendida aplicação do que dispõe o art. 78º, n.º 1, da LGT nem faria sentido, por-
quanto aí se trata da revisão de actos tributários referenciados a um acto tributário de liquidação que, 
patententemente e por mor da referida paralisação da eficácia constitutiva do facto tributário que ocorre, 
como se disse, em caso de isenção, não se poderia verificar in casu.

Improcedem, assim, todas as conclusões do recurso.
4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal 

Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 15 de Maio de 2013. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Lino 
Ribeiro.

(1) Lei Geral Tributária, anotada, Editora Rei dos Livros, página 343.
(2) Obra citada, página 349. 

 Acórdão de 15 de Maio de 2013.

Assunto:

Taxa prevista no artigo 15º, n.º 1, alínea j) do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro. 
Constitucionalidade.

Sumário:

O tributo previsto no artigo 15º, n.º 1, alínea j) do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de 
janeiro, constitui uma taxa e não sofre nem de inconstitucionalidade orgânica, nem 
de inconstitucionalidade por violação do princípio da proporção entre a taxa e o 
benefício auferido pelo interessado que a paga.
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Processo n.º 580/13 -30.
Recorrente: A…….., L.da

Recorrida: EP -Estradas de Portugal, S. A.
Relator: Ex.mo. Sr. Cons.º Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I.“A…….., Ldª”, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF 
de Braga que julgou totalmente improcedente a oposição por si deduzida contra a execução fiscal contra 
si instaurada para cobrança de taxa devida a EP -Estradas de Portugal, SA, no montante de 1590,12 
euros, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

1ª)  - Sem olvidar que o objeto do recurso é a decisão recorrida, que se vai ver se foi aquela que 
devia ter sido proferida, deve entender -se  - como entende a doutrina e a jurisprudência  - que são arguí-
veis, em sede de recurso, e devem ser apreciadas “ex novo” em recurso, as questões de conhecimento 
oficioso, entre as quais as exceções dilatórias;

2ª) - Independentemente de erro na forma de processo, as questões de conhecimento oficioso de-
vem ser apreciadas e decididas, tanto mais que nos termos do artigo 98º, n.º 4, do CPPT se estabelece 
que em caso de erro na forma do processo, este será convolado na forma do processo adequada, nos 
termos da lei;

3ª) - É certo que tal convolação depende da tempestividade da petição para a forma processual 
adequada. Porém, se se tratar de apreciar a nulidade de uma decisão  - no caso em apreço a decisão 
exequenda  - tal apreciação, e consequente decisão, pode ser efetuada a qualquer momento, sendo in-
vocável a todo o tempo;

4ª) - Não dispõe a “EP” de poderes para conceder autorizações ou licenças pela implantação de 
tabuletas e objetos de publicidade e para liquidar e cobrar a taxa prevista no DL n.º 13/71;

5ª) - Depois de terem sido modificados os poderes da “EP” em favor do Instituto de Infraestruturas 
Rodoviárias (InIR), desde 2008, cabe a este Instituto pronunciar -se sobre as licenças de publicidade 
e não à ‘EP;

6ª) - A prática de ato administrativo alheio às atribuições da pessoa coletiva é sancionada com 
a nulidade (artº 133º, n.º 2 do CPA), sendo que “o ato nulo não produz quaisquer efeitos jurídicos, 
independentemente da declaração de nulidade” (artº 134 do CPA);

7ª) - Deste modo, a nulidade do ato pode ser apreciada e decidida em sede de oposição à execução 
(a requerimento do interessado ou oficiosamente) ou, então, a oposição à execução pode ser convolada 
na forma de processo adequada nos termos da lei para aí ser apreciada e decidida;

8ª) - Não tendo sido apreciada e decidida pelo Tribunal “a quo” pode e deve ser apreciada e deci-
dida pelo Tribunal de recurso;

9ª) - Por outro lado, a norma constante da alínea j) só artigo 15º do DL 13/71, de 23 de janeiro, 
atualizada pelo DL 25/2004, de 17 de janeiro, que constitui o suporte jurídico da taxa cuja cobrança 
coerciva a “EP” pretende, quando interpretada no sentido de que a taxa há de ser calculada, como foi, 
tendo em conta a área total da tabuleta ou objeto de publicidade, independentemente da dimensão de 
tais tabuletas ou objetos, viola o princípio constitucional da proporcionalidade, ínsito no artigo 266º 
da Constituição da República Portuguesa;

10ª) - A taxa (em contraposição ao imposto ou à contribuição financeira) não pode ultrapassar o 
custo ocasionado com a atividade pública desencadeada para emissão do ato de licenciamento ou para 
a prestação do serviço individualizado (o custo é um elemento -travão);

11ª) - Permitindo a lei, como permite, que a entidade pública cobre uma taxa que vai muito para 
além do custo ocasionado com a atividade pública desencadeada para a emissão do ato, deixamos de 
estar perante uma taxa para passarmos a estar perante um imposto;

12ª) - O regime jurídico que prevê a obrigatoriedade de emissão de parecer e cobrança da respe-
tiva taxa - tudo sem que este tenha sido solicitado e, quiçá emitido!  - há de ser perspetivado como um 
obstáculo jurídico arbitrário, como uma intervenção abusiva limitadora do “jus utendi” de um bem 
privado, com o fim único de obter receitas, pois é certo e sabido que o bem jurídico tutelado está já 
tutelado pelos órgãos do Município que licenciam a publicidade em causa.

13ª) - Deste modo a taxa aplicada pela ‘EF, fundamentada na alínea j) do artigo 15º do DL n.º 13/71, 
atualizado pelo DL 25/2004, inexiste na ordem jurídica portuguesa por tal norma violar o disposto nos 
artigos 103º, n.º 2 e 165º, n.º 1, alínea i) da CRP.

TERMOS EM QUE, deverá ser concedido provimento ao recurso e revogada a douta sentença 
recorrida, como é de inteira e sã JUSTIÇA!

II. Em contra -alegações, a recorrida veio concluir:
Iª) - A Recorrida subscreve os argumentos vertidos na sentença e que determinaram a improce-

dência da Oposição.
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IIª)  - Acrescenta, ainda, que de acordo com o atual regime normativa da administração rodoviária:
• Nas estradas objeto dos Contratos de Concessão do Estado (cfr: definição prevista na alínea m), 

do n.º 1, da Base l, do Capitulo l, do Anexo l ao DL 380/2007), quem aplica e faz aplicar as normas de 
proteção às estradas nacionais previstas no Estatuto das Estradas Nacionais (Lei n.º 2037 de 19 -08 -1949 
e no Decreto -Lei n.º 13/71 de 23 de janeiro) é o InIR, hoje IMT, e

• Nas estradas nacionais que não integram aqueles contratos, tal como sucede com a EN 105, 
quem aplica e faz aplicar as normas de proteção às estradas nacionais previstas no Estatuto das Estradas 
Nacionais (Lei n.º 2037 de 19 -08 -1949 e no Decreto -Lei n.º 13/71 de 23 de janeiro) é a Recorrida por 
força da sucessão legal consagrada no artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 374/2007 de 7 de novembro.

IIIª)  - Além disso, sobre o terreno da zona da estrada, o qual íntegra o domínio público rodoviário 
do Estado sob administração da Recorrida, é proibida a afixação de publicidade, nos termos da alínea a), 
do artigo 4.º do DL 13/71 e à contrário do constante no n.º 3, do artigo 6.º do DL 13/71.

IVª)  - Portanto, neste caso, nunca se colocaria a questão, por impossibilidade legal, da taxa cor-
responder a uma contrapartida pela utilização de um bem (estrada) do domínio público.

Vª)  - Como à Recorrida cabe a tarefa, enquanto administradora do serviço rodoviário, de averiguar 
se a citada publicidade não causa perturbação ao trânsito ou prejudica ou põe em perigo os utentes da 
estrada (cfr: alínea o), do artigo 4.º do DL 13/71), não afetando, ainda, a perfeita visibilidade do trânsito 
(cfr: n.º 1, do artigo 12.º do DL 13/71), então, aquela tarefa também integra o universo da prestação do 
serviço rodoviário contratualizado com o Estado (contrato de concessão).

VIª)  - Sendo a afixação da publicidade à margem das estradas nacionais, por regra, proibida, o Es-
tado desenvolveu mecanismos legais de desincentivo à sua colocação, daí a taxa agora em discussão.

VIIª)  - Tendo em conta que quanto maior for a dimensão da publicidade, maiores serão os male-
fícios causados na paisagem, assim, consequentemente, maior será o obstáculo (valor da taxa) jurídico 
ao comportamento dos particulares.

VIIIª)  - Assim sendo, não só a Recorrida continua a deter os poderes para permitir, dentro da faixa 
de respeito da estrada nacional, a afixação de publicidade nos terrenos limitrofres àquela, como a taxa 
liquidada em virtude da permissão constitui uma prestação concreta de um serviço público, bem como 
um obstáculo jurídico ao comportamento dos particulares.

IX  - Deste modo, ao julgar totalmente improcedente a Oposição, o Tribunal a quo fez uma correta 
interpretação e aplicação das normas aplicáveis ao caso em apreço.

Nestes termos e nos mais de direito que V. Ex.as mui doutamente suprirão, deverá ser negado 
provimento ao recurso, mantendo -se a decisão recorrida, por ser de

JUSTIÇA.
III. O MºPº emitiu o parecer constante de fls. 181/183 no qual se pronuncia pela improcedência 

do recurso.
IV. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
A) Em 07 de abril de 2010, os serviços da EP  - Estradas de Portugal, S.A. verificaram a colocação 

de painel publicitário na EN 204  - KM 44 190, em Santo Tirso  - conforme documento a pág.s 41 do 
processo administrativo (P.A.) junto aos autos, cujo teor se dá, aqui, por integralmente reproduzido;

B) O Diretor da Delegação Regional da EP  - Estradas de Portugal, S.A. subscreveu documento 
datado de 20 de agosto de 2010, remetido à oponente, sob o assunto “Legalização de painel publici-
tário EN 204/KM 44+190 D”, no qual se refere: “(...) fica Vexa notificado para no prazo de 20 dias 
úteis contados da data de recepção do presente ofício, para efectuar o pagamento da taxa no valor de 
1.590,12€ (...)”  - conforme documento a págs. 41 a 44 do P.A. junto aos autos, cujo teor se dá, aqui, 
por integralmente reproduzido;

C) O documento a que se alude em B) foi recebido em 30 de agosto de 2010  - conforme aviso de 
receção a págs. 44 do P.A., cujo teor se dá, aqui, por integralmente reproduzido;

D) Na sequência do recebimento do documento a que se alude em B), a oponente exerceu o 
“direito de audição”, por requerimento recebido nos serviços da EP  - Estradas de Portugal, S.A. em 
15 de setembro de 2009  - conforme documentos a págs. 36 a 40 do P.A., cujo teor se dá, aqui, por 
integralmente reproduzido;

E) O Diretor da Delegação Regional da EP  - Estradas de Portugal, S.A. subscreveu documento 
datado de 13 de outubro de 2010, remetido à oponente, mantendo a decisão a que se alude em B) e 
concedendo, para além do mais, o prazo de 10 dias úteis, contado da data de receção do mesmo docu-
mento, para ser dado cumprimento ao teor da mencionada decisão  - conforme documento a págs. 32 a 
35 do P.A., cujo teor se dá, aqui, por integralmente reproduzido;

F) O documento a que se alude em E) foi recebido em 25 de outubro de 2010  - conforme aviso 
de receção a págs. 35 do P.A., cujo teor se dá, aqui, por integralmente reproduzido;

G) Em 25 de novembro de 2010 foi recebido nos serviços da EP  - Estradas de Portugal, S.A., 
“recurso hierárquico” em nome da oponente  - conforme documentos a pág.s 21 a 31 do P.A., cujo teor 
se dá, aqui, por integralmente reproduzido;
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H) Por reunião de 08 de junho de 2011, do Conselho de Administração da EP  - Estradas de Por-
tugal, S.A., foi deliberado o indeferimento do “recurso hierárquico” a que se alude em G)  - conforme 
documentos a págs. 13 a 20 do P.A., cujo teor se dá, aqui, por integralmente reproduzido;

I) A oponente foi notificada do indeferimento do “recurso hierárquico” a que se alude em H) 
 - conforme documentos a págs. 10 e 11 do P.A., cujo teor se dá, aqui, por integralmente reproduzido;

J) Por requerimento recebido nos serviços da EP  - Estradas de Portugal, S.A. em 30 de junho de 
2011, e na sequência da notificação a que se alude em I), a oponente solicitou cópia da “Deliberação 
e informação de suporte” mencionada na decisão de indeferimento a que se alude em H)  - conforme 
documento a pág.s 10 do P.A., cujo teor se dá, aqui, por integralmente reproduzido;

K) A “Deliberação e informação de suporte” a que se alude em J) foram remetidas à oponente 
pela EP  - Estradas de Portugal, SA  - conforme documento a págs. 9 do P.A., cujo teor se dá, aqui, por 
integralmente reproduzido;

L) Por requerimento recebido nos serviços da EP  - Estradas de Portugal, S.A. em 06 de outubro 
de 2011, e na sequência da notificação do documento a que se alude em K), a oponente solicitou a 
fixação de prazo para pagamento voluntário da taxa liquidada  - conforme documento a págs. 7 e 8 do 
P.A., cujo teor se dá, aqui, por integralmente reproduzido;

M) Em 11 de outubro de 2011, foi a oponente notificada de “que o prazo para pagamento das 
taxas já liquidadas no valor total de € 5.622,21, correspondente a 1.590,12€, 1.590,12€, 851,85€ e 
1.590,12€ (...) termina a 25 de Outubro, sob pena de instrução de processo de execução fiscal”  - con-
forme documento a pág.s 5 e 6 do P.A., cujo teor se dá, aqui, por integralmente reproduzido;

N) Em 13 de dezembro de 2011, a EP  - Estradas de Portugal, S.A. elaborou certidão de dívida em 
nome da oponente  - conforme documento a pág.s 2 do P.A., cujo teor se dá, aqui, por integralmente 
reproduzido;

O) A EP  - Estradas de Portugal, S.A. remeteu ao Serviço de Finanças de Vila Nova de Famalicão -1 
a certidão de dívida a que se alude em N)  - conforme documento a pág.s 1 do P.A., cujo teor se dá, 
aqui, por integralmente reproduzido;

P) Em 03 de fevereiro de 2012 foi instaurado pelo Serviço de Finanças de Vila Nova de Famalicão -2, 
em nome da oponente, o processo de execução fiscal n.º 3590201201006207, para cobrança coerciva 
do valor de 1.590,12 euros – conforme documento a págs. 1 do processo de execução fiscal junto aos 
autos (PEF).

V. Cumpre decidir.
São duas as questões suscitadas nas conclusões das alegações da recorrente que cumpre decidir:
a) A da convolação da oposição para impugnação judicial (conclusões 1ª a 8ª);
b) A da inconstitucionalidade da taxa por violação do princípio da proporcionalidade e a sua 

inconstitucionalidade orgânica. (conclusões 9ª a 13ª)
Comecemos pela 1ª questão.
V.1. A decisão recorrida entendeu que a invocada falta de competência do diretor da delegação 

regional do Porto da EP para liquidar e cobrar a taxa em causa nos autos, contendia com a ilegalidade 
em concreto pelo que deveria ter sido deduzida impugnação judicial. E, assim, julgou a oposição im-
procedente nessa parte.

Pretende agora a recorrente que, oficiosamente, se proceda a convolação da oposição para im-
pugnação judicial. E refere que a tal não obsta o decurso do prazo de impugnação pois que, estando 
em causa um ato nulo, por praticado por entidade fora do âmbito das suas atribuições, a impugnação 
pode ser interposta a todo o tempo.

Será então que a impugnação poderá ser deduzida a todo o tempo?
De acordo com o disposto no artº 133º, n.º 1 do CPA, são nulos os atos a que falte qualquer dos 

elementos essenciais ou para os quais a lei comine expressamente essa forma de invalidade. O n.º 2, 
dando depois a entender que se trata de enumeração meramente exemplificativa, indica uma lista de 
atos que devem considerar -se nulos.

Ora, o ato em causa nos autos,  - liquidação da taxa efetuada por entidade eventuamente incom-
petente  - porque não consta do artigo citado, constitui ato anulável por força do artº 135º do mesmo 
CPA e não nulo, pelo que o prazo para deduzir impugnação judicial é o previsto no artº 102º, n.º 1, 
alínea a) do CPPT.

Tendo a recorrente sido notificada em 20.07.2012 para efetuar o pagamento da taxa no prazo 
de 20 dias, o prazo previsto naquele artº 102º decorreu há muito, pelo que não é viável a requerida 
convolação.

Improcedem, pelo exposto, as conclusões 1ª a 8ª.
V.2.Apreciemos agora a questão da inconstitucionalidade.
V.2.1. Refere a recorrente que a norma constante da alínea j) só artigo 15º do DL 13/71, de 23 de 

janeiro, atualizada pelo DL 25/2004, de 17 de janeiro, quando interpretada no sentido de que a taxa há 
de ser calculada, como foi, tendo em conta a área total da tabuleta ou objeto de publicidade, independen-
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temente da dimensão de tais tabuletas ou objetos, viola o princípio constitucional da proporcionalidade, 
ínsito no artigo 266º da Constituição da República Portuguesa;

Isto porque a taxa não pode ultrapassar o custo ocasionado com a atividade pública desencadeada 
para emissão do ato de licenciamento ou para a prestação do serviço individualizado, pelo que a enti-
dade pública não pode cobrar uma taxa que vai muito para além do custo ocasionado com a atividade 
pública desencadeada para a emissão do ato, pois deste modo deixamos de estar perante uma taxa para 
passarmos a estar perante um imposto;

O regime jurídico que prevê a obrigatoriedade de emissão de parecer e cobrança da respetiva taxa 
há de ser perspetivado como um obstáculo jurídico arbitrário, como uma intervenção abusiva limitadora 
do “jus utendi” de um bem privado, com o fim único de obter receitas, pois é certo e sabido que o bem 
jurídico tutelado está já tutelado pelos órgãos do Município que licenciam a publicidade em causa.

Deste modo a taxa aplicada pela “EP” fundamentada na alínea j) do artigo 15º do DL n.º 13/71, 
atualizado pelo DL 25/2004, inexiste na ordem jurídica portuguesa por tal norma violar o disposto nos 
artigos 103º, n.º 2 e 165º, n.º 1, alínea i) da CRP.

V.2.2. Conforme bem refere o MºPº no seu parecer acima citado, sobre a constitucionalidade do 
artigo 15.º, n.º 1, alínea j) do Decreto -Lei n.º 13/71 em causa nos autos, já o Tribunal Constitucional 
se pronunciou, concluindo pela sua conformidade constitucional bem como pela ausência de montante 
manifestamente excessivo da mesma.

Com efeito, no Acórdão n.º 288/2010  - Processo n.º 839/09  -, de 3 de julho de 2010, ficou escrito 
o seguinte:

“Face ao teor da decisão recorrida, fica, contudo, em aberto a questão de saber se há despropor-
cionalidade entre a taxa prevista na alínea j) do n.º 1 do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 13/71, na redação 
dada pelo Decreto -Lei n.º 25/2004, e o custo do serviço prestado pela entidade autorizadora, a ponto 
de ser posto em causa o que, verdadeiramente, distingue este tributo do imposto – o caráter bilateral ou 
sinalagmático da primeira por contraposição ao caráter unilateral do segundo.

Este Tribunal tem rejeitado o entendimento de que uma taxa cujo montante exceda o custo do 
serviço prestado se deve qualificar como imposto, acentuando que “o caráter sinalagmático do nexo 
entre o pagamento desse tributo e a prestação da atividade pelo ente público não é descaracterizado 
se não existir equivalência económica, bastando, essencialmente, a correspondência jurídica” (Acór-
dão n.º410/00 e, entre muitos outros, Acórdãos n.ºs 1140/96, 115/02, 269/02 e 258/08, disponíveis em 
www.tribunalconstitucional.pt).

Ora, é esta correspondência jurídica que não pode ser negada nos presentes autos, sendo irrele-
vante, porque está em causa este tipo de correspondência e não uma qualquer equivalência económica, 
a argumentação da sentença recorrida no que se refere à não distinção entre taxa de autorização e taxa 
de licença e ao cálculo da taxa em função do metro quadrado dos objetos publicitários (artigo 15.º, 
n.º 1, alínea j), do Decreto -Lei n.º 13/71).

Por não ser condição da qualificação de um tributo como taxa a correspondência económica entre 
este e o custo do serviço prestado, “as opções feitas pelo legislador (ou pela Administração) na fixação 
do montante das taxas são, em princípio, insindicáveis por este Tribunal, que, quando muito, poderá 
cassar as decisões legislativas (ou regulamentares), se, entre o montante do tributo e o custo do bem 
ou serviço prestado, houver uma desproporção intolerável – se a taxa for de montante manifestamente 
excessivo” (Acórdão n.º 1140/96).

Nos presentes autos, nada permite concluir que a taxa prevista no artigo 15.º, n.º1, alínea j), do 
Decreto -Lei n.º 13/71, atualizada pelo Decreto -Lei n.º 25/2004, seja de montante manifestamente 
excessivo. Lê -se até na exposição de motivos deste diploma que as taxas em questão encontram -se 
“atualmente muito desajustadas”, tornando -se “necessário adotar um critério de atualização do valor 
das receitas que estes serviços possibilitam, utilizando para o efeito o coeficiente de desvalorização da 
moeda relativo ao ano de 1982, o que determina uma atualização com o coeficiente de 5,69”.

Em suma, o artigo 15.º, n.º 1, alínea j) do Decreto -Lei n.º 13/71, na redação vigente, prevê uma 
taxa e não um imposto, o que afasta o vício de inconstitucionalidade orgânica que lhe é apontado pela 
decisão recorrida. “

(Também o Acórdão deste STA, de 12.01.2011 –Processo n.º 0752/10 aflorou esta questão, con-
cluindo que o tributo previsto no artº 15º citado constitui uma taxa).

Na parte referente à inconstitucionalidade orgânica da mesma norma, o citado acórdão decidiu o 
seguinte: “Está em causa tributo pago à Estradas de Portugal, E.P.E. pela afixação de objeto publicitário 
em prédio de propriedade particular (edifício …, de acordo com os factos dados como provados, fl. 76 
dos presentes autos), visível da estrada nacional e a uma distância que torna a mensagem publicitária 
percetível por quem ali circule, na sequência de autorização dada no âmbito de processo de licencia-
mento da competência da câmara municipal (artigos 1.º e 2.º da Lei n.º 97/88, de 17 de agosto, e 10.º, 
n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 13/71).

A autorização que dá origem ao pagamento do tributo previsto na alínea j) do n.º 1 do artigo 15.º 
do Decreto -Lei n.º 13/71, supõe a verificação de que a estrada ou a perfeita visibilidade do trânsito 
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não são afetadas ou de que não é necessário impor quaisquer outras condições que, por circunstân-
cias especiais, se torne necessário estabelecer (artigo 12.º, n.ºs 1 e 2, do Decreto -Lei n.º 13/71). O que 
permite concluir que se trata do levantamento de um obstáculo jurídico real, ditado por um genuíno 
interesse administrativo. Há aqui a remoção de uma proibição (relativa) da atividade publicitária para 
salvaguarda das condições de segurança rodoviária, com a consequência de se dever qualificar a receita 
em causa como taxa.

Esta qualificação afasta a alegação do recorrente no sentido da inconstitucionalidade orgânica 
do artigo 15.º, n.º 1, alínea j) do Decreto -Lei n.º 13/71, na redação que lhe foi dada pelo artigo 1.º do 
Decreto -Lei n.º 25/2004. Tratando -se de uma taxa e não de um imposto, o Governo não necessitava 
de autorização parlamentar para efetuar a atualização do montante previsto nesta alínea. Em matéria 
de taxas, a reserva relativa de competência legislativa da Assembleia da República abrange apenas o 
regime geral das mesmas (artigo 165.º, n.º 1, alínea i), da CRP).”

V.2.3. Não temos, por ora, razões para seguir entendimento diverso do que vem sendo seguido 
pelo Tribunal Constitucional, pois é hoje entendimento jurisprudencial corrente que a taxa não visa 
uma equivalência económica perfeita entre benefício auferido e serviço prestado, pelo que não se pode 
dizer que a taxa é excessiva. (Em caso idêntico decidiram já os acórdãos deste STA, de 03.04.2013 e 
17.04.2013 – Processos nºs 1316/12 e 1477/12, respetivamente)

VI. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a decisão 
recorrida.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 15 de maio de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 15 de Maio de 2013.

Assunto:

Compensação de créditos. Requisitos. Município.

Sumário:

 I — Não ocorre omissão de pronúncia se a decisão de 1ª Instância se pronunciou sobre 
questão que prejudica o conhecimento da eventual ocorrência da prescrição do 
crédito da ora recorrente.

 II — A questão de saber se o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Seixal 
que apenas admitiu a compensação parcialmente é ou não um acto material de 
execução é questão nova não suscitada antes.

 III — À compensação de créditos de um particular ou sociedade civil sobre um Muni-
cípio não se aplica, singelamente, a regra do artº 848º n.º 1 do Código Civil por 
a esta figura de extinção de obrigações deverem, atenta a qualidade do devedor 
de pessoa colectiva de direito público, ser aplicadas normas especiais quer do 
CPPT quer do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei 
n.º 53 -E/2006, de 29 de Dezembro).

 IV — Ao caso dos autos em que não se levanta a questão do interesse público da com-
pensação uma vez que a mesma já foi admitida parcialmente, mas apenas a ex-
tensão dos créditos da sociedade ora recorrente, aplica -se o disposto no artº 90 -A 
do CPPT, com as devidas adaptações, por força do disposto no artº 56º n.º 3 da 
lei 2/2007 de 15/01.

 V — Deste preceito resulta, além do mais, que a compensação tem de ser requerida ao 
Senhor Presidente da Câmara Municipal respectiva e que o crédito apresentado 
para compensação tem de ser certo líquido e exigível.

Processo n.º 635/13 -30.
Recorrente: A… Distribuição – Energia, S. A.
Recorrido: Presidente da Câmara do Seixal.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Ascensão Lopes.
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Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo:

1 – RELATÓRIO
A… — DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., com o NIF … e os demais sinais dos autos, deduziu 

reclamação da decisão do órgão de execução fiscal, (que se consubstanciou no despacho do Presidente 
da Câmara Municipal do Seixal datado de 09/11/2012, nos termos do qual não se reconhece a extinção 
do processo de execução fiscal com o n.º 7883/2006, por pagamento voluntário da dívida exequenda), 
para o TAF de Almada, o qual, nos termos do n.º 2 da Circular n.º 41/2012, de 6 de Dezembro, do 
Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, remeteu os autos para o Tribunal Tributário 
de Lisboa em virtude do processo ter um valor superior a 1 milhão de euros (Cfr. despacho de fls. 102 
dos autos).

Por sentença de 28 de Fevereiro de 2013, o Tribunal Tributário de Lisboa, julgou improcedente 
por não provada a reclamação da decisão do órgão de execução fiscal.

Reagiu a ora recorrente A… — DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A., interpondo o presente recurso 
cujas alegações integram as seguintes conclusões:

1ª Como decorre do disposto no artigo 11.º, n.º 2, do Regime Geral das Taxas das Autarquias 
Locais, o sujeito passivo pode — enquanto faculdade que lhe é atribuída — pagar as taxas municipais 
através de compensação sempre que tal operação seja compatível com o interesse público, constituindo 
este o único requisito exigido para o efeito.

2ª Assim, a extinção da obrigação de pagamento das taxas municipais através de compensação 
só poderá ser recusada caso a Administração logre demonstrar (ainda que, com algum espaço de li-
berdade de apreciação, porquanto se encontra perante um conceito indeterminado) que tal operação 
contende — num determinado caso concreto — com a prossecução do interesse público, não sendo, 
para o efeito, imperativa (necessária) a (pré -) existência de regulamentação concreta que a admita.

3ª Ora, fixado o pressuposto de que a Câmara Municipal do Seixal dispõe, na situação em análise, 
de um espaço de livre valoração administrativa que lhe permite avaliar, em face do interesse público, a 
(in)conveniência da extinção da obrigação de pagamento das taxas de ocupação através de compensação 
com créditos detidos pela RECORRENTE sobre o MUNICÍPIO DO SEIXAL, e estando assente não 
ser necessária regulamentação municipal que admita a compensação, faz -se notar que aquela edilidade 
considerou tal operação (de compensação) é, no caso concreto, compatível com o interesse público.

4ª Concretizando: o reconhecimento da extinção (ainda que parcial) da dívida exequenda por 
compensação, por parte do MUNICÍPIO DO SEIXAL, pressupõe que essa operação é adequada e 
conveniente à prossecução do interesse público.

5ª Por conseguinte, tendo o MUNICÍPIO DO SEIXAL considerado, no caso concreto, que a 
extinção da dívida tributária através da compensação é compatível com o interesse público, sempre se 
terá que dar por verificado o preenchimento do requisito previsto no artigo 11.º, n.º 2, do Regime Geral 
das Taxas das Autarquias Locais, e, nessa medida, sempre se deverá sindicar — no âmbito do presente 
processo de reclamação judicial — os fundamentos invocados pelo Senhor Presidente da Câmara Mu-
nicipal do Seixal, no despacho reclamado, para recusar a inclusão de determinados créditos de que a 
RECORRENTE é titular no perímetro da compensação operada.

6ª Sem prejuízo do acima exposto, sempre se diz que, no caso em apreço, encontra -se verificado 
o preenchimento dos requisitos de que depende a admissibilidade da extinção da obrigação da dívida 
exequenda através de compensação com créditos não tributários, ao abrigo do disposto no artigo 90.
º -A, do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

7ª Com efeito, sendo certo, como vem assinalado na Sentença recorrida, que o regime previsto 
no artigo 90.º -A do Código de Procedimento e de Processo Tributário deve ser estendido às situações 
em que um determinado município é titular do crédito tributário (designadamente, taxas municipais) e 
em que a respectiva Câmara Municipal — enquanto órgão executivo — é a entidade competente para 
proceder à cobrança coerciva do mesmo, não se pode perder de vista que aquele regime deve ser apli-
cado a estas situações, de acordo com as adaptações que se mostrarem necessárias (cf. artigo 56.º, 
n.º 3, da Lei das Finanças Locais)

8ª Neste pressuposto, nos casos em que o crédito tributário pertence a um município — como 
sucede no caso em apreço —, o mesmo só pode ser compensado com um crédito (não tributário) detido 
sobre essa mesma autarquia local (e já não, como se afirma na Sentença recorrida, com um crédito 
sobre a administração directa do Estado).

9ª Por conseguinte, nos casos em que, como no presente, o processo de execução fiscal visa a co-
brança de um crédito tributário de que a autarquia local é titular (v.g. taxa municipal), o sujeito passivo 
pode livrar -se — nos termos do disposto do artigo 90.º -A do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, aplicado com as necessárias adaptações — da sua obrigação por meio da compensação com 
um crédito, de natureza não tributária, que detenha sobre essa edilidade.
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10ª De igual modo, é imperioso referir que a reclamação judicial é o meio processual idóneo — aliás 
o único meio processual ao dispor da RECORRENTE — para aferir se o crédito de que a RECOR-
RENTE é titular prescreveu ou não.

11ª Com efeito, a aplicação do procedimento incidental previsto nos nºs 3 e 4 do artigo 90.º -A do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário, está circunscrita aos casos tipicamente regulados 
nesta disposição legal, ou seja, aos casos em que o sujeito passivo pretende compensar, no âmbito de um 
processo de execução fiscal, o crédito tributário do Estado com um crédito sobre uma entidade terceira 
(que embora integrada na administração directa do Estado, não é a titular daquele crédito tributário).

12ª Noutros termos, como é curial admitir, só nestes casos será necessário obter da entidade 
devedora terceira o reconhecimento e a validação do crédito a compensar, constituindo tal decisão 
(de deferimento ou de indeferimento) um acto administrativo autónomo, o qual pode, por esta razão, 
ser objecto de impugnação paralela, através de acção administrativa especial (cf. JORGE LOPES DE 
SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, 6ª edição, Lis-
boa: 2012, página 741).

13.º É, pois, em face deste contexto, que o Tribunal Central Administrativo Sul considerou, no 
acórdão citado na Sentença recorrida, que não cabe, em sede de processo de execução, «averiguar e 
decidir se o crédito existe ou não e em que termos».

14ª Inversamente, nos casos em que, como sucede no aqui em análise, o órgão de execução é, 
concomitantemente, o titular do crédito tributário e o devedor do crédito (não tributário) detido pelo 
sujeito passivo da relação jurídico -tributária, resulta manifesto que o procedimento previsto nos n.ºs 3 
e 4 do artigo 90.º -A do Código de Procedimento e de Processo Tributário não é aplicável (não se veri-
ficando nestes casos, por conseguinte, a prolação de uma decisão de uma entidade terceira — distinta 
do órgão de execução —, i.e., uma decisão autónoma).

15ª Nestes casos, o reconhecimento do crédito não tributário, com o qual se pretende compensar 
o crédito tributário, compete unicamente ao órgão de execução (e já não a uma entidade terceira), 
constituindo, assim, a decisão que recuse tal pretensão (v.g., com fundamento na prescrição do crédito 
não tributário) um acto material de execução que afecta os direitos e interesses legítimos do executado.

16ª Significa o anterior que, o acto praticado pelo Presidente da Câmara Municipal do Seixal, 
objecto do presente processo judicial — que recusou a aceitação da compensação operada no âmbito 
do processo de execução fiscal n.º 7883/2006, com fundamento na, suposta, prescrição de parte dos 
créditos detidos pela RECORRENTE —, constitui um acto material de execução que afecta os direitos 
e interesses legítimos da RECORRENTE.

17ª Em suma, demonstrado que esta concreta decisão — i.e., a recusa de reconhecimento da exi-
gibilidade do crédito detido pela RECORRENTE, com fundamento em prescrição — consubstancia 
um acto material de execução que afecta os direitos e interesses legítimos da RECORRENTE, sempre 
se terá que concluir que o Tribunal a quo estava obrigado a proceder à apreciação dos «argumentos 
atinentes à decisão sobre a existência dos créditos [detidos pela RECORRENTE] e termos da sua exi-
gibilidade», sendo, pois, esta a matéria — (in)exigibilidade dos créditos pela prestação de serviço de 
fornecimento de energia eléctrica ao MUNICÍPIO DO SEIXAL — sobre a qual o Tribunal foi chamado 
a pronunciar -se (i.e, a questão jurídica que se pretende ver decidida).

18ª Assim, e em face de todo o exposto, impõe -se concluir que a decisão recorrida violou o dis-
posto no artigo 11.º, n.º 2, do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, no artigo 56.º, n.º 3, da 
Lei das Finanças Locais, no artigo 90.º -A do Código de Procedimento e de Processo Tributário e, bem 
assim, o comando fixado no artigo 660.º, n.º 2, do Código de Processo Civil.

19ª Nesta medida, deve a Sentença recorrida ser revogada e substituída por outra que, acolhendo 
os fundamentos aduzidos pela RECORRENTE na petição inicial, julgue procedente a presente recla-
mação judicial, por provado e fundada, anulando -se o despacho proferido pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal do Seixal, notificado à RECORRENTE através do Ofício n.º 35571, de 9 de No-
vembro de 2012, e, nesta medida, declarando -se verificada a extinção do processo de execução fiscal 
n.º 7883/2006, por pagamento voluntário da dívida exequenda, nomeadamente através da compensação 
operada pela RECORRENTE.

20ª Na verdade, como decorre da matéria de facto dada como provada, por Contrato de Cessão 
de Créditos a Título Oneroso celebrado entre a RECORRENTE e a sociedade A… SERVIÇO UNI-
VERSAL, S.A., no dia 15 de Maio de 2012, a RECORRENTE adquiriu os direitos de crédito detidos 
por aquela sobre o MUNICÍPIO DO SEIXAL, no montante global de € 3.376.536,75 (três milhões, 
trezentos e setenta e seis mil, quinhentos e trinta e seis euros e setenta e cinco cêntimos).

21ª Os créditos cedidos são resultantes do fornecimento de energia eléctrica ao MUNICÍPIO DO 
SEIXAL por parte da A… SERVIÇO UNIVERSAL, S.A., em execução do contrato de concessão para 
distribuição de energia eléctrica em baixa tensão.

22ª Em concreto, os direitos de crédito objecto da cessão correspondem a fornecimentos de energia 
facturados ao MUNICÍPIO DO SEIXAL entre o dia 15 de Outubro de 2009 e o dia 30 de Março de 
2012, cujo pagamento se encontrava em falta.
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23. Em 16 de Maio de 2012, a RECORRENTE notificou o MUNICÍPIO DO SEIXAL, da operada 
cessão de créditos, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 583.º do Código Civil.

24ª Na mesma data, a RECORRENTE declarou ao MUNICÍPIO DO SEIXAL, ao abrigo dos 
artigos 847.º e 848.º do Código Civil e, bem assim, 11.º, n.º 2, do Regime Geral das Taxas das Autar-
quias Locais, que procedera à compensação entre os direitos de crédito detidos sobre aquela edilidade 
e os créditos tributários contra si detidos pelo MUNICÍPIO DO SEIXAL, consubstanciados na dívida 
exequenda subjacente ao processo de execução fiscal aº 7883/2006.

25ª Porém, conforme resulta do despacho ora reclamado — notificado à RECORRENTE através 
do Ofício n.º 35571, de 9 de Novembro de 2012, — o MUNICÍPIO DO SEIXAL entende que a maioria 
dos direitos de crédito titulados pelas facturas emitidas pela A… SERVIÇO UNIVERSAL, S A. — no 
montante global de € 2.190.202,71 (dois milhões, cento e noventa mil, duzentos e dois euros e setenta 
e um cêntimos) — encontrar -se -iam, à data de 16 de Maio de 2012, prescritos por força do que se 
dispõe no nº1 do artigo 10.º da Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, não sendo, nessa medida, passíveis de 
compensação.

26ª Não obstante, o certo é que a invocada prescrição dos direitos de crédito detidos pela RE-
CORRENTE sobre o MUNICÍPIO DO SEIXAL não se verifica no caso concreto.

27ª Por um lado, o regime prescricional que transcorre do referido n.º 1 do artigo 10.º da Lei 
n.º 23/96, de 26 de Julho, tem o seu âmbito subjectivo de aplicação circunscrito a consumidores finais 
de energia eléctrica — conceito que não abrange o MUNICÍPIO DO SEIXAL enquanto consumidor 
de energia eléctrica fornecida em cumprimento de um contrato de concessão para distribuição de 
energia eléctrica em baixa tensão.

28ª Por outro lado, porque mesmo que o indicado artigo 10.º da Lei n.º 23/96, de 26 de Julho, 
se considerasse aplicável aos créditos sob apreciação, o MUNICÍPIO DO SEIXAL propôs, em 13 de 
Janeiro de 2012, à A… SERVIÇO UNIVERSAL, S.A. — à data ainda titular dos direitos de crédito 
cedidos à RECORRENTE —, “que a dívida, no montante de 2.365.803,62, referente ao consumo de 
energia eléctrica de BT no período de Outubro de 2010 a Dezembro de 2011 e MT/BT no período de 
Setembro de 2010 a Novembro de 2011, e juros de MT/BT no período de Novembro de 2009 a Dezem-
bro de 2011, seja convertida num plano de pagamentos de 36 prestações mensais, com possibilidade 
de amortizações parciais, nos meses de Maio e Outubro”.

29ª Nestes termos, sempre se terá de concluir que, por força do proposto plano de pagamentos o 
MUNICÍPIO DO SEIXAL reconheceu expressamente a exigibilidade dos créditos cujo putativo prazo 
prescricional de 6 meses se encontrava ainda em curso em 13 de Janeiro de 2012 e renunciou tacitamente 
aos efeitos da prescrição quanto aos créditos alegadamente prescritos na mesma data.

30ª Neste contexto, tendo -se iniciado no dia 13 de Janeiro de 2012, novo prazo prescricional de 6 
meses, permite -se concluir que no dia 16 de Maio de 2012 — data em que se efectivou a compensação 
de créditos — não se encontrariam, ainda, prescritos os direitos de crédito identificados nos quadros 
constantes dos artigos 28.º, 29.º e 30.º da presente petição inicial.

31ª Aqui chegados, cabe ainda referir que a dívida relativa ao fornecimento de energia eléctrica 
em Média Tensão no Bairro de Vale de Chícharos (no montante global de € 72.097,15) é da responsa-
bilidade MUNICÍPIO DO SEIXAL, o qual tem vindo, aliás, a liquidar, ao longo dos anos, as facturas 
respeitantes a este contrato, quer através das várias operações de factoring realizadas, quer por encontro 
de contas com a renda da concessão.

32ª Em suma, tendo em consideração que a referida declaração de compensação de créditos foi 
validamente notificada pela RECORRENTE ao MUNICÍPIO DO SEIXAL no dia 16 de Maio de 2012, 
conclui -se que, nesta data, se extinguiram, ipso iure, os direitos de crédito detidos pela RECORRENTE 
sobre o MUNICÍPIO DO SEIXAL e, reciprocamente, os direitos de crédito detidos pelo MUNICÍPIO DO 
SEIXAL sobre a RECORRENTE, ambos no indicado montante global de € 3.452.793,75 (três milhões, 
quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e três euros e setenta e cinco cêntimos).

33ª Por conseguinte impõe -se concluir, sem necessidade de ulteriores considerações, pelo conse-
quente efeito extintivo, nos termos dos citados n.ºs 1 e 3 do artigo 264.º do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário, do processo de execução fiscal n.º 7883/2006.

NESTES TERMOS, E NO MAIS DE DIREITO QUE VOSSAS EXCELÊNCIAS NÃO 
DEIXARÃO DE SUPRIR, DEVERÁ SER REVOGADA A SENTENÇA ORA RECORRIDA, 
SENDO JULGADA PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO JUDICIAL APRESENTADA PELA 
ORA RECORRENTE, CONFORME INICIALMENTE PETICIONADO.

Nas suas contra -alegações a recorrida concluiu da seguinte forma:
1 - A questão decidenda está unicamente em saber se o Tribunal a quo deveria ou não ter anulado, o 

despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal do Seixal, através do qual se opôs à compensação 
de créditos unilateralmente operada e meramente comunicada ao Município.

2 - A recorrente não desconhece que as normas jurídicas invocadas, quer na douta sentença recor-
rida, quer nas suas próprias alegações, não lhe consentem fazer operar unilateralmente a compensação, 
nos termos em que o fez.
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3 - Com efeito, nos termos do disposto no art.º 11º n.º 2 da Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de Dezem-
bro (RGTAL), “as taxas podem ser pagas (…) por compensação, quando tal seja compatível com o 
interesse público”.

4 - Ora, sucede que não cabia à recorrente avaliar do interesse público na compensação de créditos 
e, como tal não poderia ter operado por vontade própria a referida compensação.

5 - Acresce que, a compensação de um crédito (por taxas) só poderá ocorrer nas situações espe-
cificamente previstas, nomeadamente, em Regulamento Municipal ou, ainda que assim não se enten-
desse, quando seja expressamente consentido pela administração tributária, o que pressuporia que a 
ora recorrente lho tivesse requerido.

6 - Todavia, a recorrente não requereu qualquer compensação, antes decidiu -a, comunicou -a e quer 
impô -la contra um despacho do Senhor Presidente da Câmara em que claramente se invoca a prescrição 
de parte dos invocados créditos, para fundamentar o interesse público na sua inadmissibilidade.

7 - O art.º 90º -A n.º2 do CPPT, também invocado pela recorrente, impunha -lhe expressamente que 
requeresse e demonstrasse, nomeadamente, que o seu crédito era certo, liquido e exigível.

8 - Embora não seja manifestamente esse o objecto deste processo, facto é que o crédito da recor-
rente, não era sequer, em parte, exigível, uma vez que estava prescrito.

9 - E já estavam prescritos quando os serviços propuseram o pagamento prestacional da obrigação 
prescrita, i.e., quando propuseram o pagamento de uma obrigação prescrita e que se convertera numa 
obrigação natural que, por isso, não é exigível — logo insusceptível de compensação.

10 - Acresce que um eventual reconhecimento de um crédito prescrito não tem a virtualidade de o 
fazer renascer e muito menos tem como consequência a renúncia à possibilidade de invocar essa mesma 
prescrição — quando o próprio interesse público lhe impõe que a invoque!

11 - A aplicabilidade do n.º 1 do art.º 10º da lei 23/96, de 26/7 prende -se intimamente com a natu-
reza do crédito da recorrente sobre a recorrida, uma vez que de entre os consumos de energia que faz 
o município se comporta como mero utente ou consumidor final.

12 - Ora não está alegado, nem demonstrado que todos os consumos de energia cuja compensação 
a recorrente pretendeu fazer operar, respeitem ao âmbito do contrato de concessão.

13 - Aliás, do teor das facturas juntas aos autos resulta com mediana clareza que existem consumos 
de energia em Média tensão (MT) que, por certo, não poderão considerar -se compreendidos no contrato 
de concessão de energia em baixa tensão (sublinhado nosso), como porventura existem consumos em 
baixa tensão em instalações do município completamente estranhas ao âmbito do referido contrato de 
concessão de distribuição de energia.

14 - - Tanto bastaria para que a questão da prescrição não pudesse, nem deva ser discutida no âmbito 
dos presentes autos em que o único tema decidendo é o da admissibilidade da compensação operada 
pela recorrente nos termos em que realizou.

15 - Mas o art.º 90.ºA do CPPT ainda dispõe que para operar a compensação devem estar cumu-
lativamente verificados os requisitos aí elencados, nomeadamente, a existência de uma dívida da 
administração directa do Estado para com o executado.

16 - Ora, o Município não está integrado na administração directa do Estado e, como tal, estaria 
também por esta via vedada a possibilidade de compensação de créditos, conforme, aliás se assinala 
no douto acórdão recorrido.

17 - Em jeito de conclusão, o que o Município foi chamado a decidir foi se estavam ou não pre-
enchidos os requisitos da compensação para que esta pudesse operar.

18 - Não se achando desde logo preenchido, na perspectiva do Município, o requisito do reconhe-
cimento da existência do crédito da recorrente, a decisão de indeferir o pedido de compensação a única 
legalmente admissível e conforme ao interesse público.

Nestes termos e nos melhores de Direito deve o presente recurso ser julgado improcedente e 
consequentemente mantida a douta decisão recorrida.

O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
1. A… Distribuição Energia vem recorrer da sentença proferida em reclamação, pela qual foi inde-

ferido o pedido de ser anulado o despacho proferido pelo sr. Presidente da CM do Seixal que indeferiu 
pedido de extinção de execução fiscal por pagamento voluntário da dívida exequenda, nomeadamente, 
através de compensação operada pela reclamante.

Invoca -se em fundamento da revogação do decidido o disposto no art. 11.º n.º2 do RGTAL, de-
fendendo ser o acima referido de interesse público, bem como a aplicação do previsto no art. 90.º -A 
do C.P.P.T. com as necessárias adaptações, não sendo ao caso de aplicar o previsto nos seus n.ºs 3 e 4, 
e de decidir ainda quanto à prescrição que defende não ter ocorrido quanto aos créditos de que é titular 
perante o referido município, relativamente ao que indica não ser aplicável o previsto no art. 10.º da 
Lei n.º 23/96, de 26/6, bem como ter havido ainda reconhecimento dos mesmos a 13 -1 -2012.

2. Emitindo novo parecer, é de começar por observar que a compensação com créditos tributários 
apenas se encontra prevista nos termos previstos na lei — art. 40.º n.º 2 da L.G.T.
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Tratando -se de créditos desse tipo de que seja titular directamente autarquia local, é ainda o regime 
previsto no art. 90.º -A n.ºs 1 e 2 do C.P.P.T. que no caso resulta ser de aplicar, sendo assim de afastar 
o fundamento com base em que se decidiu dessa disposição não ser de aplicar disposição quanto às 
autarquias locais por não serem de considerar na administração directa do Estado.

É de aplicar o mesmo com adaptações, como as relativas à competência para decidir a compen-
sação que pertence ao Presidente da CM ou a titular de cargo de direcção que designar, conforme se 
refere em sumário de parecer emitido pelo Conselho Consultivo da PGR a 27 -4 -06 no proc. 000792004, 
acessível em www.dgsi.pt:

“as funções que o «juiz auxiliar» desempenhava nos processos de execução fiscal instaurados nas 
autarquias municipais são, no actual quadro procedimental tributário, exercidas pelo responsável do 
órgão de execução que for designado pela câmara municipal, ou pelo presidente da câmara na falta 
de deliberação daquele órgão, devendo essa designação recair em titular de cargo de direcção ou 
chefia de serviços de apoio instrumental nos termos do disposto no artigo 58 -º, n -º 1, do Decreto -Lei 
n -º 247/87, de 17 de Junho”.

Contudo, tal não deve levar a que se afaste a aplicação do previsto no art. 90º. -
A n.ºs 1 e 2 do C.P.P.T., como seja as dívidas a compensar terem de ser certas, líquidas e exigíveis, 

e devendo ser feita prova da existência e da origem dos créditos, do seu valor e do prazo de vencimento, 
com vista a ser proferida decisão por aquela entidade competente.

Ora, tal não foi o procedimento adoptado pela recorrente que operou a compensação e comuni-
cou a mesma ao dito Presidente para que extinguisse a execução, por pagamento voluntário da dívida 
exequenda e pela compensação que assim tinha sido operada, sem satisfazer os termos previstos na lei 
para a compensação.

Concluindo, parece que o recurso é de improceder, sendo de confirmar o decidido ainda que com 
diferente fundamento.

2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A. No dia 13/05/2005, a reclamante foi notificada do ato de liquidação da taxa municipal relativa 

à ocupação do espaço aéreo do Município do Seixal com linhas de Alta Tensão, referente ao ano de 
2004, no montante de € 3.171.854,10 (três milhões, cento e setenta e um mil, oitocentos e cinquenta e 
quatro euros e dez cêntimos) (processo de execução fiscal apenso).

B. No dia 07/09/2006, a Secção de Contencioso Tributário do Município do Seixal instaurou 
contra a reclamante o processo executivo n.º 7883/2006, para cobrança coerciva da liquidação indicada 
no ponto A (PEF apenso).

C. No dia 02/11/2006, a reclamante prestou garantia no referido processo executivo, através da 
Declaração de Seguro Caução n.º 200610006 — apólice CA30003415, emitida pela “B…, S.A.” no 
dia 27/10/2006 (PEF apenso).

D. Após o trânsito em julgado da decisão de improcedência do processo de impugnação judicial, 
que a reclamante instaurou contra o indeferimento da reclamação graciosa da sobredita liquidação da 
taxa de ocupação do espaço aéreo do Município do Seixal, este Município solicitou à “B…, S.A.”, 
através do Ofício n.º 12702, de 03/05/2012, o pagamento da quantia de € 4.048.948,83 (quatro milhões, 
quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e oito euros e oitenta e três cêntimos), em execução do 
seguro -caução, consubstanciado na declaração identificada no ponto C (PEF apenso).

E. Por Contrato de Cessão de Créditos a Título Oneroso celebrado entre a reclamante e a sociedade 
“A… Serviço Universal, S.A.”, no dia 15/05/2012, a reclamante adquiriu os direitos de crédito detidos 
por aquela sobre o Município do Seixal, correspondentes a fornecimentos de energia elétrica faturados 
àquele município entre os dias 15/10/2009 e 30/03/2012, em execução do contrato de concessão para 
distribuição de energia elétrica em baixa tensão, no montante global de € 3.376.536,75 (três milhões, 
trezentos e setenta e seis mil, quinhentos e trinta e seis euros e setenta e cinco cêntimos) (Doc. 2 da 
petição inicial).

F. No dia 16/05/2012, a reclamante remeteu notificação ao Município do Seixal, dando conta da 
aquisição dos créditos referenciados no ponto E (Doc. 3 da PI e PEF apenso).

G. Na mesma data, a reclamante declarou ao Município do Seixal que procedera à compensação 
entre os direitos de crédito detidos sobre aquela edilidade, no montante global de € 3.452.793,75 (três 
milhões, quatrocentos e cinquenta e dois mil, setecentos e noventa e três euros e setenta e cinco cên-
timos) e os créditos tributários contra si detidos pelo Município do Seixal, em dívida no processo de 
execução fiscal n.º 7883/2006 (Doc. 4 da PI e PEF apenso).

H. No dia 16/05/2012, a reclamante procedeu ao pagamento de parte da dívida do processo 
de execução fiscal n.º 7883/2006 não abrangida pela compensação referida no ponto G, no valor de 
€ 596.155,08 (quinhentos e noventa e seis mil, cento e cinquenta e cinco euros e oito cêntimos) (PEF 
apenso).
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I. No dia 09/11/2012, foi remetido ofício à administração da reclamante, contendo despacho do 
Presidente da Câmara Municipal do Seixal, constante de fls. 42/44 e cujo teor aqui se dá por integral-
mente reproduzido, do qual consta o seguinte:

“O Município rejeita e refuta a pretendida compensação de créditos na sua globalidade, porquanto 
não reconhece a totalidade do alegado crédito da sociedade A… Serviço Universal, SA, por efeito da 
prescrição, nos termos do n.º 1 do art. 10º da Lei n.º 23/96, de 26 de julho, na redação que lhe foi dada 
que lhe foi dada pela Lei n.º 12/2008, de 26 de fevereiro. O Município também não aceita qualquer 
compensação que inclua créditos relativos a consumos ocorridos no Bairro de Vale de Chícharos, pois, 
conforme será do conhecimento de V. Exas., o Município do Seixal nunca assinou o respetivo contrato 
de fornecimento e há muito que afirma não assumir as responsabilidades decorrentes dos consumos 
ali ocorridos (cfr. cópia dos n/ofícios n.º 561665 e 9128, de 2007 -06 -25 e 2012 -03 -23, oportunamente 
apresentados). Assim, do alegado montante cedido de € 3.376.536,75, constituído por faturas emitidas 
pela sociedade A… Serviço Universal, SA nos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012, apenas se reconhece, 
para efeitos de compensação, o valor de € 1.114.236,89 (um milhão, cento e catorze mil duzentos e 
trinta e seis euros e oitenta e nove cêntimos). (…) Em resultado do supra exposto, o valor global aceite 
para compensação para pagamento das taxas devidas por essa empresa relativas à ocupação do espaço 
público deste Município com linhas do alta tensão, no ano do 2004, é de €1.190.493,89 (um milhão cento 
e noventa mil quatrocentos e noventa e três euros e oitenta e nove cêntimos  - 1.114.236,89 + 76.257). 
Adicionado a este montante o valor do pagamento de € 596.155,08 (quinhentos e noventa e seis mil 
cento e cinquenta e cinco euros e oito cêntimos), realizado por cheque, em 16 de maio p.p., o total de 
€ 1.786.643,97 (um milhão setecentos e oitenta e seis mil seiscentos e quarenta e oito euros e noventa 
e sete cêntimos) foi imputado como pagamento parcial da taxa relativa ao ano de 2004, em cobrança 
no Processo de Execução Fiscal desta Câmara com o n.º 7883/2006, o qual prosseguirá termos até ao 
integral pagamento da quantia exequenda. Concomitantemente, os pagamentos recebidos neste pro-
cesso são pelo ofício comunicados à B…, SA, enquanto entidade emitente da garantia prestada pelo 
Seguro de Caução n.º 200610006  - apólice 0A30003415. Face ao exposto, caso Vexas. não procedam 
ao pagamento imediato da quantia remanescente em dívida no processo de €2.262.299,86 (dois milhões 
duzentos e sessenta e dois mil duzentos e noventa e nove euros e oitenta e seis cêntimos), reclamaremos 
tal pagamento junto daquela a seguradora, por conta da aludida garantia prestada a favor desta Câmara 
Municipal.” (Doc. 1 da PI e PEF apenso).

J. No dia 13/01/2012, o Presidente da Câmara Municipal do Seixal notificou a “A… Serviço 
Universal, S.A.”, (à data ainda titular dos direitos de crédito cedidos à RECLAMANTE) do ofício 
n.º 1242, com o seguinte teor:

“Considerando o atual quadro de restrições, que tem originado muitos constrangimentos na nossa 
tesouraria, criando dificuldades ao cumprimento dos compromissos assumidos, vimos propor a título 
excecional que a dívida, no montante de 2.365.803,62 referente ao consumo de energia elétrica de BT 
no período de outubro de 2010 a dezembro de 2011 e MT/BT no período de setembro de 2010 a novem-
bro de 2011, e juros de MT/BT no período de novembro de 2009 a dezembro de 2011 (anexo 1), seja 
convertida num plano de pagamentos de 36 prestações mensais, conforme anexo lI, com possibilidade 
de amortizações parciais, nos meses de maio e outubro” (Doc. 5 da PI).

Factos Não Provados
Não se provaram quaisquer outros factos, com relevância para a decisão da causa.
Motivação da decisão de facto
A decisão da matéria de facto efectuou -se com base no exame dos documentos e informações 

oficiais, não impugnados, que dos autos constam, tudo conforme referido a propósito de cada uma das 
alíneas do probatório.

3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do Tribunal Tributário de Lisboa, julgou improcedente por a reclamação da 

decisão do órgão de execução fiscal, por entender que:
“I. Relatório
“A… — DISTRIBUIÇÃO ENERGIA, S.A.” (doravante reclamante), com o NIF … e os demais 

sinais dos autos, deduziu reclamação da decisão do órgão de execução fiscal, que se consubstanciou 
no despacho do Presidente da Câmara Municipal do Seixal datado de 09/11/2012, nos termos do qual 
não se reconhece a extinção do processo de execução fiscal com o n.º 7883/2006, por pagamento vo-
luntário da dívida exequenda.

Alega, em síntese, o seguinte:
 - no dia 15/05/2012, a reclamante adquiriu direitos de crédito sobre a entidade exequente no 

montante global de € 3.376.536,75, resultantes do fornecimento de energia elétrica ao Município do 
Seixal faturados entre 15/10/2009 e 30/03/2012;

 - no dia 16/05/2012, notificou o Município da operada cessão de créditos e declarou que procedera 
à compensação entre tais direitos de crédito e os créditos tributários em dívida no processo de execução 
fiscal n.º 7883/2006;
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 - no despacho sob reclamação, o Município do Seixal entende que parte dos direitos de crédito 
se encontram prescritos, inviabilizando a compensação, o que não se verifica;

 - o Município do Seixal, em 13/01/2012, reconheceu expressamente a exigibilidade de tais créditos 
e renunciou tacitamente aos efeitos da prescrição;

 - a dívida relativa ao fornecimento de energia elétrica do Bairro de Vale de Chícharos é da res-
ponsabilidade do Município, que a tem vindo a liquidar ao longo dos anos;

 - assim, no dia 16/05/2012, extinguiram -se ipso jure os direitos de crédito detidos pela reclamante 
sobre o Município e reciprocamente os direitos de crédito detidos pelo Município sobre a reclamante, 
impondo -se concluir pelo efeito extintivo do processo de execução fiscal;

 - justifica -se a subida imediata da reclamação, considerando que a sua retenção tornaria inútil 
a sua apreciação a final, pois não impedirá os efeitos que se pretendem evitar com a sua propositura.

Pede se julgue procedente a presente reclamação judicial, com anulação do despacho do Presidente 
da Câmara Municipal do Seixal e extinção do processo de execução fiscal n.º 7883/2006.

Notificada para o efeito, a entidade demandada não apresentou resposta, limitando -se a juntar aos 
autos cópia certificada do processo de execução fiscal.

Foram os autos com vista à Digna Magistrada do Ministério Público, a qual expressou concordância 
com os fundamentos da reclamação, sendo de parecer que a mesma deve proceder.

II. Saneamento
(…)
Quanto ao conhecimento imediato da reclamação, de acordo com o disposto no artigo 276.º do 

CPPT,(…)
Como tal, nada obsta ao conhecimento imediato da reclamação, por existir fundamento razoável 

para invocação de prejuízo irreparável, cf. artigo 278.º, n.º 3, do CPPT.
III. Fundamentação
(…)
Do Direito
A reclamante veio, com a propositura dos presentes autos, colocar em crise o despacho do Presi-

dente da Câmara Municipal do Seixal datado de 09/11/2012, que indeferiu o pretendido reconhecimento 
da extinção do processo de execução fiscal com o n.º 7883/2006, por via de compensação de créditos.

Para fundamentar tal indeferimento, ali se entendeu que parte dos créditos invocados se encontra-
vam prescritos e não se aceitou que a compensação incluísse os créditos relativos a consumos ocorridos 
no Bairro de Vale de Chícharos.

Segundo a reclamante, não se verifica a prescrição de parte dos direitos de crédito e o Município 
do Seixal já reconheceu expressamente a sua exigibilidade, sendo que quanto à dívida relativa ao for-
necimento de energia elétrica do Bairro de Vale de Chícharos é da responsabilidade do Município, que 
a tem vindo a liquidar ao longo dos anos.

Sustenta, pois, que por compensação de sua iniciativa se extinguiram os direitos de crédito detidos 
pela reclamante sobre o Município e reciprocamente os direitos de crédito detidos pelo Município sobre 
a reclamante, impondo -se concluir pelo efeito extintivo do processo de execução fiscal.

Cumpre então apreciar se o despacho sob reclamação, ao recusar a extinção do processo de exe-
cução fiscal por via de compensação, respeitou os normativos legais aplicáveis e, concomitantemente, 
se estava o município legalmente vinculado a aceitar tal compensação, operada por iniciativa da aqui 
reclamante.

Está aqui em causa dívida proveniente de taxa cobrada por autarquia local, no caso, a taxa municipal 
relativa à ocupação do espaço aéreo do Município do Seixal com linhas de Alta Tensão, relativa ao ano 
de 2004. Que, não tendo sido paga pela ora reclamante no respetivo prazo de pagamento voluntário, 
se encontra em fase de cobrança coerciva no âmbito de uma execução fiscal.

Convocando a reclamante, pelo seu lado, créditos de natureza não tributária que detém sobre 
o Município do Seixal e que pretende ver compensados com aquela dívida, e deste modo extinto o 
processo de execução fiscal.

Vejamos então.
Sobre a figura da compensação, dispõe o artigo 847º, n.º 1, do Código Civil (CCiv), que “[q]uando 

duas pessoas sejam reciprocamente credor e devedor, qualquer delas pode livrar -se da sua obrigação 
por meio de compensação com a obrigação do seu credor, verificados os seguintes requisitos:

a) [s]er o seu crédito exigível judicialmente e não proceder contra ele exceção, perentória ou 
dilatória, de direito material;

b) [t]erem as duas obrigações por objeto coisas fungiveis da mesma espécie e qualidade.”
De acordo com o artigo 848.º deste diploma legal, a compensação torna -se efetiva mediante 

declaração de uma das partes à outra — n.º 1, sendo a declaração ineficaz, se for feita sob condição 
ou a termo  - n.º 2.
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Atente -se, contudo, que de acordo com o disposto no artigo 853.º, n.º 1, alínea c), do CCiv, não 
podem extinguir -se por compensação os créditos do Estado ou de outras pessoas coletivas públicas, 
exceto quando a lei o autorize.

No caso das relações jurídicas tributárias, a compensação é admitida como forma de extinção, nos 
casos expressamente previstos na lei, conforme preceitua o artigo 40º, n.º 2, da Lei Geral Tributária 
(LGT).

Na situação em análise, amparou a impugnante a compensação de que se quer fazer valer no 
disposto nos artigos 847.º e 848.º do Código Civil, já aqui chamados à colação, invocando ainda o 
artigo 11.º do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela Lei n.º 53 -E/2006, de 29 
de dezembro. Prescreve -se aí o seguinte, sob a epígrafe ‘pagamento’:

“1  - As taxas das autarquias locais extinguem -se através do seu pagamento ou de outras formas 
de extinção, nos termos da lei geral tributária.

2  - As taxas das autarquias locais podem ser pagas por dação em cumprimento ou por compen-
sação, quando tal seja compatível com o interesse público.”

É, pois, inelutável que o legislador veio prever expressamente a possibilidade de, nos casos das 
taxas cobradas pelas autarquias locais, o pagamento poder ser efetuado através de compensação.

Mas o citado n.º 2 deste artigo 11º, ao apenas admitir a compensação quando seja compatível com 
o interesse público, inequivocamente veda a possibilidade da compensação operar por mera vontade do 
particular, antes necessariamente remete para a autarquia a regulamentação concreta da sua admissão 
(neste sentido, cf. Sérgio Vasques, Regime das Taxas Locais  - Introdução e Comentário, 2009, em 
anotação ao referido artigo).

Sucede que, compulsado o Regulamento de Ocupação do Espaço Público do Município do Seixal, 
com base no qual foi liquidada a taxa que deu origem à dívida exequenda, não se vislumbra no mesmo 
qualquer alusão à possibilidade de pagamento através de compensação.

Por outro lado, estamos aqui perante uma execução fiscal, processo judicial criado pelo Estado 
para a cobrança das dívidas de natureza tributária, estando em causa a realização de fins especiais de 
interesse público, que ao órgão de execução fiscal cumpre prosseguir.

Conforme decorre do disposto nos artigos 88.º e 188.º do CPPT, a execução fiscal é um modo de 
cumprimento coercivo das obrigações tributárias, instaurada com base em extração de dívida, findo o 
respetivo prazo de pagamento voluntário.

Sendo que, nos termos previstos no artigo 7º, n.º 2, do Decreto -Lei n.º 433/99, de 26 de outubro, 
que aprovou aquele Código de Procedimento e de Processo Tributário, a competência para emitir as 
certidões de dívida, no caso dos tributos municipais, pertence ao Presidente da Câmara, que a pode 
delegar em funcionário dos respetivos serviços de execuções fiscais.

A propósito da cobrança coerciva de dívidas provenientes de taxas cobradas pelas edilidades mu-
nicipais, no parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria -Geral da República, de 09/04/2007, foi 
efetuado o percurso legislativo que de seguida se reproduz, com manifesto relevo para o caso dos autos:

“A Constituição da República de 1976 veio alterar profundamente o regime jurídico -administrativo 
das autarquias locais, que deixam de constituir Administração dependente do Estado -Administração. 
Segundo o n.º 1 do artigo 6º da Constituição, o Estado respeita na sua organização e funcionamento 
os princípios da autonomia das autarquias locais. (…) O designado poder tributário das autarquias 
apresenta -se como um dos vetores da sua autonomia financeira, cumprindo salientar que, na sequência 
da Revisão Constitucional de 1997, através do aditamento de um n.º 4 ao artigo 238º e do aditamento 
de um n.º 2 ao artigo 254º, o legislador ordinário ficou autorizado «a atribuir às autarquias locais po-
der tributário stricto sensu, ou seja, o poder para criar e disciplinar nos seus elementos essenciais os 
impostos». Este princípio encontra -se assumido, relativamente aos municípios, no artigo 4º da LFL 
que, sob a epigrafe «Poderes tributários», dispõe no n.º 1, que «[a]os municípios cabem os poderes 
tributários conferidos por lei, relativamente a impostos a cuja receita tenham direito, em especial os 
referidos na alínea a) do artigo 16º». (…) Relativamente a estas taxas municipais, cabem aos municípios 
todos os poderes tributários e, de entre eles, a competência tributária, a capacidade tributária ativa e, 
naturalmente, a titularidade da respetiva receita. Nestes termos, «cabe à administração municipal gerir e 
arrecadar — lançando, liquidando e cobrando — as taxas municipais, estabelecendo -se e esgotando -se, 
por conseguinte, entre o município, como sujeito ativo, e os contribuintes, como sujeitos passivos, as 
correspondentes relações tributárias». (…) A Lei Geral Tributária (LGT) enuncia e define os grandes 
princípios substantivos do sistema tributário e os poderes da administração tributária e garantias dos 
contribuintes. O título III da LGT é dedicado ao procedimento tributário o qual compreende toda a 
sucessão de atos dirigida à declaração de direitos tributários (artigo 54º, n.º 1), abarcando, no fundo, 
toda a atividade administrativa tributária. (…) [O] Código de Procedimento e de Processo Tributário 
«não se aplica apenas aos impostos administrados tradicionalmente pela Direção -Geral dos Impostos 
(DGCI). Fica também claro que se aplica ao exercício dos direitos tributários em geral, quer pela DGCI, 
quer por outras entidades públicas, designadamente a Direção -Geral das Alfândegas e dos Impostos 
Especiais sobre o Consumo (DGAIEC), quer inclusivamente por administrações não dependentes 
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do Ministério das Finanças». Aplica -se, nomeadamente, ao exercício dos direitos tributários de que 
são titulares as autarquias locais. Recorde -se que, nos termos do artigo 30º, n.º 4, da Lei das Finan-
ças Locais, as normas do CPPT são aplicáveis, com as necessárias adaptações, à cobrança coerciva 
das dívidas às autarquias locais provenientes de taxas, encargos de mais -valias e demais receitas de 
natureza tributária que aquelas devam cobrar. (…) Por força da equiparação contemplada no n.º 2 do 
transcrito artigo 7º, as competências atribuídas ao dirigente superior da Administração Fiscal do Es-
tado — o diretor -geral da Direção -Geral dos Impostos — são exercidas, de acordo com o disposto no 
artigo 51º, n.º 2, alíneas a) e c), do Decreto -Lei n.º 135/99, de 22 de abril, pelo presidente da câmara 
municipal, nas câmaras municipais, e pela junta de freguesia, nas freguesias. A mesma conclusão se 
retira do artigo 30º da LFL com a referência aí feita aos «aos órgãos executivos» competentes para a 
cobrança coerciva das dívidas às autarquias locais provenientes de taxas, encargos de mais -valias e 
outras receitas de natureza tributária que aquelas devam cobrar, neles se incluindo, no que respeita ao 
município, o presidente da câmara.”

Isto posto, dúvidas não se colocam a propósito da aplicabilidade do CPPT às execuções fiscais 
municipais.

E no tocante à matéria que aqui nos traz, tal diploma legal admite a compensação por iniciativa 
da administração tributária, cf. artigo 89º, por iniciativa do contribuinte com créditos tributários, cf. 
artigo 90º, e por iniciativa do contribuinte com créditos não tributários, cf. artigo 90º -A.

Estatuem como segue, os invocados preceitos legais:
‘Artigo 89.º (Compensação de dividas de tributos por iniciativa da administração tributária)
1  - Os créditos do executado resultantes de reembolso, revisão oficiosa, reclamação ou impug-

nação judicial de qualquer ato tributário são aplicados na compensação das suas dívidas cobradas pela 
administração tributária, exceto nos casos seguintes:

a) Estar a correr prazo para interposição de reclamação graciosa, recurso hierárquico, impugnação 
judicial, recurso judicial ou oposição à execução;

b) Estar pendente qualquer dos meios graciosos ou judiciais referidos na alínea anterior ou estar 
a dívida a ser paga em prestações, desde que a dívida exequenda se mostre garantida nos termos do 
artigo 169º.

2  - Quando a importânda do crédito for insuficiente para o pagamento da totalidade das dívidas 
e acrescido, o crédito é aplicado sucessivamente no pagamento dos juros de mora, de outros encargos 
legais e do capital da dívida, aplicando -se o disposto no n.º 3 do artigo 262º.

3  - A compensação efetua -se pela seguinte ordem de preferência:
a) Com dividas da mesma proveniência e, se respeitarem a impostos periódicos, relativas ao 

mesmo período de tributação;
b) Com dívidas da mesma proveniência e, se respeitarem a impostos periódicos, respeitantes a 

diferentes períodos de tributação;
e) Com dívidas provenientes de tributos retidos na fonte ou legalmente repercutidos a terceiros 

e não entregues;
d) Com dívidas provenientes de outros tributos, com exceção dos que constituam recursos próprios 

comunitários, que apenas serão compensados entre si.
4  - Se o crédito for insuficiente para o pagamento da totalidade das dívidas, dentro da mesma 

hierarquia de preferência, esta efetua -se segundo a seguinte ordem:
a) Com as dívidas mais antigas;
b) Dentro das dívidas com igual antiguidade, com as de maior valor;
c) Em igualdade de circunstâncias, com qualquer das dívidas.
5  - A compensação é efetuada através da emissão de título de crédito destinado a ser aplicado no 

pagamento da dívida exequenda e acrescido.
6  - Verificando -se a compensação referida nos números anteriores, os acréscimos legais serão 

devidos até à data da compensação ou, se anterior, até à data limite que seria de observar no reembolso 
do crédito se o atraso não for imputável ao contribuinte.

7  - O ministro ou órgão executivo de que dependa a administração tributária pode proceder à 
regulamentação do disposto no presente artigo que se mostre necessária.

Artigo 90.º (Compensação com créditos tributários por iniciativa do contribuinte)
1  - A compensação com créditos tributários pode ser efetuada a pedido do contribuinte quando, 

nos termos e condições do artigo anterior, a administração tributária esteja impedida de a fazer.
2  - A compensação com créditos tributários de que seja titular qualquer outra pessoa singular ou 

coletiva pode igualmente ser efetuada, nas mesmas condições do número anterior, desde que o devedor 
os ofereça e o credor expressamente aceite.

3  - A compensação referida nos números anteriores é requerida ao dirigente máximo da admi-
nistração tributária, devendo, no caso do número anterior, o devedor apresentar com o requerimento 
prova do consentimento do credor.
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4  - A compensação com créditos sobre o Estado de natureza não tributária de que o contribuinte 
seja titular pode igualmente ser efetuada em processo de execução fiscal se a dívida correspondente a 
esses créditos for certa, líquida e exigível e tiver cabimento orçamental.

Artigo 90º -A (Compensação com créditos não tributários por iniciativa do contribuinte)
1  - A compensação com créditos de qualquer natureza sobre a administração direta do Estado de que 

o contribuinte seja titular pode ser efetuada quando se verifiquem as seguintes condições cumulativas:
a) A dívida tributária esteja em fase de cobrança coerciva;
b) As dívidas da administração direta do Estado que o contribuinte indique para compensação 

sejam certas, líquidas e exigíveis.
2  - A compensação a que se refere o número anterior é requerida pelo executado ao dirigente 

máximo da administração tributária, devendo ser feita prova da existência e da origem do crédito, do 
seu valor e do prazo de vencimento.

3  - A administração tributária, no prazo de 10 dias, solicita à entidade da administração direta do 
Estado devedora o reconhecimento e a validação do caráter certo, líquido e exigível do crédito indicado 
pelo executado para compensação.

4  - A entidade devedora, em prazo igual ao do número anterior, pronuncia -se sobre o caráter 
certo, líquido e exigível do crédito, indicando o seu valor e data de vencimento, de forma a permitir o 
processamento da compensação.

5  - O órgão da execução fiscal promove a aplicação do crédito referido no número anterior no 
processo de execução fiscal, nos termos dos artigos 261.º e 262.º, consoante o caso.

6  - Verificando -se a compensação referida no presente artigo, os acréscimos legais são devidos 
até ao mês seguinte ao da data da apresentação do requerimento a que se refere o n.º 2.

7  - As condições e procedimentos de aplicação do disposto no presente artigo podem ser regula-
mentados por portaria do membro de Governo responsável pela área das finanças.”

Os créditos invocados pela reclamante são claramente créditos não tributários, que os pretende 
compensar com dívidas tributárias.

Cumpre então saber, à luz do último dos normativos citados, introduzido com a Lei n.º 3 -B/2010, 
de 18 de abril, se a compensação de créditos invocada pela reclamante tem cabimento legal.

Como se assinalou em aresto do Tribunal Central Administrativo Sul de 10/05/2005 (proc. 
n.º 0585/05, disponível em htt://www.dgsi.pt/jtca.nsj), “se a executada pretende efetuar o pagamento 
da dívida exequenda por compensação com um crédito de que se diz titular sobre o Estado, cumpre 
apenas, em sede de processo de execução, verificar se estão reunidos os requisitos legais para a pedida 
compensação e não já averiguar e decidir se o crédito existe ou não e em que termos.” E isto porque, 
se o Estado não reconhece “tal crédito, não se pode, por ora, dar como verificado o primeiro dos re-
quisitos para a compensação, ou seja, a existência de um crédito a favor do contribuinte de que seja 
devedor o Estado.”

Deste modo, não é de relevar a ênfase colocada pela reclamante, na petição inicial que aqui nos 
traz, nos argumentos atinentes à decisão sobre a existência dos créditos e termos da sua exigibilidade. 
Sendo que, como é consabido, apesar de caber ao tribunal a apreciação e pronúncia sobre as questões 
jurídicas suscitadas pelas partes, tal não se confunde com a apreciação das razões ou argumentos in-
vocados para concluir sobre tais questões.

Por conseguinte, reforça -se, o que cabe apurar é se o município estava legalmente vinculado a 
aceitar a invocada compensação, como a consequente extinção do processo de execução fiscal.

Pois só verificado tal circunstancialismo, em função do que vem alegado pela reclamante, se 
afigura de anular o despacho em reclamação.

Temos, então, que, de acordo com o supra citado artigo 90.º -A do CPPT, para operar esta com-
pensação, devem estar cumulativamente verificados os seguintes requisitos:

• existência de dívida tributária do contribuinte em fase de cobrança coerciva;
• existência de uma dívida da administração direta do Estado para com o executado;
• que esta dívida do Estado seja certa, líquida e exigível:
• existência de um crédito a favor do contribuinte resultante designadamente de reembolso;
• que o contribuinte executado formule um pedido no sentido de ser efetuada a compensação, 

fazendo prova da existência e da origem do crédito, do seu valor e prazo de vencimento.
Dúvidas não se suscitam quanto ao preenchimento do primeiro requisito, posto que existe uma 

dívida tributária da reclamante, proveniente de liquidação de taxa, que se encontra a ser exigida no 
âmbito de processo de execução fiscal.

Mas o mesmo já não sucede quanto à existência de uma dívida da administração direta do Estado 
para com o executado.

Efetivamente, como assinala Lopes de Sousa (CPPT anotado e comentado, Vol. I, 2011, pág. 739), 
“com a referência à administração direta do Estado exclui -se a possibilidade de compensação dos créditos 
tributários com créditos de que o contribuinte executado seja titular de que sejam devedoras entidades 
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não integradas na administração direta do Estado, designadamente entidades das Regiões Autónomas 
e autarquias locais, bem como institutos públicos.”

Pelo que por aqui claramente se constata, que desde logo não se mostra preenchido o segundo 
dos apontados requisitos.

Porque assim é, não se vê, como pretende a reclamante, que a sua manifestação de vontade junto 
do órgão de execução fiscal, no sentido de operar a compensação, tivesse como necessária repercussão 
a sua admissão, com os efeitos que daí pretende extrair.

Donde, não estava o Presidente da Câmara Municipal do Seixal vinculado a aceitar a aludida 
compensação e a reconhecer a extinção do processo de execução fiscal, nos termos propugnados pela 
reclamante.

Termos em que se conclui pela improcedência da presente reclamação da decisão do órgão de 
execução fiscal, resultando do que fica descrito que o despacho impugnado se deve manter na ordem 
jurídica.

(…)
IV. Decisão
Por todo o exposto, julgo improcedente por não provada a presente reclamação da decisão do 

órgão de execução fiscal.”
DECIDINDO NESTE STA
Com o devido respeito por opinião diversa (manifestada, segundo nos parece, nas conclusões de 

recurso de onde depreendemos que se entende que este Supremo Tribunal devia conhecer da ocorrência 
de prescrição ou não dos créditos da ora recorrente sobre o Município do Seixal) com o argumento de 
que o despacho do Sr. Presidente da Câmara do seixal consubstancia um acto material de execução que 
afecta os direitos e interesses legítimos da recorrente a questão a decidir nos presentes autos é apenas a 
de verificar da legalidade do despacho reclamado o que implica a verificação ou não dos requisitos 
da efectivação da compensação, no caso concreto.

É que a questão de saber se tal despacho consubstancia um acto material de execução é uma questão 
nova nunca antes suscitada o que obsta desde logo à pronúncia deste Tribunal sobre esta matéria.

Por outro lado, não se nos afigura que a decisão de 1ª Instância tenha incorrido em omissão de 
pronúncia decorrente de não ter percorrido o caminho que lhe foi indicado pela recorrente de averiguar 
se os seus créditos estariam parcialmente prescritos ou não, como foi assinalado no despacho reclamado 
do Presidente da referida Edilidade. A decisão ora recorrida para julgar improcedente a reclamação 
bastou -se com a apreciação da falta de verificação dos requisitos para a efectivação da compensação, 
questão que se situa a montante da questão da prescrição ficando esta prejudicada pela solução encontrada.

Diremos, em primeiro lugar, que não se questiona a admissibilidade legal da mesma compensação, 
desde logo, porque prevista no Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais e na lei civil. Com efeito, 
a compensação é uma forma de extinção das obrigações que pode verificar -se quando duas pessoas 
sejam reciprocamente credor e devedor, tornando -se efectiva mediante declaração de uma parte à outra 
(cfr. arts. 847º, n.º 1, e 848º, n.º 1, do Código Civil).

Como resulta da alínea a) deste art. 847º, n.º 1, do CC, para que possa operar a compensação exige-
-se que o crédito com se pretende compensar a dívida seja exigível judicialmente, ou seja, que o credor 
possa compelir judicialmente o devedor a cumprir a obrigação. E, quando os recíprocos sujeitos credores 
e simultaneamente são entidades particulares a efectivação e eficácia da compensação depende apenas 
da observância do disposto no artº 848º n.º 1 do C. Civil. Porém, já assim não é se um dos sujeitos for 
uma pessoa colectiva de direito público como é o caso do Município do Seixal, sendo as normas do 
CPPT, (designadamente as dos artºs 90 -A do CPPT e, 11.º do Regime Geral das Taxas das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de Dezembro) que regulam a forma de operar a com-
pensação, normas especiais relativas à daquele preceito civilista e, por isso, de aplicação preferencial. A 
questão do interesse público não é despicienda pois este requisito veda a possibilidade da compensação 
operar por mera vontade do particular. Como bem refere a decisão recorrida citando Sérgio Vasques, 
Regime das Taxas Locais  - Introdução e Comentário, 2009, em anotação ao referido artigo 11º “antes 
necessariamente remete para a autarquia a regulamentação concreta da sua admissão”.

Em sede das obrigações tributárias está pois, também, prevista a compensação como forma de 
extinção das dívidas, quer por iniciativa da AT, quer por iniciativa do contribuinte (cfr. arts. 89º e 90º 
do CPPT).Quando a compensação seja da iniciativa do contribuinte, fica dependente da verificação 
de diferentes requisitos, consoante a pretendida compensação seja a efectuar com créditos tributários 
ou com créditos sobre o Estado de natureza não tributária. Assim, para a compensação de dívidas com 
créditos tributários, por iniciativa do contribuinte, exige -se:

a) que haja um crédito a favor do contribuinte de que seja devedora a AT;
b) que esse crédito resulte de reembolso, ou de revisão oficiosa, ou de reclamação graciosa, ou 

de impugnação judicial, ou de outro meio gracioso ou contencioso
c) que o credor (contribuinte) seja, ao mesmo tempo, devedor de tributos;
d) que o mesmo credor peticione, em requerimento, a compensação;
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e) caso se trate de compensação com crédito de terceiro, que seja apresentada prova de que este 
consente que se faça a compensação (cfr. Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo 
Tributário Anotado, 3ª edição, nota 2 ao art. 90º, pág. 414).

Caso a compensação de dívidas deva fazer -se com créditos de natureza não tributária que contri-
buinte detenha sobre o Estado, ou Municípios exige -se ainda, para além dos requisitos acima referidos 
e de que se esteja já em fase de cobrança coerciva (execução fiscal), que, as dívidas destes sejam certas, 
líquidas e exigíveis.

Da aplicabilidade do artº 90º -A do CPPT aos Municípios:
Não ocorre dúvidas de que os Municípios não integram a administração directa do Estado.
Segundo o art. 235 n.º 2 da Constituição da República que define a existência de autarquias locais 

na Administração Pública, de que os Municípios são parte integrante, estas “São pessoas colectivas 
territoriais, dotadas de órgãos representativos, que visam a prossecução de interesses próprios das 
populações respectivas”.

As autarquias locais são pois pessoas colectivas públicas territoriais, o que significa que inci-
dem sobre um espaço de território delimitado, têm como objectivo a prossecução dos interesses das 
populações que residem nesse espaço. Os seus objectivos são atingidos através de órgãos próprios, 
representativos dos respectivos habitantes.

Ainda assim e, ao contrário do decidido na sentença de 1ª Instância, o artº 90º - A do CPPT, a nosso 
ver, deve aplicar -se com as devidas adaptações à compensação de créditos de qualquer natureza sobre 
os Municípios na consideração de que o CPPT se aplica à cobrança das dívidas às autarquias, o que 
se afigura pacífico face ao que dispõe o artigo 30º, n.º 4, da Lei das Finanças Locais, que refere que 
as normas do CPPT são aplicáveis, com as necessárias adaptações, à cobrança coerciva das dívidas às 
autarquias locais provenientes de taxas, encargos de mais -valias e demais receitas de natureza tributá-
ria que aquelas devam cobrar. É certo que este entendimento não é acolhido por todos (vide o Código 
de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de Sousa, vol. I, pag.   739 onde se 
refere: «Com a referência a administração directa do Estado exclui -se a possibilidade  estender este 
regime (90 -A) à compensação dos créditos tributários com créditos de que o contribuinte executado 
seja titular  e em  que sejam devedoras entidades não integradas na administração directa do Estado, 
designadamente entidades das Regiões Autónomas e autarquias locais, bem como institutos públicos) e 
que o parecer do Conselho Consultivo da Procuradoria -Geral da República, de 09/04/2007, a propósito 
da cobrança coerciva de dívidas provenientes de taxas cobradas pelos Municípios destacado na sentença 
recorrida,   teve em conta a redacção do artº 90º e não o artº 90 -A, que ainda não existia uma vez que só 
foi introduzido, posteriormente, pela Lei 3 -B/2010, mas o certo é que só com esta lei se passou a regu-
lamentar a compensação com créditos de natureza não tributária mantendo -se em vigor a norma do 
artº 56 n.º 3 da lei 2/2007 de 15/01 que manda aplicar o CPPT com as devidas adaptações à cobrança 
coerciva das dívidas às autarquias locais. Ocorrendo a inovação de o CPPT autorizar a compensação 
com créditos de natureza não tributária não faria sentido que não pudessem beneficiar desse regime os 
Municípios quando tal compensação for compatível com o interesse público.

No caso sub judice, entendemos que não se levanta sequer a questão de a compensação efectuada 
ser compatível com o interesse público, uma vez que tendo havido o reconhecimento da extinção (ainda 
que parcial) da dívida exequenda por compensação, por parte do Município do Seixal, tal pressupõe 
que essa operação é adequada e conveniente à prossecução do interesse público.

Ainda assim, não podemos dar o passo tão largo como pretende a recorrente quando afirma: 
“sempre se terá que dar por verificado o preenchimento do requisito previsto no artigo 11.º, n.º 2, do 
Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais” com o implícito alcance de que não existem outros 
requisitos a observar. Este preceito encerra apenas uma possibilidade de efectivar a compensação ao 
estabelecer que: “2 — As taxas das autarquias locais podem ser pagas por dação em cumprimento ou 
por compensação, quando tal seja compatível com o interesse público”. Preexistem requisitos para a 
efectivação de tal compensação, sendo o primeiro dos mesmos, que o crédito sobre a autarquia seja 
certo, líquido e exigível. Ora, no caso em apreço, não está verificado o requisito da alínea b) do n.º 1 
do artº 90 -A do CPPT pois não está definida a amplitude da existência do invocado crédito a favor da 
recorrente, matéria de facto, sobre a qual sempre este STA estaria impedido de fixar e conhecer, por 
atenção às suas competências em razão da hierarquia. Também é de recusar a ideia da efectivação da 
compensação por via directa, (como fez a ora recorrente) pois que, como se disse, sendo de aplicar ao 
caso, o artº 90 -A do CPPT, os números 3 e 4 do mesmo preceito devem ser adaptados à compensação 
de créditos quando um dos sujeitos intervenientes for um Município. Assim, a compensação deve ser 
sempre requerida ao presidente do Município o qual, verificando -se os requisitos das alíneas a) e b) do 
n.º 1 do referido preceito, só a poderá recusar invocando o interesse público e afigurando -se -nos a sua 
decisão sindicável judicialmente desde logo quando como no caso dos autos esteja instaurada execução 
para cobrança coerciva de taxas municipais contra o(a) requerente da compensação.

Porque a existência desse crédito não está definida (bem pelo contrário, não é aceite pelo Muni-
cípio, como resulta claramente do despacho que não acolheu a compensação operada unilateralmente 
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e sem requerimento prévio), a recorrente não pode ver deferida a sua pretensão de ver compensado o 
crédito exequendo, com aquele alegado crédito sobre o Município para além dos limites em que este 
a aceitou.

Ainda que se entendesse que não era de aplicar o artº 90 -A do CPPT, sempre deveria improceder 
o recurso pois que o n.º 2 do artigo 11º da Lei n.º 53 -E/2006 de 29/12 que aprova o regime geral das 
taxas das autarquias locais, ao apenas admitir a compensação quando seja compatível com o interesse 
público, inequivocamente veda a possibilidade da compensação operar por mera vontade do par-
ticular e, antes, necessariamente, remete para a autarquia a regulamentação concreta da sua admissão 
(neste sentido, cf. O mesmo autor: Sérgio Vasques, Regime das Taxas Locais  - Introdução e Comentário, 
2009, em anotação ao referido artigo).

A concluir diremos que, não cumprindo nesta sede (reclamação de despacho proferido no âmbito 
da execução fiscal e incidente única e exclusivamente sobre a compensação operada) averiguar e decidir 
da existência ou não do crédito invocado pela executada, existência que aqui deve ser apresentada como 
incontroversa, apenas se nos impõe verificar do preenchimento ou não dos requisitos de que a lei faz 
depender a possibilidade da compensação de créditos. E a conclusão é que, não se verificam todos os 
requisitos da aludida forma de extinção de obrigações, como supra se deixou expresso.

Tanto basta, para que seja de julgar improcedente o recurso.
Preparando a decisão alinhamos as seguintes proposições:
1) Não ocorre omissão de pronúncia se a decisão de 1ª Instância se pronunciou sobre questão que 

prejudica o conhecimento da eventual ocorrência da prescrição do crédito da ora recorrente.
2) A questão de saber se o despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal do Seixal que ape-

nas admitiu a compensação parcialmente é ou não um acto material de execução é questão nova não 
suscitada antes.

3) À compensação de créditos de um particular ou sociedade civil sobre um Município não se 
aplica, singelamente, a regra do artº 848º n.º 1 do Código Civil por a esta figura de extinção de obri-
gações deverem, atenta a qualidade do devedor de pessoa colectiva de direito público, ser aplicadas 
normas especiais quer do CPPT quer do Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais, aprovado pela 
Lei n.º 53 -E/2006, de 29 de dezembro).

4) Ao caso dos autos em que não se levanta a questão do interesse público da compensação uma 
vez que a mesma já foi admitida parcialmente, mas apenas a extensão dos créditos da sociedade ora 
recorrente, aplica -se o disposto no artº 90 -A do CPPT, com as devidas adaptações, por força do disposto 
no artº 56º n.º 3 da lei 2/2007 de 15/01.

5) Deste preceito resulta, além do mais, que a compensação tem de ser requerida ao Senhor 
Presidente da Câmara Municipal respectiva e que o crédito apresentado para compensação tem de ser 
certo líquido e exigível.

Por tudo o exposto, a sentença recorrida é de confirmar com a presente fundamentação.
4 - DECISÃO:
Pelo exposto acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em confirmar a 

decisão recorrida com a presente fundamentação.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 15 de Maio de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado (Voto a decisão, mas 
não a fundamentação por entender que à compensação das dívidas das autarquias locais será apenas 
aplicável o disposto nos arts. 40º da LGT e 11º n.º 2 do Reg. das Taxas Locais) — Valente Torrão. 

 Acórdão de 15 de Maio de 2013.

Assunto:

Manifestações de fortuna. Rendimento padrão.

Sumário:

 I — Embora a justificação parcial não afaste a aplicação do método de avaliação 
indirecta previsto no artigo 89º -A da LGT, deve ser considerada na quantificação 
do rendimento tributável que vai ser determinado por esse método.

 II — Nesse caso, a matéria tributável é apurada com recurso ao rendimento padrão, 
calculado apenas sobre a manifestação de fortuna não justificada, e não pela 
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diferença entre o rendimento padrão, calculado sobre a totalidade da fortuna, e 
a fortuna justificada.

Processo n.º 664/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A…, com os demais sinais dos autos, interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Leiria que julgou parcialmente procedente o recurso da decisão de avaliação 
da matéria colectável pelo método indirecto, relativamente aos rendimentos declarados em 2009.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
I. Partindo da decisão recorrida aceita -se que o recorrente só logrou justificar parcialmente as 

fontes de rendimento que lhe permitam constituir os suprimentos aqui em causa.
II. Emergindo a questão de saber se terá tal justificação parcial reflexos na determinação do ren-

dimento tributável por recurso a esta modalidade de avaliação indirecta.
III. A jurisprudência dos tribunais superiores tem vindo a considerar a relevância dessa justificação 

parcial para efeitos da quantificação do rendimento presumido a tributar.
IV. Foi trazido à colação, a tal propósito, o acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Administrativo, 

proferido no âmbito do recurso n.º 734/09, de 19 de Maio de 2010, que implicitamente defende que o 
rendimento padrão deverá ser subtraído ao rendimento justificado, de forma a determinar o incremento 
patrimonial não justificado.

V. Fazíamos notar que a dado passo dizia aquele arresto: “(… A quantificação do rendimento tri-
butável da recorrente deve ser igual a 20% do valor de aquisição deduzido do montante do empréstimo 
bancário que demonstrou ter efectuado para a aquisição do imóvel em questão, já que este montante 
não está nem pode estar sujeito a IRS, não podendo, consequentemente, ser presumido ou considerado 
como rendimento sujeito a tributação”.

VI. Donde, se assim era e atendendo a que, naquele caso, “20% do valor de aquisição” corres-
pondiam exactamente ao rendimento padrão e o “valor do empréstimo” correspondia ao rendimento 
justificado acolhia hermenêutica (ainda que implicitamente) que advogada que o rendimento tributável 
por aplicação da avaliação indirecta em que se consubstanciam as manifestações de fortuna resultava 
da diferença (se positiva) entre rendimento padrão e rendimento justificado.

VII. Nessa conformidade se se deduzisse o rendimento padrão (294.796,12€) ao rendimento jus-
tificado (441.796,12), o rendimento a tributar, por aplicação do instituto das manifestações de fortuna, 
previsto no art. 89º -A da LGT, resultaria em valor zero, nada se mostrando adequado sujeitar a efeito 
impositivo.

VIII. E atendendo a que, in casu, o valor do rendimento justificado – 441.359,91€ – era clara-
mente superior ao valor do rendimento padrão apurado – 294.796,12€ – (e, ademais, que o rendimento 
não justificado – 166.677,24€  - era inferior a tal rendimento padrão, ainda que não se entendesse que 
por esta razão devesse ser afastada a aplicação do regime) e não havendo o aqui recorrente logrado 
justificar a afectação total dos seus rendimentos à constituição de suprimentos realizados em 2009, 
considerávamos legitimada a utilização do instituto das manifestações de fortuna por parte da AT, 
contudo e não obstante por via da quantificação acima operada (que passava por deduzir o rendimento 
padrão ao rendimento justificado), não haveria acréscimo de rendimento tributável a sujeitar a IRS por 
aplicação do art. 89º -A da LGT.

IX. Era exactamente nesta parte que, advogamos, a M. Juiz a quo errava no julgamento que 
empreendeu.

X. Assim, embora a justificação parcial não afastasse a aplicação do método de avaliação indirecta 
previsto no artigo 89º -A da LGT, não podia deixar de ser considerada na quantificação do rendimento 
tributável a determinar por esse método entendendo -se, como visto, que a quantificação do rendimento 
tributável do recorrente deveria ser igual ao rendimento padrão deduzido do rendimento justificado e 
já não, como decidiu a M. Juiz a quo, na proporção do rendimento não justificado.

XI. Isto dito, não podíamos deixar de advogar que a decisão, aqui sindicada, do Director de 
Finanças de Leiria, de 21 de Setembro de 2012, que procedeu à avaliação indirecta em conformidade 
com o aludido art. 89º -A da LGT dos rendimentos do aqui recorrente, reportados ao ano de 2009, 
corrigindo -os em função do rendimento padrão que se cifrou em 294.759,12€, não podia deixar de 
estar grosseiramente viciada.

XII. Aceite como boa a hermenêutica vinda de explicar, inexiste acrescido rendimento tributável 
decorrente da aplicação da avaliação indirecta, devendo manter -se o rendimento tributável do recor-
rente apurado em sede de IRS, reportado ao ano de 2009, o montante de 95.134,94€ e que resultou do 
cumprimento do acto declarativo respectivo e do seu subsequente tratamento por parte da AT
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1.2. A recorrida contra -alegou, nos seguintes termos:
A. Vem o Recorrente apresentar alegações de recurso, tendo por base inferições lógicas sub-

-reptícias, que entende estarem incisas no Acórdão nº. 734/09, de 19 de Maio de 2010, do STA, perfi-
lhado na douta sentença proferida pelo Tribunal “a quo” respeitante ao recurso parcialmente procedente 
deduzido nos termos do artigo 89º -A, da LGT;

B. O objecto das alegações de recurso diz respeita ao método de determinação do rendimento 
tributável, onde é advogado que a quantificação do rendimento tributável do Recorrente deveria ser 
igual ao rendimento padrão, deduzido do rendimento justificado e não na proporção do rendimento 
não justificado;

C. É evidente que o Recorrente pretende aqui adoptar um método de apuramento do rendimento 
tributável que vá de encontro à não tributação dos montantes não declarados ao Estado;

D. Sucede que o rendimento padrão tem como funções essenciais delimitar os pressupostos legais 
para o recurso a métodos indirectos, assim como, determinar numa fase póstuma, o montante acrescer 
ao rendimento da categoria G no apuramento do saldo final da justificação;

E. Assim o apuramento do rendimento tributável pela diferença positiva entre o rendimento padrão 
e o rendimento justificado não tem qualquer correspondência legal e encontra -se, manifestamente fora 
da voluntas legis e, não tendo, como não tem, «na letra da lei um mínimo de correspondência verbal», 
não pode tal interpretação gozar de alguma validade jurídica — cf. o n.º 2 do artigo 9.º do Código Civil.;

F. Ademais o método propugnado pelo Recorrente viola o principio da igualdade e da capacidade 
contributiva, porquanto, não tem em conta os sujeitos passivos que não lograram provar qualquer 
rendimento e foram tributados segundo o rendimento padrão pela totalidade dos montantes injustifi-
cados, bem como, ignora o escalonamento do rendimento padrão e a respectiva progressividade do 
Imposto sob o Rendimento das Singulares que se encontra reflectida na tabela a que se refere o n.º 4 
do artigo 89º -A da LGT.

G. Desta forma bem andou o Tribunal “a quo “não podendo ser assacado nenhum vicio à alias, 
douta sentença recorrida, pois que a mesma fez uma correcta interpretação

1.3. O Ministério Público junto deste Tribunal emitiu parecer no sentido do não provimento do 
recurso, porque “não é certo que, como alega a recorrente, que o acórdão do Pleno da SCT do STA, 
que a sentença recorrida, também, convoca para a defesa da sua posição, sustente que, no caso de jus-
tificação parcial das manifestações de fortuna, o rendimento padrão deva ser subtraído ao rendimento 
justificado, de forma a determinar o incremento patrimonial não justificado”.

2. A sentença deu como assente a seguinte factualidade:
a) O Recorrente, A…, é sócio da sociedade com a denominação “B…, LDA”.
b) Em cumprimento da ordem de serviço n.º 01201201161, de 17 de Maio de 2002, foi dado 

início a uma acção de inspecção interna, de âmbito parcial, ao Recorrente A…, relativamente ao IRS 
de 2009.

c) O procedimento de inspecção referido em b), foi motivado pela informação recolhida no âmbito 
da acção inspectiva à empresa “B…, LDA”, relativa ao exercício de 2009.

d) Por Ofício n.º 2680, datado de 22 de Maio de 2012, subordinado ao assunto “Divergência 
entre Rendimentos Declarados e Empréstimos Efectuados foi o Recorrente notificado para exercer o 
direito de audição sobre o projecto de decisão de aplicação de métodos indirectos para a determinação 
do rendimento sujeito a IRS, do qual resulta, designadamente, o seguinte:

“(…) b. No âmbito da acção inspectiva ao exercício de 2009 à empresa B… LDA, Contribuinte 
n.º …, verificou -se que foram registados na conta 2680001, suprimentos do seu sócio …, no montante 
de €589 518,24

De acordo com a tabela prevista no n.º do artigo 89.º  -A da LGT ao valor dos suprimentos efec-
tuados pelo sócio à sociedade, no ano de 2009, corresponde um rendimento padrão de €294.769,12.

No entanto, A… declarou em 2009, rendimento líquido de €95.134,94 inferior a 502J do referido 
rendimento padrão.

c. Pelo que, se encontram reunidas as condições legais para, de acordo com a tabela a que se 
refere o n.º 4 do referido artigo 89.º A, se proceder à fixação do rendimento tributável no montante de 
€294.759,12, o qual, de acordo com a alínea d) do n.º 1 do artigo 9º do Código do IRS será considerado 
como rendimento da categoria G

2. Nos termos do n.º 3 do artigo 89.º A da LGT, para obstar ao procedimento da fixação, pode 
o notificado A… fazer prova de que correspondem à realidade os rendimentos declarados e de que é 
outra a fonte das manifestações de fortuna evidenciadas, nomeadamente herança ou doação, rendi-
mentos que não esteja obrigado a declarar, utilização do seu capital ou recurso ao crédito, mediante 
apresentação, nomeadamente, de cópia dos extractos bancários que evidenciem a origem e a mobili-
zação dos recursos financeiros utilizados para a realização dos suprimentos.” (cfr. doc. 2 junto com 
a p.i., a fls. 22 dos autos);

e) Em 4 de Junho de 2012, o Recorrente exerceu o direito de audição prévia relativamente ao 
projecto de decisão referido em d), no qual requer que se tenham por não verificadas as condições 
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legais para a avaliação indirecta da matéria colectável do ano de 2009, mantendo -se como rendimento 
tributável em sede de IRS de 2009, o declarado no valor de €95.134,94, onde se extrai, designadamente, 
o seguinte:

“(…) 4. Com efeito, para a realização dos referidos suprimentos, no montante de €589.518,24, o 
Contribuinte utilizou o seu próprio capital, constituído por recursos das heranças do seu pai e do seu 
cônjuge (o Contribuinte é casado sob o regime da comunhão geral) e da doação de meação e de quinhão 
hereditário outorgada pela sua mãe e, bem assim, por poupanças provenientes de rendimentos tributados 
ao longo de mais 50 anos, o que globalmente excede o montante dos suprimentos efectuados.

(…)
6. Dos documentos juntos sob o nºs 1 a 4 resulta que o valor global à época dos respectivas trans-

missões sem consideração dos imóveis da relação de bens referida na alínea b) do n.º 5 antecedente 
e com consideração pelos valores matriciais/patrimoniais dos imóveis das relações de bens referidas 
nas alíneas a) e c) do n.º 5 antecedente e dos imóveis do documento complementar à escritura pública 
referida na alínea d,) do n.º 5 antecedente, ascendia a cerca de 53.000 contos hoje muito mais do que 
€589.518,24.

(…)
8. Nas alturas devidas, cada uma das referidas heranças, bem como a referida doação, foram 

devidamente declaradas, tendo sido foi apresentada junto da Administração Fiscal a relação de bens 
referente a cada uma das heranças e o documento complementar à escritura pública de doação, e as 
respectivos transmissões foram devidamente tributadas em imposto sobre as sucessões e doações.

9. Face ao exposto, deverá considerar -se provado que o rendimento líquido de €95.134,94, de-
clarado pelo Contribuinte para efeitos de IRS de 2009, corresponde aos rendimentos efectivamente 
obtidas no referido ano de 2009 e, bem assim, que os recursos utilizados, em 2009, para efectuar 
suprimentos à sociedade B…, LDA, provieram do capital do Contribuinte (…) “(cfr. doc. 3 junto com 
a p.i., a fls. 24 a 26 dos autos);

f) Em 17 de Setembro de 2012, foi proferida Informação pela Inspectora Tributária da Direcção de 
Finanças de Leiria  - Divisão de Inspecção Tributária II, relativamente ao projecto de decisão referido 
na alínea antecedente, do qual resulta, designadamente o seguinte:

(…)
Os argumentos aduzidos pelo sujeito passivo no direito de audição prévia não comprovam que 

correspondem à realidade os rendimentos declarados e de que é outra a fonte das manifestações de 
fortuna, pelo seguinte:

Tendo por base os mapas de partilha da herança do sogro, a relação de bens da herança do pai, 
a relação de bens da herança da sogra e a doação e convenção outorgada pela mãe, disponibilizados 
pelo sujeito passivo, e a portaria n.º 772/2009 de 21 de Julho (coeficientes de desvalorização da moeda 
a aplicar aos bens e direitos alienados durante o ano de 2009), verifica -se que o valor actual dos bens 
herdados acendia em 2009 a €441.359,93 (...)

A análise dos documentos acima referidos permite verificar que as heranças recebidas pelo sujeito 
passivo são constituídos maioritariamente por bens imóveis, que não foram objecto de alienação, ou seja, 
não geraram encaixe financeiro que justifique o valor dos suprimentos. Estes bens geram apenas rendi-
mentos prediais que constam da declaração de IRS do sujeito passivo relativa ao exercício em análise.

As alegadas poupanças não foram efectivamente comprovadas, isto é, o sujeito passivo não as 
quantificou nem apresentou qualquer documento bancário que permitisse aferir, da sua origem.

É ainda relevante fazer menção aos seguintes factos:
No âmbito da acção de inspecção à empresa B…, Lda, contribuinte n.º …, relativa ao exercício 

de 2008, verificou -se que o saldo inicial da conta 2680001 apresentava o valor de €4.109.744,65, dos 
quais €3.100.000,00 foram convertidos em prestações suplementares, sendo aquele montante prove-
niente do sócio A…

No âmbito da acção de inspecção à empresa B5…, Lda, contribuinte n.º …, relativa ao exercício 
de 2010, verificou -se que foram registados na conta 2680001, suprimentos do seu sócio A…, contri-
buinte n.º …, no montante de 290.000,00.

Conclusão.
Face ao exposto, determina o n.º do art. 89º A da LGT que “Quando o sujeito passivo não faça a 

prova referida no número anterior relativamente às situações previstas no n.º 1 deste artigo, considerar-
-se como rendimento tributável em sede de IRS, a enquadrar na categoria G, no ano em causa (…)

Assim, não acolhendo a justificação apresentada pelo sujeito passivo em sede de direito de audi-
ção prévia, considera -se que o sujeito passivo não fez a prova referida no n.º 3 do art. 89º -A da LGT, 
encontrando -se reunidas as condições legais, para, de acordo, com a tabela a que se refere o n.º 4 do 
mesmo normativo, se proceder à fixação do rendimento tributável do exercício de 2009 no montante 
de €294.759,12 (€589.518,24 X 50%,) o qual, de acordo com a alínea d) do n.º 1 do art. 9,º do Código 
do IRS (IRS), será considerado como rendimento da categoria G
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Considerando o exposto, nos termos do n.º 6 do art. 89.º da LGT, solicita -se autorização para 
proceder à avaliação da matéria colectável pelo método indirecto, com os valores e fundamentos aqui 
invocados.” (cfr. doc. 1 junto com a pi., a fls. 19 a 21 dos autos);

g) Em 21 de Julho de 2012, foi emitido parecer pelo Director de Finanças Adjunto, cujo conteúdo 
se extrai o seguinte:

“PARECER 
Atentos os fundamentos de facto e direito expressos, entendo reunidos os pressupostos para aplicação 
das regras previstas no artigo 89.º A da LGT, designadamente, o recurso ao método indirecto no ano 
de 2009.

À consideração do Sr. Dir. Finanças atento o n.º 6 do artº 89.ºA da LGT.”
(cfr. despacho a fls. 8 do processo administrativo tributário apenso; cfr.doc. 1 junto com a pia 

fls. 18 verso dos autos);
h) A 21 de Setembro de 2012, foi proferido o seguinte despacho pelo Director de Finanças de 

Leiria, em regime de substituição:
“Concordo com o teor integral da informação e pareceres que sanciono nos termos previstos 

no art. 89.º A da LGT, decidindo, face ao n.º 6 do citado artigo determinar a matéria tributável por 
avaliação indirecta. Notifique se o SP”

(cfr. despacho a fls. 8 do processo administrativo tributário apenso; cfr.doc. 1 junto com a pi. 
fls. 18 verso dos autos);

i) Por ofício nº4875, da Direcção de Finanças de Leiria – Divisão de Inspecção Tributária II, 
datado de 24 de Setembro de 2012, expedido por carta registada com aviso de recepção, recebido pelo 
Recorrente em 25 de Setembro de 2012, foi o mesmo notificado do despacho do Director de Finanças 
referido em h) e do parecer referido c) e da informação referida em f) – facto confessado no artigo 1º 
da p.i e cfr. doc. de fls. 21 verso; e cfr. p.a fls. 6 e 7)

j) Em 22 de Setembro de 2004, o Recorrente apresentou Declaração Modelo 3 de IRS, referente ao 
ano de 2003, tendo declarado no anexo F, quadro 4, campo 417 o valor total de Rendimentos Prediais 
de €61.210,49 (cfr. declaração de rendimentos mod. 3 a fls. 116 a 119 dos autos);

k) Em 31 de Julho de 2008, o Recorrente apresentou Declaração Modelo 3 de IRS, referente ao 
ano de 2007, tendo declarado no anexo F, quadro 4, o valor total de rendimentos Prediais de €86.452,74 
(cfr. declaração de rendimentos mod. 3 a fls. 120 a 124 dos autos);

l) Em 24 de Maio de 2009, o Recorrente apresentou Declaração Modelo 3 de IRS, referente ao ano 
de 2008, tendo declarado no anexo E, quadro 4, o valor total de Rendimentos Prediais de €100.810,95 
(cfr. declaração de rendimentos mod. 3 a fls. 125 a 128 dos autos);

m) Em 28 de Maio de 2010, o Recorrente apresentou Declaração Modelo 3 de IRS, referente ao ano 
de 2009, tendo declarado no anexo F, quadro 4, o valor total de Rendimentos Prediais de €85.611,42 e 
um rendimento líquido de €95.134,94 (cfr. declaração de rendimentos mod. 3 a fls. 112 a 115 dos autos);

n) Em 12 de Novembro de 2010, foram emitidas pelo Banco Privée Edmond de Rothschild do-
cumentos que se intitulam de “Declarações de Regularização Tributária”, referentes ao Recorrente, 
com o conteúdo constante de fls. 133 a 148 dos autos.

o) O Recorrente e cônjuge são titulares desde 9 de Janeiro de 2001, da conta bancária n.º 22080 
junto do BANQUE PRIÉE EDMOND DE ROTHSCHILD (cfr. documento a fls.71 do autos);

p) O saldo da conta referida em o), a 31 de Dezembro de 2008. ascendia a €2.298.653,92 (cfr. 
documento a fls. 71 dos autos);

r) A favor da conta referida em q) do BPI e por débito da conta do Banco Prive Edmond de Ro-
thschil referida em o), foram efectuados as transferências descritas no documento de fls. 71 dos autos.

s) No ano de 2009, o Recorrente transferiu da conta do BPI, referida em q) os valores constantes 
do documento de fls. 70 dos autos.

t) O Recorrente herdou bens cujo valor total, em 2009, ascendia a €489794,09 (facto confessado 
no artigo 32. da p.i facto não controvertido; facto que se extrai da documentação junta aos autos a 
fls. 26 a 68 verso dos autos);

u) Os bens herdados pelo Recorrente são constituídos maioritariamente por bens imóveis (facto 
confessado no artigo 33.º da p.i.; facto não controvertido; Facto que se extrai da documentação junta 
aos autos a fls. 26 a 68 verso dos autos);

v) Os bens herdados têm vindo a gerar rendimentos e foram tributados ao longo os anos (facto 
confessado na p.i; facto não controvertido; facto que se extrai das declarações de rendimentos juntas 
aos autos a fls. 112 a 127).

3. O recorrente, utilizando a forma processual urgente prevista no n.º 7 do artigo 89º -A da LGT, 
interpôs recurso da decisão de avaliação da matéria colectável pelo método indirecto, com referência 
ao ano de 2009, corrigindo -a em €294.759,12.

Fundamentou o recurso impugnatório na existência de erro nos pressupostos de facto que 
foram considerados na avaliação, uma vez que justificou a totalidade dos suprimentos que fez 
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à sociedade de que é sócio, no valor de €589.518,24, sendo por isso inaplicável o disposto nos 
nºs 1e 4 do artigo 89º -A da LGT.

A sentença recorrida, considerou que o recorrente apenas provou parte da manifestação de fortuna 
que evidenciou na celebração do contrato de suprimento, extraindo daí duas conclusões: (i) que foi 
correcta a avaliação da matéria colectável através do método indirecto, inexistindo violação da regra 
do n.º 1 do artigo 89º - A da LGT; (ii) que o rendimento colectável deve ser apurado tendo em conta a 
justificação parcial dos suprimentos, pelo que o rendimento padrão previsto no n.º 4 do artigo 89º -A 
deve ser calculado apenas sobre a parte não justificada, pelo que a avaliação impugnada, que assim 
não considerou, é parcialmente ilegal.

O recorrente aceita a primeira conclusão, mas entende que a sentença padece de error in iudicando, 
por errada interpretação do n.º 4 do artigo 89º -A, uma vez que a fortuna justificada dever ser subtraída 
ao rendimento padrão e não que este seja calculado sobre o remanescente não justificado.

No seu entender do recorrente, no acórdão do Pleno do STA proferido no recurso n.º 734/09, em 
19/5/2010, faz -se a distinção entre “rendimento padrão” e “rendimento justificado”, e na hermenêu-
tica nele exposta, chega -se à conclusão, “ainda que implicitamente”, que “o rendimento tributável por 
aplicação da avaliação indirecta em que se consubstanciam as manifestações de fortuna resulta da 
diferença (se positiva) entre rendimento padrão e rendimento justificado”. Daí que «se se deduzisse o 
rendimento padrão (294.796,12€) ao rendimento justificado (441.359,91€), o rendimento a tributar, 
por aplicação do instituto das manifestações de fortuna, previsto no art. 89º -A da LGT, resultaria em 
valor zero, nada se mostrando adequado sujeitar a efeito impositivo».

Em nossa opinião, não é aceitável essa concepção.
O n.º 4 do artigo 89º -A prescreve que «quando o sujeito passivo não faça a prova referida no 

número anterior relativamente às situações previstas no n.º 1 deste artigo, considera -se como rendi-
mento tributável em sede de IRS, a enquadrar na categoria G, quando não existem indícios fundados, 
de acordo com os critérios previstos no artigo 90º, que permitam à administração tributária fixar 
rendimento superior, o rendimento padrão apurado nos termos da tabela seguinte».

Ora, desta norma e do sentido que a jurisprudência mais recente do STA lhe tem dado não se retira 
a fórmula de quantificação da matéria colectável que o recorrente pretende aplicar. Na verdade, não 
é o rendimento justificado que se deve subtrair ao rendimento padrão, mas o rendimento padrão que 
apenas deve ser calculado sobre o rendimento não justificado.

Em primeiro lugar, a significação das expressões (texto) contidas no referido n.º 4 do artigo 89º -A 
não permite recortar uma norma com o sentido que o recorrente lhe pretende dar. Desde logo, na sua 
previsão está o facto do sujeito passivo não provar a fonte de manifestação de fortuna evidenciada 
na aquisição de bens ou nos suprimentos e empréstimos realizados. Ao referir -se, «quando o sujeito 
passivo não faça a prova referida no número anterior», só pode estar a reportar -se aos rendimentos não 
justificados, pois, se há justificação para parte da riqueza evidenciada na aquisição, pelo argumento a 
contrario, tal parte não cabe no âmbito da previsão. Depois, na estatuição, determina -se que nesse caso 
o “rendimento tributável” é o rendimento padrão apurado nos termos da tabela, o que exclui a possi-
bilidade de se subtrair a este o rendimento justificado. O imposto incide sobre o “rendimento padrão” 
e não sobre a diferença entre o rendimento padrão e o rendimento justificado.

Em segundo lugar, não é correcto extrair -se da fundamentação do acórdão do Pleno do STA, de 
19/5/2010, proferido no recurso n.º 734/09, a norma segundo a qual a quantificação da matéria tributável 
apura -se pela diferença entre o rendimento padrão e o rendimento justificado.

A controvérsia que o acórdão pretendeu resolver consistiu em saber se na determinação da matéria 
colectável, ao abrigo do disposto no artigo 89º -A da LGT, se deve considerar o rendimento padrão de-
corrente da tabela anexa ao n.º 4 do mesmo preceito legal, ou se o mesmo deverá ser calculado apenas 
sobre o montante que o contribuinte não logrou justificar. Apesar da posição inicial da jurisprudência ter 
sido no primeiro sentido (cfr. do Pleno do STA, de 28/1/2009, rec. n.º 761/08), aquele acórdão entendeu 
que “a justificação parcial, embora não afaste a aplicação do método de avaliação indirecta previsto no 
artigo 89º -A da LGT, não pode deixar de ser considerada na quantificação do rendimento tributável que 
vai ser determinado por esse método, entendendo -se que a quantificação do rendimento tributável da 
recorrente deve ser igual a 20% do valor de aquisição deduzido do montante do empréstimo bancário 
que demonstrou ter efectuado com a aquisição do imóvel em questão, já que esse montante não está, 
nem pode estar sujeito, a IRS, não podendo, consequentemente, ser presumido ou considerado como 
rendimento sujeito a tributação”.

Ora, a interpretação do n.º 4 do artigo 89º -A no sentido dado por esta jurisprudência, que se 
transformou maioritária pelo acórdão do Pleno do STA, de 5/7/2012, proferido no recurso n.º 0358/12, 
não permite concluir, ainda que implicitamente, que o apuramento da matéria colectável se faz pela 
diferença entre o rendimento padrão e o rendimento justificado. Nesses casos e em todos aqueles que 
têm vindo a aplicar o mesmo critério jurídico (cfr. acs. de 11/7/2012 e 7/11/2012, recs. n.º 0668/12 e 
n.º 01088/12), a matéria tributável é calculada sobre o rendimento não justificado. Ao valor da aquisi-
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ção (ou dos suprimentos e empréstimos que evidenciam manifestação de fortuna) deduz -se o montante 
justificado, calculando -se o rendimento padrão sobre o remanescente.

E é esse o método que está em conformidade com a argumentação invocada para se excluir o 
rendimento justificado do âmbito da norma do n.º 4 do artigo 89º -A da LGT. Qualificando -se esta norma 
como uma norma de “incidência objectiva”, é -lhe aplicável a proibição de presunções legais absolutas 
de rendimentos derivada do princípio da capacidade contributiva, pelo que, como se refere no referido 
acórdão “não pode deixar de ser reconhecido ao contribuinte o direito de provar o manifesto excesso 
dessa quantificação, pela demonstração de que o seu rendimento tributável não pode ser igual ao 
rendimento padrão que a lei fixa ou presume, na medida em que logrou demonstrar a proveniência de 
parte do montante que permitiu a manifestação de fortuna e esse montante não está sujeito a declaração 
e tributação como rendimento para efeitos de IRS”.

Em terceiro lugar, a fórmula de cálculo da matéria colectável proposta pelo recorrente não tem 
justificação no motivo -fim que determinou a norma do n.º 4 artigo 89º -A da LGT. Se o rendimento 
justificado fosse subtraído ao rendimento padrão, calculado este sobre a totalidade dos valores afectos 
à aquisição dos bens ou de suprimentos e empréstimos, o rendimento não justificado não seria tributado 
sempre que o justificado ultrapassasse o valor do rendimento padrão. Uma curiosa fórmula de cálculo 
da matéria tributável, em que o rendimento justificado intervêm num primeiro momento para cálculo do 
rendimento padrão, para logo de seguida lhe ser subtraído, afastando a matéria colectável do rendimento 
padrão. Deste modo, frustrar -se -ia a pretensão legislativa de tributar manifestações de fortuna de fonte 
desconhecida, como instrumento jurídico de luta contra a fraude e evasão fiscais.

Em suma: em caso de justificação parcial da manifestação de fortuna evidenciada na aquisição 
de um bem ou na concessão de suprimentos e empréstimos, a matéria tributável é apurada com recurso 
ao rendimento padrão calculado sobre a parte não justificada.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 15 de Maio de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 

 Acórdão de 15 de Maio de 2013.

Assunto:

Rejeição liminar do recurso da decisão de aplicação de coima. Efeito suspensivo do 
recurso. Direito à tutela judicial efectiva.

Sumário:

 I — O art. 84º do RGIT ao não estatuir de forma automática que o recurso de decisão 
de aplicação de coima não tem efeito suspensivo, antes se limitando a condicionar 
o efeito suspensivo do recurso à prestação de garantia ou demonstração da impos-
sibilidade de o fazer devido à insuficiência total ou parcial de meios económicos, 
não é em abstracto inconstitucional.

 II — Eventualmente só num caso concreto em que se discuta a dificuldade ou onerosi-
dade da prestação de garantia, por exemplo, pela dificuldade de satisfazer o ónus 
de prova da insuficiência de meios económicos, poderá o tribunal ser confrontado 
com a necessidade de formular um tal juízo, que se reconduzirá à avaliação da 
adequação de tal ónus, à luz das exigências do princípio da proporcionalidade, 
tendo em conta o interesse público que presidiu à adopção de tal solução.

 III — Uma interpretação conforme à Constituição do art. 84º do RGIT, mediada pelo 
direito à tutela judicial efectiva, leva -nos a concluir que, em caso de rejeição 
liminar do recurso de decisão de aplicação de coima tributária, a Administração 
Tributária só pode prosseguir a execução, na pendência de recurso da mesma, 
depois de notificar o recorrente para prestar garantia ou demonstrar que a não 
pode prestar por insuficiência de meios económicos, nos termos gerais, sob pena 
de em caso de eventual provimento do recurso o mesmo se tornar inútil, com vio-
lação do direito à tutela judicial efectiva (cfr. os arts. 20º e 268º, n.º 4, da CRP).
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Processo n.º 665/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, L.da

Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I -RELATÓRIO
1. A…, Lda., identificada nos autos, deduziu no TAF de Sintra, reclamação do despacho de 

11/09/2012 do Adjunto do Chefe de Serviço de Finanças de Cascais 1, por delegação, que indeferiu o 
pedido de suspensão dos autos executivo.

1.1. Naquele tribunal decidiu -se julgar a reclamação totalmente procedente.
2. Não se conformando, a Fazenda Pública veio interpor recurso para este STA, apresentando as 

seguintes Conclusões das suas alegações:
“I  - Da leitura da sentença recorrida constata -se que a mesma não fixou o valor da causa, quando 

o deveria ter feito nos termos do art. 97º -A n.º 2 do CPPT, na redacção à data da entrada em juízo dos 
presentes autos, cf. art. 8º n.º 6 da Lei 7/2012 de 13 de Fevereiro.

II  - Aquele normativo, como se refere no acórdão do Supremo Tribunal Administrativo referente 
ao processo n.º 099/12 de 15/02/2012, consultável integralmente in www.dgsi.pt, foi aditado pelo DL 
n.º 34/2008, de 26/2 e é aplicável a processos (e respectivos incidentes, recursos e apensos) iniciados 
a partir de 20/4/2009 (cfr. os arts. 26º e 27º desse DL, na redacção dada pela Lei n.º 64 -A/2008, de 
31/12).

III  - Ora, a presente reclamação de actos do órgão da execução fiscal foi intentada em 2012, 
sendo -lhe aplicável aquele regime.

IV  - Assim, como bem se decidiu no citado acórdão: “(…) havemos, pois, de concluir que no 
presente caso, porque estamos face a um processo impugnatório de acto do órgão de execução fiscal, 
é aplicável o regime previsto no citado art. 97º -A do CPPT, nomeadamente o seu n.º 2, dado que a 
reclamação não é no caso subsumível a nenhuma das alíneas do n.º 1; ou seja, o respectivo valor, para 
efeitos de custas, há -de encontrar -se de acordo com a regra constante deste n.º 2: o valor do processo 
é fixado pelo juiz, tendo em conta a complexidade do processo, a condição económica do impugnante, 
tendo como limite máximo o valor da alçada da 1ª instância dos tribunais judiciais (Euros 5.000).”

V  - Deste modo, deverá o valor da causa ser fixado, “tendo em conta a complexidade do processo, 
a condição económica do impugnante, tendo como limite máximo o valor da alçada da 1ª instância 
dos tribunais judiciais (Euros 5.000)”

VI — Por outro lado, como decorre do art. 84º do RGIT, o recurso só tem efeito suspensivo se o 
arguido prestar garantia no prazo de 20 dias, por qualquer das formas previstas nas eis tributárias, 
salvo se demonstrar em igual prazo que a não pode prestar, no todo ou em parte, por insuficiência de 
meios económicos.

VII  - Assim, no caso dos autos existe uma norma específica no RGIT que regulamenta o efeito 
suspensivo do recurso.

VIII  - E, como se estabelece no art. 3º do RGIT, o RGCO é apenas aplicável a título subsidiário, 
quando estejam em causa contra ordenações às quais seja aplicável o regime previsto no RGIT.

IX  - Pelo que existindo norma que expressamente regulamenta as condições de que depende 
o efeito suspensivo do recurso, não tem aplicação, nem a título complementar, no caso dos autos, a 
regulamentação estatuída no RGOC.

X  - A ser como advoga a douta sentença, nenhum efeito útil teria a norma do art. 84º do RGIT, 
pois que, com prestação de garantia ou sem essa prestação de garantia, sempre teria efeito suspensivo 
o recurso, por aplicação do regime do RGOC.

XI  - Ora, na fixação do sentido e alcance da lei, como se estabelece no art. 9º n.º 3 do Código 
Civil, o intérprete presumirá que o legislador consagrou as soluções mais acertadas e soube exprimir 
o seu pensamento em termos adequados.

XII  - Deste modo, terá de se concluir que o legislador ao condicionar o efeito suspensivo do re-
curso, nos moldes estabelecidos no art. 84º do RGIT, quis efectivamente excluir o efeito suspensivo do 
recurso quando aquelas condições não se verificassem, não podendo, sem mais, afastar -se esta norma 
apenas por não corresponder ao regime que o RGOC estabelece para outras infracções.

XIII  - A sentença recorrida ao assim não entender apresenta -se legal por desconformidade com 
os preceitos atrás mencionados, não merecendo por isso ser confirmada.

Termos em que, concedendo -se provimento ao recurso, deve ser fixado valor à causa nos termos 
legais e deve ainda a decisão recorrida ser revogada.

PORÉM V. EXAS. DECIDINDO FARÃO A COSTUMADA JUSTIÇA”.
3. Não houve contra -alegações.
4. O Magistrado do Ministério Público pronunciou -se no sentido de o recurso não merecer pro-

vimento.
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5. Com dispensa de vistos, por o processo ser urgente, cumpre apreciar e decidir.
II -FUNDAMENTOS
1 -DE FACTO
A sentença recorrida deu como provada a seguinte factualidade:
“1. Em 13.08.2012 a Administração Fiscal instaurou contra a ora Reclamante o processo de exe-

cução fiscal n.º 1503201201222945, que tramita pelo Serviço de Finanças de Cascais 1, para cobrança 
de dívida de Coimas e Encargos de processos de Contra -Ordenação, no montante de € 10.138,22;

2. A decisão de aplicação da coima que originou a instauração dos presentes autos de execução 
foi objecto de recurso judicial, o qual, foi liminarmente indeferido por despacho de 08.02.2012 deste 
tribunal;

3. A ora Reclamante interpôs em 29.02.2012 recurso jurisdicional, para o STA, desta decisão 
liminar;

4. Em 10.09.2012 a ora Reclamante requereu ao Chefe do Serviço de Finanças de Cascais 1 a 
suspensão da execução fiscal;

5. Com referência ao requerimento referido em 4. foi no Serviço de Finanças de Cascais 1 pres-
tada a seguinte Informação:

“INFORMAÇÃO
Pedido: suspensão do processo executivo por decorrer recurso judicial
Quanto à suspensão
É de indeferir o pedido de suspensão por existir recurso do indeferimento liminar de sentença 

judicial, visto que apenas após prestação efectiva de garantia, nos termos do artº 199º do CPPT, é que 
será permitida a suspensão da tramitação de processo executivo, seja qual for o tipo de processo de 
contencioso tributário deduzido. No caso, nem se trata de recurso de acto da AT, mas sim de sentença 
de Tribunal.

E isso é o que precisamente diz o artº 84º do RGIT: “O recurso (em sede de acto tributário, caso 
da fixação de coima) só tem efeito suspensivo se o arguido prestar garantia no prazo de 20 dias, por 
qualquer das formas previstas nas leis tributárias, salvo se demonstrar em igual prazo que a não pode 
prestar, no todo ou em parte, por insuficiência de meios económicos”.

Não o tendo feito oportunamente, o processo de contra -ordenação foi findo com extracção de 
certidão de dívida, tendo dado origem ao actual processo executivo.

E no âmbito deste, é aplicável como já se mencionou no primeiro parágrafo, o artº 52º n.º 2 da 
LGT e o artº 199º n.º 1, n.º 7 e n.º 8 do CPPT, e ainda o disposto no artº 196º do CPPT no que refere 
ao pagamento em prestações: em qualquer destes casos, é obrigatória a prestação efectiva de garantia 
para obtenção de efeito suspensivo do processo executivo.

Quanto ao pedido de pagamento em prestações
Por não ter sido junta procuração para intervenção no processo de execução fiscal, deverá o 

executado vir formalizar o pedido de pagamento em prestações.
E para efeitos suspensivos, deverá o requerente constituir hipoteca voluntária sobre o veículo que 

pretende dar como garantia, no âmbito de pedido de pagamento em prestações, caso o valor do veículo 
seja suficiente para esse efeito (pelas fotocópias anexas ao requerimento, o veículo tem matrícula de 
2002, tem já 10 anos. Poderá anexar, aquando da junção do comprovativo de constituição de hipoteca 
avaliação comercial do veículo).

À consideração superior”;
6. A Informação transcrita em 5. mereceu o seguinte despacho de concordância, datado de 

11.09.2012, do Adjunto do Chefe do Serviço de Finanças de Cascais 1, por delegação:
“DESPACHO
Concordo com o informado, pelo que indefiro o pedido de suspensão por correr recurso de 

sentença em tribunal, não existir nenhum meio de contencioso susceptível de suspender o processo 
de execução fiscal nos termos do artº 169º do CPPT, com a fundamentação constante na informação 
que antecede.

No âmbito do processo de execução fiscal os autos só ficam suspensos até à decisão do pleito em 
caso de reclamação graciosa, impugnação ou recurso judicial que tenham por objecto a legalidade 
da dívida, mediante a prestação de garantia idónea.

No caso em apreço, o recurso judicial de sentença pro ferida pelo Tribunal não configura nenhum 
dos meios contenciosos enunciados no parágrafo anterior, pelo que não há base legal para a suspensão 
do processo executivo nos termos do artº 169º do CPPT.

Notifique para formalizar o pedido de pagamento em prestações, visto que nestes autos não 
existe qualquer procuração a mandatários, pelo que o pedido não é vinculativo, sendo necessário para 
obtenção do efeito suspensivo que o executado pretende, a prestação efectiva de garantia suficiente e 
idónea artº 196º e 199º do Cod. Procedimento e Processo Tributário””.
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2 - DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
A…, Lda., executada nos autos de execução fiscal n.º 1503201201222945, notificada da decisão 

de aplicação de coima por não entrega atempada de IVA, no montante de €10.138, 22, recorreu judicial-
mente daquela decisão, recurso que veio a ser liminarmente indeferido por alegada intempestividade, 
por sentença que lhe foi notificada a 13 de Fevereiro de 2012.

Desta decisão a ora recorrente interpôs, nos termos conjugados do n.º 2 do art. 63º e da alínea d) 
do n.º 1 do art. 73º, do RGCO, aplicável ex vi alínea b) do art. 3º do art. 83º do RGIT, e do art. 280º do 
CPPT, recurso per saltum para o Supremo Tribunal Administrativo, que se encontra por decidir.

Independentemente do efeito suspensivo daquele recurso a ora recorrida tentou constituir garantia 
para suspender a execução, tendo a sua pretensão sido indeferida por despacho do órgão de execução 
fiscal de 11/9/2012, com base na seguinte fundamentação:

“No âmbito do processo de execução fiscal os autos só ficam suspensos até à decisão do pleito 
em caso de reclamação graciosa, impugnação ou recurso judicial que tenha por objecto a legalidade da 
dívida, mediante a prestação de garantia idónea.

“No caso em apreço, o recurso judicial da sentença proferida pelo tribunal não configura nenhum 
dos meios contenciosos enunciados no parágrafo anterior, pelo que não há base legal para a suspensão 
do processo executivo nos termos do art. 169º do CPPT.”

Deste despacho apresentou a recorrida reclamação, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, 
alegando, em síntese, que:

“(…) notificada do indeferimento liminar do recurso de aplicação da coima interpôs recurso para 
o STA, tendo desde o primeiro momento, e sem prejuízo de, como adiante se demonstrará, o efeito 
suspensivo operar ope legis, procurado exercer a sua faculdade de prestação de garantia nos moldes 
constantes do artº 84º do RGIT de modo a assegurar o efeito suspensivo da execução fiscal do montantes 
da coima originadora dos presentes autos”;

“(…) A Reclamante procurou tempestivamente prestar garantia nos termos do disposto no art. 84º 
do RGIT tal como se pode comprovar pela leitura do recurso junto como Documento 4;

“(…) Deveria a reclamante ter sido notificada para vir aos autos proceder à efectiva prestação de 
garantia indicando -se o valor indicativo actualizado para esse propósito;

“(…) A decisão de aplicação da coima não é definitiva visto não ter transitado em julgado, não 
possuindo dessa forma força executiva na medida em que, em direito processual penal (…) os recursos 
de decisões condenatórias têm efeito suspensivo, pelo que o processo deve ter -se por suspenso inde-
pendentemente da prestação de garantia”.

Por sentença proferida, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, 31/1/2013, foi decidido 
julgar a reclamação totalmente procedente, uma vez que, não tendo ocorrido o trânsito em julgado da 
decisão da 1ª instância, não é, como tal, exequível e não legitimando, consequentemente, a instauração 
de execução fiscal, pois esta deve assentar em “certidão de decisão exequível proferida em processo de 
aplicação das coimas” (artigo 162º alínea b) do CPPT), que no caso não existe”.

Contra este entendimento se insurge a recorrente, argumentando, em síntese, que:
 “(…) como decorre do art. 84º do RGIT, o recurso só tem efeito suspensivo se o arguido prestar 

garantia no prazo de 20 dias, por qualquer das formas previstas nas leis tributárias, salvo se demonstrar 
em igual prazo que a não pode prestar, no todo ou em parte, por insuficiência de meios económicos”, 
pelo que existindo uma norma específica no RGIT que regulamenta o efeito suspensivo do recurso, 
não é aplicável o RGCO, dada a sua natureza de direito subsidiário, quando estejam em causa contra 
ordenações às quais seja aplicável o regime previsto no RGIT.

Em face das conclusões, que são as relevantes para aferir o objecto e âmbito do recurso [cfr. 
arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], o objecto do presente recurso 
consiste em saber se a sentença recorrida fez correcto julgamento quando decidiu pela procedência de 
reclamação.

2.1.1.Quanto ao erro de julgamento: sentido e alcance do art. 84º do RGIT
Para a Mmª Juíza “a quo” a questão sub judice “(…) consiste unicamente em saber se, interposto 

recurso jurisdicional de decisão proferida em primeira instância em sede de recurso judicial de decisão 
de aplicação de coima, deve haver lugar a suspensão do processo de execução fiscal, que entretanto 
tenha sido instaurado para a cobrança da coima”.

E a decisão recorrida, ao julgar pela procedência da reclamação, tem implícito um juízo de in-
constitucionalidade do art. 84º do RGIT, por permitir a execução de decisão condenatória, no caso, de 
coima tributária, sem ter ocorrido o trânsito em julgado da mesma.

Salvo o devido respeito, não podemos acompanhar esta fundamentação.
Vejamos.
Decorre do art. 84º do RGIT que o recurso só tem efeito suspensivo se o arguido prestar garantia 

no prazo de 20 dias, por qualquer das formas previstas nas leis tributárias, salvo se demonstrar em igual 
prazo que a não pode prestar, no todo ou em parte, por insuficiência de meios económicos.
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Esta regra da subordinação do efeito suspensivo do recurso de aplicação de coima à prestação de 
garantia, no prazo de 20 dias, não tem paralelo no Regime Geral das Contra -Ordenações (RGCO).

De acordo com o artº. 74º, n.º 4, do RGCO, segundo o qual ao recurso seguirá “a tramitação do 
recurso em processo penal, tendo em conta as especialidades que resultam deste diploma”, cuja regra 
é a de que o recurso das decisões condenatórias tem sempre efeito suspensivo em relação à condena-
ção, apenas se reconhece, por conseguinte, eficácia executiva às decisões condenatórias transitadas 
em julgado.

No mesmo sentido, vãos os 79º, n.º 2, do RGIT e arts. 88º e 89º do RGCO quando se estabelece 
que as decisões exequíveis em processo de contra -ordenações tributárias são as proferidas por tribunais 
tributários ou pelas autoridades administrativas que se tornem definitivas, quer pelo trânsito em julgado, 
quer por não interposição de recurso judicial.

O art. 84º do RGIT, ao condicionar o efeito suspensivo do recurso de decisão condenatória tri-
butária à prestação de garantia, ou demonstração de insuficiência de meios económicos para a prestar, 
vai, desta forma, contra esta regra geral quanto ao regime dos recursos em matéria sancionatória.

Em anotação ao referido preceito, JORGE LOPES DE SOUSA / SIMAS SANTOS (1) ponderam 
que se torna necessário interpretar o preceito tendo em conta os princípios constitucionalmente consa-
grados, designadamente o da presunção de inocência (art. 32º, n.º 2, da CRP).

Segundo os ilustres Autores, “a possibilidade de antecipação da execução de uma hipotética 
condenação não se compagina com a presunção de inocência, até ao trânsito em julgado da de-
cisão condenatória, consagrada pelo artº 32º, n.º 2, da CRP (2)”, sendo de recusar a aplicação do 
art. 84º do RGIT, na parte em que estabelece casos em que o recurso de decisões condenatórias 
não tem efeito suspensivo a menos que se preste garantia ou demonstre a insuficiência de meios 
para tal.

Por sua vez, segundo GOMES CANOTILHO/VITAL MOREIRA (3) o princípio da presunção de 
inocência pertence àquela classe de princípios materiais do processo penal que, enquanto constitutivos 
do Estado de direito democrático, são extensíveis ao direito sancionatório público, incluindo o processo 
de contra -ordenação e disciplinar.

Note -se, porém, que, no caso em apreço, um juízo sobre a eventual desconformidade constitucional 
do art. 84º do RGIT terá de ter em conta que o mesmo não se limita a estatuir de forma automática que 
o recurso não tem efeito suspensivo.

Com efeito, o legislador não se limita pura e simplesmente a admitir a executoriedade da decisão 
de aplicação de coima tributária antes da decisão transitada em julgado. O que faz é condicionar o efeito 
suspensivo do recurso à prestação de garantia ou demonstração da impossibilidade de o fazer devido à 
insuficiência total ou parcial de meios económicos. O que significa que a prestação de garantia emerge 
como um ónus para o recorrente que pretenda obter o efeito suspensivo do recurso, que leva a questão 
da eventual desconformidade do preceito a transferir -se para um juízo sobre a avaliação da adequação 
de tal ónus, à luz das exigências do princípio da proporcionalidade, tendo em conta o interesse público 
que presidiu à adopção de tal solução.

De todo o modo, vistas as coisas sob este prisma, afigura -se que, tendo em conta os interesses em 
jogo e fundamentalmente os que presidem ao regime da execução fiscal (4), num juízo formulado em 
abstracto, o preceito se não afigura só por si inconstitucional.

Eventualmente só num caso concreto em que se discuta a dificuldade ou onerosidade da presta-
ção de garantia, por exemplo, pela dificuldade de satisfazer o ónus de prova da insuficiência de meios 
económicos, poderá o tribunal ser confrontado com a necessidade de formular um tal juízo.

Mas não é o que se passa nos autos.
Como vimos, não vem questionada a eventual inconstitucionalidade do preceito nem o recorrido 

se escusou a prestar garantia.
A resposta à questão que vem posta há -de resultar da análise do enquadramento fáctico e jurídico 

que caracteriza a situação, tal como vem fixada.
2.1.2. Do efeito suspensivo do recurso jurisdicional interposto da rejeição liminar do recurso da 

decisão de aplicação da coima tributária
Como ficou dito, no ponto 2.1., a reclamante ora recorrida, recorreu da decisão de aplicação de 

coima por não entrega atempada de IVA, no montante de € 10.138,22, recurso que foi liminarmente 
rejeitado, por alegadamente o mesmo ter sido apresentado fora de prazo. Contra esta rejeição liminar 
interpôs a recorrida, em 29/2/2012, recurso para o Supremo Tribunal Administrativo, que se encontra 
pendente.

Por outro lado, entretanto citada no processo de execução fiscal tendente à execução coerciva 
do valor da coima e acrescido, a recorrida apresentou junto da Administração Tributária requerimento 
pedindo que fosse reconhecido o efeito suspensivo do recurso que havia interposto para o STA ou que 
fosse aceite a prestação de garantia.
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Este requerimento veio a ser indeferido por se ter entendido, recorde -se, entre o mais, que:
“(…) indefiro o pedido de suspensão por correr recurso de sentença em tribunal, não existir nenhum 

meio de contencioso susceptível de suspender o processo de execução fiscal nos termos do artº 169º 
do CPPT, com a fundamentação constante na informação que antecede.

“No âmbito do processo de execução fiscal os autos só ficam suspensos até à decisão do pleito 
em caso de reclamação graciosa, impugnação ou recurso judicial que tenham por objecto a legalidade 
da dívida, mediante a prestação de garantia idónea.

“No caso em apreço, o recurso judicial de sentença proferida pelo Tribunal não configura nenhum 
dos meios contenciosos enunciados no parágrafo anterior, pelo que não há base legal para a suspensão 
do processo executivo nos termos do artº 169º do CPPT”.

Nas alegações de recurso para este Supremo Tribunal sublinha a Administração Tributária que 
“decorre do art. 84º do RGIT, o recurso só tem efeito suspensivo se o arguido prestar garantia no prazo 
de 20 dias, por qualquer das formas previstas nas leis tributárias, salvo se demonstrar em igual prazo 
que a não pode prestar, no todo ou em parte, por insuficiência de meios económicos”.

A Administração Tributária, sem atender às circunstâncias do caso, parte do pressuposto de que 
não estando prestada garantia, encontra -se violado o art. 84º do RGIT, uma vez que o mesmo fixa o 
prazo de vinte dias para esse efeito.

Ora, o que cabe resolver é se, encontrando -se pendente recurso para o Supremo Tribunal Admi-
nistrativo da decisão do Tribunal de primeira instância que rejeitou liminarmente o recurso da decisão 
administrativa de aplicação da coima, é legítimo que a Administração Tributária prossiga a execução 
ou o faça sem, no mínimo, dar oportunidade à recorrida de prestar garantia, nos termos gerais.

Afigura -se que não basta a Administração Tributária alegar que o recurso não tem efeito suspensivo 
por incumprimento do disposto no art. 84º do RGIT, sem ter em conta que a prestação de garantia só tem 
sentido se o recurso for admitido, o que ainda não aconteceu. Ou seja, a Administração Tributária adianta -se 
na execução coerciva da coima, sem averiguar se foi dada oportunidade ao recorrido de prestar garantia.

A este propósito realce -se que o regime do RGIT não é muito claro.
Com efeito, no art. 83º, n.º 3, do RGIT, estabelece -se que “O recurso é interposto no prazo de 

20 dias a contar da notificação do despacho, da audiência do julgamento ou, caso o arguido não tenha 
comparecido, da notificação da sentença”.

Por sua vez, diz -se no art. 84º do RGIT que o recurso só tem efeito suspensivo se o arguido prestar 
garantia no prazo de 20 dias.

Por conseguinte, neste último caso, embora se perceba que o prazo de 20 dias se refere ao relativo 
à prestação de garantia, a lei nada adianta a partir de que momento o mesmo se deve contar, nem como, 
isto é, se depende do impulso do tribunal ou da Administração Tributária.

Em anotação ao preceito, JORGE LOPES DE SOUSA/ SIMAS SANTOS escrevem que o prazo 
para a prestação de garantia é de 20 dias a contar da notificação do seu montante.

Por conseguinte, na interpretação do art. 84º do RGIT deve ter -se em conta que o contribuinte tem 
de ser notificado para a prestação de garantia e de que montante, não dependendo dele esse impulso.

No caso dos autos, o que se verifica é que a Administração Tributária actuou como se o contribuinte, 
notificado para prestar garantia, o não tivesse feito, e como se não se encontrasse pendente a apreciação 
de um recurso liminarmente rejeitado, solução que não podemos corroborar como correcta.

Perante o circunstancialismo do caso, impunha -se que a Administração Tributária ao pretender 
prosseguir a execução da coima devesse notificar a contribuinte para prestar garantia, nos termos gerais, 
ou aceitar a prestação da mesma conforme requerimento apresentado nesse sentido.

O que está vedado à Administração Tributária é, prevalecendo -se dos seus poderes coercivos, fazer 
tábua rasa de um recurso jurisdicional pendente em que se discute a admissibilidade da recorrida recorrer 
jurisdicionalmente da decisão de aplicação de coima e que ainda pode vir a ter efeito suspensivo.

Acresce que, nas circunstâncias dos autos, a admitir -se a continuação da execução da coima, caso 
o recurso viesse a obter provimento, o mesmo tornar -se -ia inútil e irremediavelmente comprometido, 
com a consequente violação do direito à tutela judicial efectiva (arts. 20º e 268º, n.º 5, da CRP).

Assim sendo, por tudo o que vai exposto, uma interpretação conforme à Constituição do art. 84º 
do RGIT, mediada pelo direito à tutela judicial efectiva, leva -nos a concluir que, em caso de rejeição 
liminar do recurso de decisão de aplicação de coima tributária, a Administração Tributária só pode 
prosseguir a execução, na pendência de recuso daquela rejeição, depois de notificar o recorrente para 
prestar garantia ou demonstrar que a não pode prestar, por insuficiência de meios económicos, nos 
termos gerais, sob pena de em caso de eventual provimento do recurso o mesmo se tornar inútil, com 
violação do direito à tutela judicial efectiva (cfr. os arts. 20º e 268º, n.º 4, da CRP).

Não encontrando a interpretação sufragada pela Administração Tributária apoio legal, impro-
cedem as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença “a quo”, ainda que com distinta 
fundamentação.
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III - DECISÃO
Termos em que os Juízes Conselheiros da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida, 
com distinta fundamentação.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 15 de Maio de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) (Cfr. Regime Geral das Infracções Tributárias, 4ª ed., Áreas Editora, 2010, pp. 582 -583.)
(2) (Cfr. ob. cit., p. 583.)
(3) (Cfr. Constituição da República Portuguesa Anotada, 4ª ed., Coimbra Editora, Coimbra, 2007, pp.515 a 516.)
(4) (SOARES MARTÍNEZ realça as características da celeridade e simplicidade instituídas no interesse do credor (Ad-

ministração Tributária) que promove a execução e podem estender -se à execução coerciva das próprias coimas tributárias (cfr. 
Direito Fiscal, Almedina, Coimbra, 1995, p. 444).) 

 Acórdão de 15 de Maio de 2013.

Assunto:

Reclamação Graciosa. Garantia. Caducidade da Garantia. Suspensão da Execução.

Sumário:

 I — O regime da caducidade da garantia estabelecido no artº 183º A n.º 1 do Código 
de Procedimento e Processo Tributário, na redacção, da Lei n.º 30 -B/2002, 
era sancionatório da morosidade na decisão do procedimento tributário e do 
processo judicial pelas entidades competentes, sem deixar de salvaguardar, 
num justo equilíbrio, a sua não aplicação, quando o atraso resultasse de motivo 
imputável ao reclamante, impugnante, recorrente ou executado (cfr. n.º 3 do 
referido normativo).

 II — Por força das disposições conjugadas do referido art. 183º n.º 1, e dos arts. 169º, nº1, 
e 103º, n.º 5 do Código de Procedimento e Processo Tributário, permitia -se assim ao 
interessado obter a declaração de caducidade da garantia, sem perder o efeito sus-
pensivo da execução, se a reclamação graciosa em que fosse discutida a legalidade 
da liquidação não fosse decidida no prazo de um ano ou o processo de impugnação 
judicial em que fosse discutida essa legalidade ou de oposição à execução fiscal não 
fossem decididos, em 1ª instância, no prazo de três anos. Nessas situações o pro-
cesso de execução fiscal continuava suspenso, mesmo sem garantia, até ao momento 
em que estaria se a garantia se mantivesse, ou seja, até à decisão do pleito, não 
sendo, pois, devida qualquer outra garantia para obter o referido efeito suspensivo.

 III — Para os referidos efeitos verifica -se a decisão final do pleito com o trânsito da 
decisão final do processo de impugnação, ainda que seja interposto recurso judicial 
da decisão do tribunal de 1ª instância, ou, em caso de impugnação administrativa, 
quando se formar o chamado caso decidido ou resolvido, o que ocorre quando a 
decisão da Administração Tributária deixar de ser contenciosamente impugnável 
com fundamento em vícios geradores de anulabilidade.

Processo n.º 667/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – Vem a Fazenda Pública, recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal do Porto de 26 de Dezembro de 2012, que julgou procedente a reclamação deduzida 
pela A…, melhor identificada nos autos, contra o despacho do Chefe de Divisão da divida Executiva, 
da área da justiça da Direcção de Finanças do Porto, que decidiu não suspender o processo de execução 
fiscal n.º 34682005101000080, em virtude da garantia prestada haver caducado.
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Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a reclamação de 

actos do órgão de execução fiscal interposta, nos termos do disposto no art. 276º do CPPT, do despa-
cho proferido pelo Chefe de Divisão da Dívida Executiva, da Área da Justiça Tributária da Direção 
de Finanças do Porto, de 11.09.2012 e notificado em 24.09.2012, na qual decidiu não suspender o 
processo de execução fiscal (PEF) n.º 34682005101000080, em virtude da garantia prestada haver 
caducado.

B. O despacho reclamado, fundamenta a sua decisão de não manter a suspensão do PEF, com base 
no teor do Ofício Circulado n.º 60.090, de 15.05.2012, da DSGCT, que refere que após reconhecimento 
da caducidade da garantia, por não ter sido cumprido o prazo máximo de um ano para decisão da 
reclamação graciosa, o interessado só pode beneficiar da suspensão do PEF até à decisão do pleito, 
entendendo -se que a palavra “pleito” se refere, somente, ao “pleito administrativo” pelo que, respei-
tando a impugnação judicial a um “pleito judicial”, o PEF só ficará suspenso mediante a prestação 
de garantia idónea nos termos e prazos constantes dos artigos 169.º e 199.º do CPPT.

C. A douta sentença recorrida julgou então a presente reclamação procedente, com a consequente 
anulação do despacho reclamado, sustentando o Tribunal a quo tal conclusão nas considerações cons-
tantes da transcrição do extracto do douto acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Administrativo, 
no processo com o n.º 1270/12, de 05/12/2012.

D. Contrariamente ao sentenciado, e com o devido respeito que nos merece a fundamentação 
expendida pelo STA, perfilha a Fazenda Pública o entendimento, já defendido na sua contestação, de 
que não padece o ato controvertido de qualquer ilegalidade, padecendo a sentença recorrida de erro 
de julgamento de direito.

Vejamos,
E. Vigora no nosso ordenamento jurídico o princípio da indisponibilidade dos créditos tributários, 

enunciado no n.º 2 do artigo 30º da Lei Geral Tributária (LGT) e aflorado no n.º 3 do artigo 85º do 
CPPT, para tanto, disponibilizando meios capazes de assegurar, para o credor/exequente (Estado), a 
garantia do pagamento (se necessário) daqueles créditos, no período em que não é possível movimentar 
a execução fiscal, dado o prosseguimento dos seus termos poder ser temporariamente paralisado pela 
apresentação de meio de reação que tenha por objeto a legalidade ou inexigibilidade da liquidação 
subjacente à divida exequenda, em sentido amplo.

F. Na situação sub judice, a liquidação da dívida exequenda, foi objeto de reclamação graciosa 
e recurso hierárquico e, perante o indeferimento dessas ações, a Reclamante apresentou impugnação 
judicial autuada neste Tribunal como n.º 135/09.4BEPRT.

G. Nos termos do artigo 169º do CPPT e nºs 1 e 2 do artigo 52º da LGT, a execução para co-
brança coerciva do montante liquidado suspende -se até à decisão do pleito, desde que se verifique 
uma qualquer de três situações: (i) tenha sido constituída garantia nos termos do artigo 195º, (ii) haja 
sido prestada garantia nos termos do artigo 199º, ou (iii) exista penhora que garanta a totalidade da 
quantia exequenda e do acrescido, durando aquela suspensão até à verificação do caso decidido ou 
resolvido.

H. Por sua vez, o n.º 2 do art.º 183.º do CPPT estabelece que, uma vez prestada a garantia, 
esta pode ser levantada oficiosamente ou a requerimento do prestador, logo que no processo que a 
determinou tenha transitado em julgado decisão favorável ao garantido ou haja pagamento da dívida.

I. Ou seja, só se verifica caso resolvido ou decidido quando o ato tributário ou a dívida, cuja 
legalidade ou exigibilidade forem contestadas, deixarem de ser administrativamente impugnáveis.

J. No caso de meios contenciosos judiciais de reação, o pleito fica resolvido apenas quando 
ocorrer o trânsito em julgado da decisão judicial.

K. Acresce referir que a caducidade prevista atualmente no art.º 183 -A do CPPT só ocorre em 
caso de falta de diligência da Administração Tributária, por não ter cumprido o prazo de um ano para 
proferir decisão em sede de reclamação graciosa (n.º 1 do art.º 183 -A do CPPT), não ocorrendo essa 
caducidade se o incumprimento for da responsabilidade do reclamante (n.º 2 do art.º 183º -A do CPPT).

L. Assim, a caducidade tanto ocorre nos casos em que se trate de garantia prestada pelo contri-
buinte, como de garantias constituídas pela própria Administração (hipoteca legal ou penhor), nos 
termos do art.º 195.º do CPPT, estando aqui afastada a penhora face à revogação expressa do n.º 1 
do art.º 235.º do CPPT.

M. Com efeito, o sentido da norma é incutir à Administração tributária uma tramitação célere 
do processo, não havendo razão para distinguir estas garantias.

N. Convém referir que a anterior redação do n.º 1 do art.º 183 -A do CPPT (anterior à Lei 
n.º 53 -A/2006, de 29.12) estatuía que a caducidade da garantia era aplicado, não só à reclamação 
graciosa, mas também à impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução, estabelecendo 
um prazo máximo de um ano para a decisão da reclamação graciosa e de três anos para o julgamento 
em primeira instância dos processos judiciais.
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O. Ora, face a esta alteração, facilmente se conclui que foi intenção do legislador, com a nova 
redação do preceito citado, restringir o âmbito de aplicação da norma às situações de apresentação 
de reclamação graciosa, imputando à Administração os custos da sua própria ineficiência, devendo 
igualmente ser aplicada nos casos de recurso hierárquico, pois sendo este recurso um prolongamento 
do procedimento de reclamação graciosa, não fazia sentido a Administração solicitar nova garantia 
quando tudo se passa dentro da própria Administração.

P. Situação diferente ocorre no caso de eventual reação judicial ao indeferimento da pretensão 
do contribuinte na fase administrativa uma vez que esta lei afastou peremptoriamente a responsabili-
zação pelas decisões dos tribunais, não sendo então, intenção do legislador, imputar à Administração 
os custos no atraso de decisões judiciais, dado que os tribunais são órgãos de soberania, e como tal 
independentes, face ao previsto na Constituição da República Portuguesa (CRP).

Q. Face ao exposto, deve a douta sentença ser revogada e substituída por outra que considere 
legal o Despacho objeto da presente Reclamação, em virtude de haver fundamento legal para exigir a 
prestação de nova garantia (arts. 103.º n.º 5, 169.º e 183.º -A, todos do CPPT e art.º 52.º, n.º 1 da LGT)»

2 – A A…, S.A. apresentou as suas contra alegações com as seguintes conclusões:
«i. Ao contrário do pretendido pela Recorrente, a aludida decisão não violou qualquer preceito legal, 

sendo inteiramente certa e pertinente a argumentação, bem como as considerações em que se baseia.
ii. Para a Recorrente, o efeito suspensivo no processo de execução fiscal apenas se deveria manter 

se fosse apresentada nova garantia, já que a caducidade da garantia anteriormente prestada só teria 
efeito na fase administrativa do pleito.

iii. Esta argumentação da Recorrente baseia -se na sua interpretação da nova redacção legal do 
artigo 183.º -A do CPPT, quando restringiu a potencial caducidade das garantias à delonga apenas sus-
citada na decisão de reclamações graciosas.

iv. Como fonte imediata desta argumentação, a Recorrente refere o entendimento da Autoridade 
Tributária e Aduaneira consubstanciado no Ofício -Circulado n.º 60090, de 15 de Maio de 2012, da 
Direcção de Serviços de Gestão dos Créditos Tributários.

v. Sucede que em 12 de Março de 2003, a mesma Direcção de Serviços de Gestão dos Créditos 
Tributários emitiu o Ofício -Circulado n.º 60094, que revogou expressamente o Ofício -Circulado 
n.º 60090.

vi. Nessa nova orientação genérica a Autoridade Tributária e Aduaneira vem adaptar a sua posi-
ção, conformando -a com a orientação jurisprudencial pacífica e constante dos Tribunais Superiores, 
mormente com a do Supremo Tribunal Administrativo.

vii. Desta forma, a Autoridade Tributária e Aduaneira determina também para os Serviços que 
verificando -se a caducidade da garantia em sede de reclamação graciosa, não é exigível ao contribuinte 
a prestação de nova garantia, caso prossiga com a discussão da legalidade da divida em sede de recurso 
hierárquico ou de impugnação judicial, mantendo -se o processo de execução fiscal suspenso até que seja 
proferida decisão final pela administração tributaria (caso decidido) ou pelo tribunal (trânsito em julgado).

viii. Sem prejuízo desta alteração, a verdade é que o Ofício  - Circulado n.º 60090, de 15 de Maio 
de 2012, da Direcção de Serviços de Gestão dos Créditos Tributários, era, objectivamente, doutrina 
administrativa que se não se limitava a ser enunciativa do regime legal, mas conformativa do mesmo, 
pelo que padecia de vício de violação de Lei, por ofensa do princípio da Legalidade tributária.

ix. É por esse motivo que o despacho da Divisão da Dívida Executiva, da Área da Justiça Tributária 
da Direcção de Finanças do Porto que revogou o efeito suspensivo no processo de execução fiscal em 
curso contra a Recorrida é ilegal por incorrer num vício de violação de Lei.

x. A caducidade da garantia prestada pela Recorrida ocorrida por delonga na decisão da recla-
mação graciosa por si apresentada permite manter o efeito suspensivo no processo de execução fiscal 
supra -referido até que ocorra trânsito em julgado da impugnação judicial em curso.

xi. Em conclusão, o certo é que, conforme decorre da douta Sentença a quo, a Recorrente, não apre-
sentou, nem nesta, nem naquela sede, argumentos que permitissem sustentar a sua tese e que se alicerça 
numa fundamentação cuja Lei, Doutrina e Jurisprudência desacompanha, como referido anteriormente.

xii. Assim, em face de tudo quanto ficou exposto, deve o presente recurso ser julgado totalmente 
improcedente, determinando -se em sequência a reconstituição da situação anterior á revogação do 
efeito suspensivo.»

3 – O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu o douto parecer, com a seguinte fundamentação:
«Recorrente: Fazenda Pública
Objecto do recurso: sentença declaratória da procedência de reclamação apresentada contra decisão 

do órgão da execução fiscal determinando a prestação de nova garantia para manutenção da suspensão 
de processo de execução fiscal.

FUNDAMENTAÇÃO
Questão decidenda: apreciação da legalidade do prosseguimento do processo de execução fiscal, 

em caso de reclamação graciosa, recurso hierárquico e subsequente impugnação judicial para discussão 
da legalidade da dívida exequenda, associada à prestação de garantia idónea posteriormente declarada 
caducada.
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A execução fiscal fica suspensa até à decisão do pleito, em caso de reclamação graciosa, impugna-
ção judicial ou recurso judicial (reclamação) que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda 
desde que tenha sido prestada garantia idónea que assegure o pagamento da quantia exequenda e do 
acrescido (art.52º nºs 1/2 LGT; arts. 169º nº1 e 199º nºs 1 e 4 CPPT)

A decisão do pleito, adoptada pelo legislador como termo final do período de suspensão da exe-
cução fiscal, apenas ocorre com a formação de caso decidido ou resolvido na sequência de impugna-
ção administrativa (reclamação graciosa ou recurso hierárquico), ou de caso julgado na sequência de 
impugnação judicial ou recurso judicial (Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo 
Tributário anotado e comentado 6ª edição 2011 Volume III p.220)

A declaração de caducidade da garantia pelo órgão da administração tributária com competência 
para decidir a reclamação graciosa não obsta à manutenção do efeito suspensivo da execução, pelo 
seguintes motivos:

a) inexistência de previsão da cessação do efeito suspensivo nas normas constantes do art. 183º -A 
CPPT;

b) a declaração de caducidade constitui uma sanção resultante da morosidade do procedimento 
tributário ou do processo judicial;

c) o prosseguimento da suspensão da execução sem garantia subsequente à declaração de cadu-
cidade surge como uma compensação pelo ónus que foi imposto ao contribuinte de ter de suportar a 
garantia durante um período de tempo que se considera adequado para ser proferida decisão.

(no sentido propugnado acórdãos STA -SCT 31.01.2008 processo n.º 21/08; 20.10.2010 processo 
n.º 1258/09; 29.06.2011 processo n.º 563/11; 12.04.2012 processo n.º 322/12; 26.04.2012 processo 
n.º 364/12; 21.11.2012 processo n.º 1155/12; 5.12.2012 processo n.º 1270/12, na doutrina Jorge Lopes 
de Sousa ob. cit. Volume III p.342);

d) como consequência da premissa antecedente o efeito da caducidade da garantia declarada na 
pendência de reclamação graciosa prolonga -se pela subsequente impugnação judicial em que se continua 
a discutir a legalidade da dívida exequenda

Não sendo a suspensão da execução fiscal afectada pela caducidade da garantia prestada, a exi-
gência pela administração tributária de prestação de uma nova garantia para obtenção daquele efeito, 
até à decisão do pleito (segundo a interpretação da expressão antecedentemente sustentada) carece de 
fundamento legal.

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.»
4 – Com dispensa de vistos, dada a natureza do processo, vêm os autos à conferência.
5 - Em sede factual apurou -se em primeira instância a seguinte matéria de facto:
A. A 07 de Janeiro de 2005 foi instaurado pelo Serviço de Finanças de Gondomar 2, o processo 

execução fiscal n.º 3468200501000080 contra a reclamante para cobrança coerciva de IVA e juros 
compensatórios dos anos de 2002 a 2004, na quantia global de € 759.098,09 (setecentos e cinquenta e 
nove mil e noventa e oito euros e nove cêntimos) — cfr. fls. 1;

B. Pelo oficio 002069 datado de 05 de Janeiro de 2007 e recebido a 20 de Janeiro de 2007, foi 
a reclamante notificada da dedução do valor de € 759.098,09 (setecentos e cinquenta e nove mil e 
noventa e oito euros e nove cêntimos) respeitante a dívidas de IVA, relativas aos anos de 2002 a 2004, 
pelo que o reembolso foi fixado em € 104.025,87 (cento e quatro mil e vinte e cinco euros e oitenta e 
sete cêntimos) — cfr. fls. 32 e 33;

C. A reclamante deduziu reclamação graciosa a 28 de Fevereiro de 2005 e requereu a fixação de 
garantia — cfr. fls. 98;

D. A 17 de Janeiro de 2006 foi proferido despacho de fixação de garantia no montante de 
€ 1.081.990,00 (um milhão e oitenta e um mil e novecentos e noventa euros) — cfr. fls. 105;

E. A 27 de Janeiro de 2006 a reclamante apresentou garantia no montante referido em D) — cfr. 
fls. 109 e 110;

F. A 28 de Dezembro de 2006, a reclamante requereu a declaração de caducidade da garantia — cfr. 
fls. 119 a 123;

G. Por despacho de 08 de Fevereiro de 2007, o requerimento de caducidade de garantia foi de-
ferido — cfr. fls. 196;

H. A reclamação referida em C), foi improcedente por despacho datado de 02 de Agosto de 2007, 
ao qual foi interposto recurso hierárquico — cfr. 207 e 208;

I. A reclamante deduziu impugnação judicial a 7 de Janeiro de 2009 que corre no Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal do Porto sob o n.º 135/09.4BEPRT e na qual ainda não foi proferida sentença;

J. Por despacho de 11 de Setembro de 2012, o qual se considera aqui integralmente reproduzido, 
foi determinada a notificação da reclamante para prestar garantia, sem a qual não haveria lugar à sus-
pensão do processo — cfr. fls. 240 e 241;
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K. Pelo oficio n.º 6877 de 19 de Setembro de 2012, registado a 20 de Setembro de 2012, a recla-
mante foi notificada do despacho referido em J) — cfr. fls. 258;

L. Os presentes autos deram entrada a 02 de Outubro de 2012 — cfr. fls. 269.
6. Tanto quanto se apura das respectivas conclusões questão objecto de recurso é a de saber se 

Administração Fiscal pode exigir à recorrida a prestação de nova garantia fiscal para manter suspenso 
o processo de execução fiscal, em virtude de ter sido declarada a caducidade da garantia anteriormente 
prestada ao abrigo do disposto no artº 183º -A do CPPT, na redacção dada pela lei 30 -B/2002 de 30/12, 
com vista à suspensão da execução fiscal, tendo a recorrida deduzido reclamação graciosa contra a divida 
exequenda e impugnação judicial contra a decisão de indeferimento daquela reclamação graciosa.

A sentença recorrida, ancorando -se na jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo, 
nomeadamente no acórdão proferido no recurso 01270/12 de 05/12/2012, concluiu que, por força do 
disposto no artº 169º n.º 1 do CPPT, a execução fiscal mantém a sua suspensão na sequência da apre-
sentação da garantia bancária, independentemente da caducidade daquela garantia, suspensão que se 
mantém até trânsito em julgado da decisão que vier a ser proferida na impugnação judicial, não sendo, 
pois, devida qualquer outra garantia para obter o referido efeito suspensivo.

Contra o assim decidido se insurge a Fazenda Pública sustentando que os efeitos da suspensão da 
execução decorrentes da caducidade da garantia apresentada na sequência de reclamação graciosa não 
se estendem à impugnação judicial, por se tratarem de processos de natureza distinta.

Alega para o efeito que no caso de eventual reacção judicial ao indeferimento da pretensão do 
contribuinte na fase administrativa a lei afastou peremptoriamente a responsabilização pelas decisões 
dos tribunais, não sendo então, intenção do legislador, imputar à Administração os custos no atraso de 
decisões judiciais, dado que os tribunais são órgãos de soberania, e como tal independentes, face ao 
previsto na Constituição da República Portuguesa (CRP).

6.1 A questão suscitada é, até nos pressupostos de facto, em tudo idêntica à questão foi apreciada 
e decidida neste Supremo Tribunal Administrativo no acórdão de 364/12, de 26.04.2012, subscrito 
pelo presente relator.

Com efeito constata -se dos presentes autos que a executada deduziu reclamação graciosa em 
28.02.2005, requerendo também a prestação da garantia. E requereu em 28 de Dezembro de 2006 que 
a garantia fosse declarada caducada com efeitos reportados a 28 de Fevereiro de 2006, o que veio a 
suceder (cf. pontos C a H do probatório).

Assim, tal como na situação fáctica em análise naquele acórdão, à data em que foi concedida a 
garantia era aplicável o regime de caducidade da garantia previsto pelo art.º 183.º A do CPPT na re-
dacção da Lei 30 B/2002 de 30 de Dezembro

Por isso se acompanhará a argumentação jurídica aduzida referido Acórdão 364/12, por economia 
de meios e tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC).

Escreveu -se nesse aresto:
«Dispõe o artº 169º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário que a execução ficará 

suspensa até à decisão do pleito em caso de reclamação graciosa, impugnação judicial ou recurso judicial 
que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda desde que tenha sido constituída garantia 
nos termos do artigo 195.º ou prestada nos termos do artigo 199.º ou a penhora garanta a totalidade 
da quantia exequenda e do acrescido, o que será informado no processo pelo funcionário competente.

Esta suspensão está também prevista genericamente no artº 52º da Lei Geral Tributária para os 
casos de pagamento em prestações, reclamação, recurso, impugnação da liquidação e oposição à exe-
cução que tenham por objecto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda.

Por outro lado preceitua o artº 103º, n.º 4 do Código de Procedimento e Processo Tributário (1)  - que 
a impugnação tem efeito suspensivo quando, a requerimento do contribuinte, for prestada garantia ade-
quada, no prazo de 10 dias após a notificação para o efeito pelo tribunal, com respeito pelos critérios 
e termos referidos nos n.os 1 a 5 e 9 do artigo 199.º, estabelecendo o n.º 5 do mesmo normativo que 
caso haja garantia prestada nos termos da alínea f) do artigo 69.º, esta mantém -se, independentemente 
de requerimento ou despacho, sem prejuízo de poder haver lugar a notificação para o seu reforço.

Da conjugação destas normas se pode concluir, com segurança, que esta garantia, prestada para 
obter o efeito suspensivo da reclamação graciosa, valerá até á decisão final do pleito, entendendo -se 
por decisão final do pleito o trânsito da decisão final do processo de impugnação, ainda que seja 
interposto recurso judicial da decisão do tribunal de 1ª instância, ou, em caso de impugnação admi-
nistrativa, quando se formar o chamado caso decidido ou resolvido, o que ocorre quando a decisão 
da Administração Tributária deixar de ser contenciosamente impugnável com fundamento em vícios 
geradores de anulabilidade  - cf., neste sentido, na doutrina, João António Valente Torrão, no seu Có-
digo de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, pag. 474, Rui Duarte Morais, 
A Execução Fiscal, pag. 80, e Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e Processo Tributário 
anotado, vol. III, pag. 220.

Ora, (…) se esta garantia, prestada para obter o efeito suspensivo da reclamação graciosa, vale até 
ao trânsito da decisão final do processo de impugnação, não há efectivamente razões para se considerar 
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que o mesmo não suceda nas situações em que, estando já instaurado o processo executivo, a garantia 
tenha caducado por facto imputável à Administração Fiscal.

Aliás, só este entendimento se concilia com a ratio do instituto da caducidade da garantia, que se 
prende com a necessidade de acautelar e proteger os contribuintes da demora excessiva das decisões, 
quer na fase administrativa, quer na fase judicial.

É isso mesmo que decorre do fim visado pelo legislador ao elaborar a norma do artigo 183 -A nº1 
do Código de Procedimento e Processo Tributário (redacção da Lei n.º 30 -B/2002, aplicável ao caso 
subjudice), que prevê a possibilidade de caducar a garantia que tivesse sido efectivamente prestada, 
por atraso na decisão do processo de reclamação graciosa ou nos processos de impugnação judicial ou 
de oposição à execução, mantendo -se, contudo o efeito suspensivo da execução.

Com efeito, com o intuito de «responsabilizar a a administração e os tribunais na condução célere 
e expedita do processo» e de prevenir a «imposição ao contribuinte de um encargo oculto por razões que 
lhe são alheias (2)» o legislador aditou ao Código de Procedimento e Processo Tributário o artº 183º -A, 
cuja redacção, alterada pela Lei n.º 30 -B/2002, aplicável ao caso subjudice era a seguinte:

«1 - A garantia prestada para suspender a execução em caso de reclamação graciosa, impugnação 
judicial, recurso judicial ou oposição caduca se a reclamação graciosa não estiver decidida no prazo de 
um ano a contar da data da sua interposição ou se na impugnação judicial ou na oposição não tiver sido 
proferida decisão em 1.ª instância no prazo de três anos a contar da data da sua apresentação. 2  - Os 
prazos referidos no número anterior são acrescidos em seis meses quando houver recurso a prova pe-
ricial. 3  - O regime do n.º 1 não se aplica quando o atraso resulta de motivo imputável ao reclamante, 
impugnante, recorrente ou executado. 4  - A verificação da caducidade cabe ao tribunal tributário de 
1.ª instância onde estiver pendente a impugnação, recurso ou oposição, ou, nas situações de reclamação 
graciosa, ao órgão com competência para decidir a reclamação, devendo a decisão ser proferida no prazo 
de 30 dias após requerimento do interessado. 5  - Não sendo proferida a decisão referida no número 
anterior no prazo aí previsto, considera -se tacitamente deferido o requerido. 6  - Em caso de caducidade 
da garantia, o interessado será indemnizado pelos encargos suportados com a sua prestação, nos termos 
e com os limites previstos nos n.os 3 e 4 do artigo 53.º da lei geral tributária».

Permitia -se assim ao interessado obter a declaração de caducidade da garantia, sem perder o efeito 
suspensivo da execução, se reclamação graciosa em que fosse discutida a legalidade da liquidação não 
fosse decidida no prazo de um ano ou o processo de impugnação judicial em que fosse discutida essa 
legalidade ou de oposição à execução fiscal não fossem decididos, em 1ª instância, no prazo de três anos.

Nessas situações, em que se enquadra, aliás, o caso em apreço, o processo de execução fiscal 
continua suspenso, mesmo sem garantia, até ao momento em que estaria se a garantia se mantivesse, ou 
seja, até à decisão do pleito (cf., adoptando este entendimento, Jorge Lopes de Sousa, ob. cit., vol. III, 
pags. 341 -342)

O que bem se compreende pois o regime da caducidade da garantia estabelecido no artº 183º A n.º 1 
do CPPT é sancionatório da morosidade na decisão do procedimento tributário e do processo judicial 
pelas entidades competentes, sem deixar de salvaguardar, num justo equilíbrio, a sua não aplicação, 
quando o atraso resultar de motivo imputável ao reclamante, impugnante, recorrente ou executado cfr. 
n.º 3 do artº 183º A do CPPT.

O prosseguimento da suspensão da execução sem garantia subsequente à declaração de caducidade 
surge assim (…) como uma compensação pelo ónus que foi imposto ao contribuinte de ter de suportar 
a garantia durante um período de tempo que se considera adequado para ser proferida decisão (…)

Ora, sendo este o espírito da lei, não se compreende nem se aceita a tese da Fazenda Pública quando 
defende a existência da obrigação de prestação de nova garantia no âmbito do processo de impugnação 
judicial precisamente no caso de a garantia prestada na pendência da reclamação graciosa ter caducado 
por culpa unicamente imputável à Administração Fiscal, nomeadamente por não ter cumprido o prazo 
que o legislador considera razoável para decidir o mencionado procedimento.»

Tal é, aliás, o entendimento acolhido de forma unânime pela jurisprudência deste Supremo Tribunal 
Administrativo podendo concluir -se hoje que constitui jurisprudência consolidada na Secção que decorre 
do art. 169º, n.º 1, do CPPT, que a execução fiscal fica suspensa até à decisão do pleito, sendo que, em 
relação à reclamação graciosa, a decisão do pleito só ocorrerá quando se formar o caso decidido ou 
caso resolvido, quando a liquidação se puder considerar estabilizada na ordem jurídica, por a decisão 
da reclamação graciosa já não ser susceptível de impugnação administrativa (recurso hierárquico) ou 
contenciosa (impugnação judicial) com fundamento em vícios geradores de anulabilidade  - cf. neste 
sentido, para além dos acórdãos citados pelo Exmº Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal 
Administrativo, os Acórdãos da Secção de Contencioso Tributário de 23.01.2013, recurso 1500/13, de 
06.02.2013, recurso 92/13, e de 20.02.2013, recurso 162/13.

Acresce dizer, como ficou escrito no Acórdão 92/13, de 20.02.2013, que «a este entendimento 
não obsta a circunstância de, face à actual redacção do n.º 1 do art. 183º -A do CPPT, a caducidade 
da garantia operar apenas no caso de a reclamação graciosa não estar decidida no prazo de um ano a 
contar da data da sua interposição.
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Com efeito, aceitando que (…) a caducidade da garantia se destina a devolver à AT os custos da 
sua própria ineficiência, não vemos que daí resulte que, pelo facto de a nova redacção daquele norma-
tivo não contemplar a caducidade para os casos de impugnação judicial, recurso judicial ou oposição, 
se deva concluir (…) que no caso de ser deduzida impugnação judicial da decisão de indeferimento da 
reclamação graciosa, aquele atraso deixa de ser imputável à administração (sendo certo que eventuais 
atrasos na decisão da impugnação judicial não podem ser imputáveis à AT, também é certo que a ca-
ducidade da garantia não decorre destes atrasos (…) mas, antes, do facto de a reclamação graciosa não 
ter sido decidida no prazo de um ano).

Por isso, se a manutenção da suspensão da execução sem garantia subsequente à declaração de 
caducidade surge como uma compensação pelo ónus que foi imposto ao contribuinte de ter de suportar 
a garantia durante um período de tempo que se considera adequado para ser proferida decisão, então, 
também não colhe a alegação da recorrente no sentido de que existe obrigação de prestação de nova 
garantia no âmbito do processo de impugnação judicial (ainda que esta impugnação seja deduzida na 
sequência da decisão da reclamação graciosa), quando a garantia prestada na pendência da mesma 
reclamação graciosa haja caducado, por culpa unicamente imputável à AT, nomeadamente por não ter 
cumprido o prazo que o legislador considera razoável para decidir tal procedimento».

Trata -se jurisprudência que também aqui se acolhe e se reitera, não tendo a recorrente apresentado 
novos e melhores argumentos, nem existindo razões para se seguir diverso entendimento sobre esta 
mesma questão.

Em face de tudo o exposto forçoso é concluir que, no caso subjudice, a execução fiscal mantém 
a sua suspensão na sequência da apresentação da garantia bancária no âmbito da reclamação graciosa, 
independentemente da caducidade daquela garantia, suspensão que se mantém até trânsito em julgado 
da decisão que vier a ser proferida na impugnação judicial, não sendo, pois, devida qualquer outra 
garantia para obter o referido efeito suspensivo.

A sentença recorrida, que assim decidiu, deve pois ser confirmada, pelo que improcede o recurso.
7. Decisão:
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente Fazenda Pública.

Lisboa, 15 de Maio de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.

(1) (Na redacção da Lei n.º 15/2001 de 5 de Junho, aplicável ao caso subjudice.)
(2) (Proposta de Lei n.º 53/VIII que esteve na origem da Lei 15/2001, de 5 de Junho.) 

 Acórdão de 15 de Maio de 2013.

Assunto:

Prescrição. Suspensão. Reclamação de decisão do órgão da execução fiscal.

Sumário:

Sendo a prescrição de conhecimento oficioso, cabe ao Tribunal julgar esta verificada 
se, não obstante a mesma não estar verificada na data do despacho do órgão da 
execução fiscal reclamado, estiver verificado o respetivo prazo na data da decisão 
judicial.

Processo n.º 717/13 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. “A…, SA”, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF do 
Porto que julgou improcedente a reclamação por si deduzida contra decisão do órgão da execução fiscal 
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que lhe indeferiu o seu pedido de declaração de prescrição da dívida exequenda apresentando, para o 
efeito, alegações nas quais conclui:

Iª). A reclamação do ato do órgão de execução fiscal não integra uma das causas de suspensão da 
prescrição previstas no n.º 3 do artigo 49.º da LGT, com a redação originária à data dos factos, sendo 
certo que as causas de suspensão da prescrição estão taxativamente previstas;

IIª). Sendo que a reclamação ai mencionada deve ser interpretada como significando “reclamação 
graciosa”, por conjugação com a norma constante do artigo 169.º, n.º 1 do CPPT, onde se estabelece a 
suspensão da execução fiscal em consequência da apresentação de reclamação graciosa, desde que consti-
tuída ou prestada garantia ou efetuada penhora que garanta a totalidade da dívida exequenda e do acrescido;

IIIª). Dado que a reclamação do ato do órgão de execução fiscal é tramitada no processo de 
execução fiscal, o processo de execução fiscal não esteve parado e portanto não teve a virtualidade de 
suspender a prescrição.

IVª). Na reclamação do ato do órgão de execução em apreço não foi invocado qualquer fundamento 
de inexigibilidade da dívida exequenda;

Vª). Apenas se estava a discutir a alocação errada efetuada pela Administração Tributária do valor 
da compensação n.º 2007 00000007213 aos processos de execução fiscal com os ns.º 338720001030183 
e 3387200401015966;

VIª). Não se discutiu assim, no âmbito da reclamação do ato do órgão de execução fiscal a 
exigibilidade da dívida exequenda, não se preenchendo assim o pressuposto estabelecido no n.º 1 do 
artigo 169.º do CPPT, por forma a suspender o processo executivo.

VIIª). Mas apenas se discutindo a compensação e qual o processo executivo a que a mesma de-
veria ser imputada.

VIIIª). Ao contrário do alegado na sentença recorrida pelo Tribunal “a quo”, de que o processo 
de execução fiscal esteve parado mais de um ano por facto imputável ao sujeito passivo, o tempo que 
decorreu entre a apresentação da reclamação do ato do órgão da execução fiscal (Processo n.º 1410/07.8 
BEPRT) e a sua conclusão decorreu da insistência da Administração Tributária e do Tribunal “a quo” 
em não seguirem as conclusões “ad quem” que deram razão à A…

IXª). Deste modo podemos concluir que a douta sentença recorrida incorre em erro de julgamento, 
pois o Tribunal “a quo”, na interpretação e aplicação do artº 49º, n.º 3, da LGT, ao considerar que a 
reclamação do ato do órgão da execução fiscal consubstancia causa de suspensão da prescrição.

Xª). Consequentemente, deve o presente recurso ser julgado procedente e revogada a douta sentença 
do Tribunal “a quo”, e, em consequência, o pedido subjacente à reclamação do ato do órgão de execução 
fiscal interposta pela Recorrente deve ser julgado procedente, com todas as consequências legais.

PEDIDO
Nestes termos e nos demais que Vs. Exas. doutamente não deixarão de suprir, deve o presente 

recurso ser julgado procedente, revogando a sentença recorrida, substituindo -a por outra em que seja 
julgado totalmente procedente o pedido da reclamação do ato do órgão de execução fiscal, nos termos 
e fundamentos acima invocados, nomeadamente, a declaração de prescrição do processo de execução 
fiscal aqui em crise, com todas as consequências legais. Pois só assim se fará inteira e sã JUSTIÇA!

II. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 115/117 no qual se pronuncia pela procedência do 
recurso, uma vez que a dívida exequenda se encontra prescrita.

III. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1º) Contra a A…, SA, com sede no Edifício …, foi instaurada no Serviço de Finanças do Porto 4, 

em 16.09.2003, a execução fiscal n.º 3387200301022989, para cobrança coerciva de dívida de IVA 
relativa ao ano de 2002, no montante de 41.106,69 euros – cfr. doc. de fls. 6 dos autos e fls. 489 do 
PEF apenso aos autos – III Volume.

2º) Por ofício n.º 1113, datado de 31.01.2005, foi efetuada citação mediante aviso postal registado, 
em 01.02.2005, da ora reclamante para o processo de execução fiscal mencionado em 1.  - cfr. doc. de 
fls. 6 e 55 dos autos e 491 e segs. do PEF apenso aos autos, III Volume.

3º) Em 01.03.2005 o processo referido em 1) foi apenso ao processo executivo n.º 3387200201507478 
instaurado no mesmo Serviço de Finanças, contra a mesma executada em 09.11.2002, para cobrança coerciva 
de dívidas de IVA relativas ao ano de 2001  - cfr. doc. de fls. 55 dos autos e fls. 429 do PEF apenso II Volume.

4º) No período que medeou entre 16.02.2005 e 08.03.2006, o processo de execução fiscal mencio-
nado em 1. não sofreu qualquer impulso processual no sentido de cobrança da dívida em execução - cfr. 
fls. 501 do III Volume do PEF apenso e fls. 230 a 233 do II Volume do PEF apenso.

5º) Em 17.04.2006 o processo referido em 1. foi apenso ao processo executivo n.º 3387200001030183 
instaurado no mesmo Serviço de Finanças, contra a mesma executada, em 03.10.2000 cobrança coerciva 
de dívidas de IVA relativas ao ano de 1999  - cfr. doc. de fls. 55 dos autos e fls. 1 do PEF apenso, I Volume.

6º) Em 17/05/2007 foi apresentada pela ora reclamante, Reclamação de Decisão do Órgão da 
execução Fiscal nos termos do artº. 276º do CPPT, deduzida contra a compensação efetuada no PEF 
n.º 3387200001030183 e seus apensos (que inclui o PEF aqui em causa) e no PEF n.º 3387200401015966 – 
cfr. doc. de fls. 347 do PEF apenso, II Volume.
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7º) Em 21.06.2007, foi a referida reclamação admitida pelo presente Tribunal, e tramitada com o 
n.º 1410/07.8BEPRT no próprio processo de execução fiscal  -cfr. doc. de fls. 678 e segs. do PEF apenso 
aos autos, IV Volume e V Volume.

8º) O trânsito em julgado da decisão da reclamação apresentada ocorreu em 19.07.2011, na se-
quência de Acórdão proferido pelo TCAN de 07.07.2011, notificado às partes por documento datado 
de 08.07.2011 – cfr. doc. de fls. 1030 a 1050 do PEF apenso aos autos, V Volume.

9º) Em 16/08/2011, apresentou a reclamante requerimento dirigido ap processo n.º 3387200301022989 
(aqui em causa) propugnando pela prescrição das dívidas exequendas e peticionando a extinção das 
respetivas execuções fiscais  - cfr. doc. de fls. 1129 do PEF apenso, V Volume.

10º) Em 14/02/2012, foi proferido despacho no sentido da não verificação da prescrição da dívida em 
execução no processo referido no número anterior – cfr. doc. de fls. 1130 e segs. do PEF apenso, V Volume.

11º) Em 12.03.2012, foi a executada/reclamante notificada do teor do despacho – cfr. doc. de fls…
12º) Em 21.03.2012 a reclamante apresentou no Serviço de Finanças a presente reclamação  - cfr. 

doc. de fls. 7 dos autos.
IV. A única questão a conhecer nos presentes autos é a da verificação ou não do decurso do prazo 

de prescrição.
Ora, sendo a prescrição de conhecimento oficioso (artº 175º do CPPT), independentemente de a 

mesma estar ou não verificada à data do despacho reclamado, cabe a este STA apurar se a mesma, na 
presente data, está ou não verificada.

E desde já diremos que sim, pelas razões que se avançam.
Conforme se escreveu no Acórdão acima citado de 03.04.2013 - Processo n.º 0450/13, constitui 

jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal (cfr. entre muitos outros, os Acórdãos de 10 de fevereiro 
de 2010, rec. n.º 52/10, de 9 de fevereiro de 2011, rec. n.º 1054/10, de 8 de junho de 2011, rec. n.º 117/11 
e de 2 de novembro de 2011, rec. n.º 711/11) que para o cômputo, em concreto, da prescrição das dívidas 
exequendas, há que atender às causas de interrupção ou suspensão da prescrição previstas na lei vigente 
à data da respetiva ocorrência, ex vi do disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil.

Deste modo, reportando -se a dívida ao ano de 2002, por aplicação do artº 48º, n.º 1 da LGT o 
prazo de prescrição de oito anos começava a correr em 01.01.2003.

A citação ocorrida em 01.02.2005 (v. facto 2º do probatório) veio interromper aquele prazo, inu-
tilizando o anteriormente decorrido (artº 49º, n.º 1 da LGT).

Porém, tendo a execução ficado parada desde 16.02.2005 até 08.03.2006 (facto 4º do probatório), 
por força do n.º 2 do artº 49º da LGT então em vigor, há que considerar para efeitos de prescrição o prazo 
decorrido até à data da autuação  - 16.09.2003 (facto 1º do probatório) e o posterior a 16.03.2005.

Tudo somado, e considerando inexistir qualquer outro facto interruptivo ou suspensivo, temos:
 - desde 01.01.2003 até 16.09.2003: oito meses e 16 dias;
 - desde 16.03.2005 até 15.05.2013 (data do presente acórdão): 8 anos 1 meses e 29 dias,
ou seja no total estão ultrapassados os oito anos previstos no artº 48º, n.º 1 da LGT.
(De notar, no entanto, e para efeitos da condenação em custas adiante efetuada, que, à data do 

despacho reclamado, a prescrição não havia ainda ocorrido  - tinham decorrido apenas 7 anos, sete 
meses e 14 dias  -, o que sucedeu no decurso do processo)

V. Nestes termos e pelo exposto, julga -se agora prescrita a dívida exequenda, com a consequente 
extinção da execução, não se tomando conhecimento do objeto do recurso.

Quanto a custas, vai a recorrente nelas condenada em 1ª instância.
Na verdade, se é certo que neste STA acabou por ver reconhecida a sua pretensão, a verdade é 

que deu causa à reclamação que na altura era infundada. Esta condenação enquadra -se, por isso, no 
n.º 1, parte final do artº 446º do CPC.

Lisboa, 15 de maio de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 15 de Maio de 2013.

Assunto:

Omissão de pronúncia.

Sumário:

 I — Há omissão de pronúncia quando a sentença julga improcedente a impugnação 
judicial sem se pronunciar sobre o erro sobre os pressupostos de facto alegado 
na petição.
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 II — E também existe omissão de pronúncia, susceptível de causar a nulidade, se a 
sentença erradamente qualifica os factos alegados como vício de forma por falta 
de fundamentação e depois não aprecia se o mesmo procede ou não.

Processo n.º 875/12 -30.
Recorrente: A……., L.da

Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
1. A………, Lda, identificada nos autos, interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal 

Administrativo de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial que deduziu contra as liquida-
ções do IRC dos anos de 2002 e 2003, nos montantes de €13.343,88 e de €6.507,69, respectivamente.

Na exposição que fez nas alegações que apresentou, conclui o seguinte:
A) Nos termos do disposto no artigo 125º n.º 1 do CPPT e o artigo 668º n.º 1 alínea d) do CPC, 

o Tribunal deve pronunciar -se sobre todas as questões trazidas a juízo pelas partes.
B) Porém, a impugnante, nos 10.º a 12º das suas alegações, pôs também em causa as correcções 

que incidiram sobre os custos com as deslocações e estadas relativas a 2002 e 2003, referidas nos 
pontos III.1.2.2 e III.2.2.2.

C) Invocando neste caso específico que se tratam de despesas dedutíveis, pois foram efectivamente 
necessárias à realização daquele proveito.

D) Assim, não se tendo o Tribunal a quo, pronunciado sobre a impugnação da Recorrente, na 
parte em que põe em crise a correcção efectuada pela AT às despesas com as deslocações e estadas, 
está a sentença ferida de nulidade.

E) Entendeu o Tribunal a quo não se verificar falta de fundamentação da liquidação efectuada 
contra a Recorrente.

F) Entende a recorrente que esta fundamentação não é suficientemente clara, para que se perceba 
de onde vêm as correcções. Não é utilizada uma linguagem clara, que permita ao SP, apenas da leitura 
dessa fundamentação, saber quais as infracções que praticou e de que forma as mesmas levaram à 
liquidação impugnada.

G) Assim, entende a recorrente que se verifica vício de falta de fundamentação das liquidações 
que a AT pretende cobrar, pelo que deverão as mesmas serem anuladas.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Ministério Público junto deste Tribunal emitiu parecer no sentido de que deve ser decretada 

a nulidade da sentença, por omissão de pronúncia sobre o erro nos pressupostos de facto.
2. A sentença deu como assente a seguinte factualidade:
1. A Impugnante foi objecto de inspecção tributária que incidiu sobre os exercícios de 2002 e 2003;
2. A Impugnante encontra -se enquadrada no regime normal de periodicidade mensal em sede de 

IVA e no regime geral em sede de IRC;
3. A Impugnante exerce a actividade de “Actividades de Contabilidade e Consultoria”, CAE 74120;
4. A Impugnante em 2002, tinha oito funcionários e em 2003, seis funcionários;
5. A Impugnante exerceu o seu direito de audição;
6. A Impugnante foi notificada do teor do Relatório Final a 15 de Fevereiro de 2005;
7. A Impugnante foi notificada das liquidações de IRC relativas aos exercícios de 2002 e 2003, 

nos montantes de € 13.343,88 (treze mil e trezentos e quarenta e três euros e oitenta e oito cêntimos) e 
€ 6.507,69 (seis mil e quinhentos e sete euros e sessenta e nove cêntimos), respectivamente;

8. A Impugnante reclamou graciosamente;
9. A Reclamação referida em 8 foi indeferida;
10. Consta do Relatório referido em 6, o qual se considera aqui integralmente reproduzido:
“(…) o sujeito passivo procedeu à emissão de notas de créditos nos meses de Julho a Dezembro 

de 2002, em que são anuladas diversas facturas de 1990 a 2001. Em termos contabilísticos, foi efec-
tuado um movimento a créditos da conta de Clientes por contrapartidas das contas de Anulações de 
Prestações de Serviços (conta 727112) e IVA regularizações.

Do ponto de vista contabilístico, este tipo de classificação não está correcta uma vez que, tratando-
-se de anulações de facturas emitidas entre os anos de 1990 a 2001, deveria ter sido contabilizada a 
débito de uma conta de Custos e Perdas extraordinárias (correcções relativas a exercícios anteriores).

Do ponto de vista fiscal, como se trata de correcções relativas a exercícios anteriores, o valor das 
notas de créditos, líquido de IVA, que foi contabilizado numa conta de Anulações de Prestações de Ser-
viços, deveria ter sido acrescido a Quadro 07 da declaração Modelo 22, por forma a dar cumprimento 
ao princípio da especialização dos exercícios consignada no nº1 do artigo 18º do Código do IRC.

O montante da correcção a efectuar à matéria colectável totaliza € 34.617,43, conforme consta 
do Anexo II (...)
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O sujeito passivo tem contabilizado, como custo do exercício, despesas de Deslocações e Estadas 
pagas ao Sr. B……… por utilização de viatura própria, no montante de € 3.970,87, referentes aos meses 
de Dezembro de 2001 a Dezembro de 2002. O suporte documental das referidas despesas é mapas de 
deslocações elaboradas pela empresa e assinados pelo Sr. B……. confirmando que recebeu as referi-
das importâncias. Estes custos não estão devidamente documentados, uma vez que o Sr. B…….. não 
era funcionário da empresa à data, não podendo ser aceites fiscalmente de acordo com a alínea g) do 
n.º 1 do artigo 42º do Código de IRC.

A correcção a efectuar à matéria colectável será de 80% do montante pago, ou seja € 3.176, 70, 
uma vez que o sujeito passivo já havia crescido 20% desse mesmo valor, ao lucro tributável, de acordo 
com a alínea f) do n.º 1 do artigo 42º do Código de IRC, conforme se verifica pela inscrição no campo 
223 do Quadro 07 da declaração de rendimentos Mod. 22. (…)

No exercício de 2003, o lançamento contabilístico das notas de crédito, a que se faz referência no 
ponto III.2.1.1. do relatório, foi efectuado a créditos da conta de Clientes por contrapartida da conta 
de Descontos e Abatimentos (conta 728) e da conta de IVA Regularizações.

À semelhança do que foi referido relativamente ao exercício anterior, deveria ter sido debitada 
uma conta de Custos e Perdas Extraordinárias (correcções relativas a exercícios anteriores), uma vez 
que se tratam de descontos a facturas emitidas antes de 2001.

Tratando -se de correcções relativas a exercícios anteriores, o custo não é aceite fiscalmente. 
Por um lado, porque não é plausível a existência, neste tipo de actividade de descontos efectuados a 
clientes, volvidos tantos anos e, por outro lado, encontram -se indevidamente documentados pois que 
carecem de comprovante do cliente e ainda porque não foi observado o princípio da especialização do 
exercício. Assim sendo, será acrescido à matéria tributável a importância de € 85.558,36, conforme 
consta do Anexo III. (…)

Também em 2003, estão registos na contabilidade mapas de deslocações onde é referido que 
foram pagas determinadas verbas, por utilização de viatura própria, aos Srs. B……. e C…….., no 
montante total de € 6.042,77. Estas despesas não estão devidamente documentadas, uma vez que os 
mesmos não eram funcionários da empresa à data da ocorrência dos factos, pelo que os custos não 
são aceites fiscalmente de acordo com a alínea g) do no 1 do Código de IRC.

Uma vez que o sujeito passivo já cresceu 20% daquele montante ao lucro tributável, nos termos 
da alínea f) do n.º 1 do artigo 42º do Código de IRC, a correcção a efectuar será de 80% do valor 
total pago, ou seja, € 4834,22”

3. A recorrente impugnou as liquidações do IRC dos anos de 2002 e 2003 imputando -lhe duas 
ilegalidades: (i) vício de forma por falta de fundamentação, porque não indicam as razões de direito que 
estão na base das correcções respeitantes às anulações de prestações de serviços; (ii) vício de violação 
de lei, porque as correcções aos custos com as deslocações e estadas carecem de fundamento, uma vez 
que tais custos foram efectivamente suportados pela reclamante.

A sentença recorrida julgou improcedente a impugnação com o argumento de que a decisão im-
pugnada não padece de falta de fundamentação, porque «a Administração Tributária fez constar do 
Relatório Final da Inspecção realizada, que constitui a base para se proceder às liquidações de imposto 
aqui em causa, factos e normas jurídicas por si consideradas úteis e necessárias para proceder con-
forme fez», os quais constituem «elementos bastantes para um esclarecimento comum da impugnante 
sobre os motivos determinantes da resolução tomada».

A recorrente discorda do julgamento efectuado, começando por invocar omissão de pronúncia 
quanto à questão à ilegalidade que apontou à correcção incidente sobre os custos com deslocações e 
estadas, os quais foram efectivamente realizados e encontram -se devidamente documentados.

E não há dúvida que esta questão não foi equacionada na sentença como um erro de facto nos 
pressupostos dos actos tributários impugnados, tal como deveria ter sido qualificada.

Na petição inicial, a recorrente alegou o seguinte: (i) «relativamente às correcções aos custos 
com deslocações e estadas relativas a 2002 e 2003, referidas nos pontos III.1.2.2. e III. 2.2.2, en-
tendemos que também estas carecem de fundamento, uma vez que tais custos foram efectivamente 
suportados pela reclamante» (artigo 10º); (ii) «deslocações e estadas essas que foram indispensáveis 
à formação do rendimento» (artigo 11º); (iii) «de facto, trata -se de despesas devidamente documenta-
das, conforme é exigido pela alínea g) do n.º 1 do artigo 42º do CIR, pelo que devem ser fiscalmente 
aceites» (artigo 12º).

A sentença recorrida, sem se reportar a estes factos, disse ainda o seguinte: «o que transparece 
da petição inicial é que a Impugnante não concorda com o tratamento e conclusões retiradas pela Ad-
ministração Tributária às irregularidades verificadas e constantes do Relatório. Porém, tal configura 
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falta de fundamentação. De qualquer forma, sempre se dirá, que o tratamento dado pela Administração 
Tributária às situações encontradas em sede de Inspecção, não se mostra criticável».

Se esta passagem da sentença pretende reportar -se aos factos alegados nos artigos 10 a 12 da 
petição inicial, e é de presumir que sim, porque os demais artigos apenas se referem à falta de funda-
mentação por não indicação das “razões de direito” (cfr. arts. 6 a 9), então a sentença incorre num erro 
de julgamento quanto à qualificação do tipo de ilegalidade invocada pela recorrente e em omissão de 
pronúncia quanto ao vício erradamente qualificado.

Na verdade, a sentença limita -se a dizer que a discordância da impugnante «configura falta de 
fundamentação», mas nada diz sobre a procedência ou não desse vício quanto àqueles específicos 
factos. E em contradição com a ilação que extrai quanto à qualificação da ilegalidade, acaba por se 
pronunciar sobre a substância desses factos quando diz que «não se mostra criticável» o tratamento 
dado pelo Administração Tributária às situações encontradas em sede de inspecção.

A sentença parecer fazer uma certa confusão entre a “forma jurídica” do acto, onde natural-
mente se inclui a fundamentação, com os seus pressupostos, que é um elemento que corresponde à 
matéria, substância ou conteúdo do acto. Com efeito, depois de se dizer que a contestação da im-
pugnante configura falta de fundamentação, em vez de se explicar porque é que essa deficiência não 
ocorre, argumenta -se que não è criticável o tratamento dado às situações encontradas pela inspecção. 
Embora nem sempre seja fácil distinguir a dimensão formal da dimensão substancial do dever de 
fundamentação, como refere Vieira de Andrade, a diferença está em que «o dever formal se cumpre 
pela apresentação de pressupostos possíveis ou de motivos coerentes e credíveis, enquanto a funda-
mentação substancial exige a existência de pressupostos reais e de motivos correctos susceptíveis 
de suportarem uma decisão legítima quanto ao fundo» (cfr. O Dever de Fundamentação Expressa 
dos Actos Administrativos, pág. 231).

Ora bem, confusão entre estas dimensões acaba por ter reflexos no valor da sentença, na medida 
em que, de uma forma ou de outra, não se chega a cumprir o estatuído no n.º 1 do artigo 125º do CPPT 
e na alénea d) do n.º 1 do artigo 668º, do CPC, no sentido de que o juiz deve pronunciar -se sobre as 
questões de devesse conhecer, ou seja, todas as que foram submetidas à sua apreciação (cfr. n.º 2 do 
art. 660º do CPC). Este dever de pronúncia não se mostra acatado, quer erradamente se qualifique a 
ilegalidade como vício de forma, quer se qualifique como erro de factos nos pressupostos, como deveria 
ter sido qualificado.

Para que não se verifique a omissão de pronúncia, não basta dizer que os factos alegados nos 
artigos 10 a 12 da petição inicial configuram falta de fundamentação e julgar a ilegalidade impro-
cedente, sem se expor as razões pelas quais se entende que o acto não enferma desse defeito quanto 
àqueles factos. Qualificar a ilegalidade invocada como vício de forma e depois não dizer se ela 
procede ou não, equivale a omissão de pronúncia. Por outro lado, dizer que a correcção efectuada 
pela Administração Tributária não se mostra criticável, sem se especificar as razões pelas quais se 
considera que não está provado que os custos com deslocações e estadas foram suportados pela 
impugnante, é infringir o dever apreciar a ilegalidade concretamente invocada, o que também cor-
responde a ausência de pronúncia.

O único juízo que se pode fazer é que a sentença se esqueceu dos factos alegados nos artigos 10 
a 12. Neles, a impugnante contesta as correcções efectuadas nos custos com deslocações e estadas dos 
seus funcionários, alegando que, contrariamente ao que resulta do Relatório de Inspecção, eles foram 
efectivamente suportadas, juntando prova testemunhal para a demonstração desse facto. Ora, se foi 
dispensada a produção da prova testemunhal, haveria que tomar posição quanto à veracidade dos factos 
invocados pela administração tributária, fazendo um exame crítico das provas constantes do procedi-
mento de inspecção e decidindo se houve ou não erro nos pressupostos do acto impugnado.

E não se pode dizer que apenas existe uma motivação incompleta, deficiente ou errada, quando 
nenhuma posição se toma relativamente à questão da veracidade dos custos com as deslocações. A 
sentença conclui dizendo que a «decisão em crise não sobre de falta de fundamentação», mas não toma 
posição quanto ao erro nos pressupostos de facto invocado pela impugnante.

Há, pois, uma falta absoluta de fundamentos, quanto a esta espécie de ilegalidade, susceptível de 
integrar a nulidade da sentença, o que prejudica a apreciação das demais questões.

Apesar da nulidade, o tribunal não se pode substituir ao tribunal recorrido (cfr. n.º 1 do art. 715º 
do CPC), conhecendo o erro nos pressupostos de facto, porque sobre o mesmo nem foi feita instrução 
nem os factos provados e não provados lhe fazem qualquer referência.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, anular a sentença recorrida e ordenar a baixa do 
processo para conhecimento da questão omitida.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Maio de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da Silva. 
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 Acórdão de 15 de Maio de 2013.

Assunto:

Nulidade da sentença. Excesso de pronúncia. Arguição de novos vícios pelo Ministério 
Público.

Sumário:

Podendo o MP arguir vícios do despacho de reversão que não tenham sido arguidos 
pelo oponente, não ocorre a nulidade da sentença judicial, por excesso de pro-
núncia, se esta julgou procedente a oposição à execução fiscal com base na falta 
de fundamentação do despacho de reversão invocada unicamente pelo mesmo 
Ministério Público.

Processo n.º 1021/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A……….
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Penafiel, julgou procedente a oposição que A……… deduziu à execução fiscal n.º 4219 -2006/1039024 
e apensos instaurada no Serviço de Finanças da Trofa e contra si revertida.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. Vem o presente recurso interposto da sentença que julgou procedente a presente oposição, 

decidindo, em consequência anular o despacho de reversão exarado no processo de execução fiscal 
(PEF) n.º 4219200601039024 e apensos, que corre os seus termos no Serviço de Finanças da Trofa 
por dívidas relativas a IRS e Imposto de Selo relativos ao ano de 2006 e IVA relativo ao ano de 2007, 
no total de € 42.187,03 e acrescidos.

B. Perscrutada a douta Petição Inicial, e apesar da dívida em cobrança coerciva ser relativa a vários 
impostos, do conspecto da argumentação expendida, circunscreve o oponente a presente acção ao IVA 
em cobrança coerciva relativo ao ano de 2007 no montante de € 40.662,03 e acrescidos, invocando 
como fundamentos de oposição, a ilegalidade da liquidação de IVA, bem como a sua ilegitimidade 
relativamente ao pagamento da dívida exequenda de IVA, por ausência de culpa,

C. não invocando qualquer fundamento atinente aos outros impostos em dívida ((3) apesar de 
indicar como valor da acção o montante total da execução.), facto esse invocado pela Fazenda Pública 
na contestação e alegações escritas oportunamente apresentadas, não tido em consideração pelo Tri-
bunal a quo.

D. A douta sentença recorrida, das questões suscitadas no articulado inicial da oposição, decidiu 
no sentido da procedência da questão suscitada pelo digno Magistrado do Ministério Público atinente 
à alegada falta de fundamentação do despacho de reversão.

E. A Fazenda Pública discorda do julgamento que na sentença recorrida foi feito no âmbito ju-
rídico da acção em apreço, uma vez que se pronuncia em excesso em relação ao objecto admitido ao 
processo de oposição, incorrendo, salvo o respeito por diversa opinião, em nulidade, nos termos do 
art. 125º, n.º 1 do CPPT e art. 668.º, n.º 1, alínea d) do Código de Processo Civil, aplicável ex vi art. 2º, 
alínea e) do CPPT,

porquanto,
F. no caso concreto, apesar de fundamento invocado pelo Ministério Público, a douta sentença 

recorrida pronuncia -se em excesso em relação ao objecto da oposição, infringindo a delimitação imposta 
pelo princípio do dispositivo (art. 660.º, n.º 2 do CPC) à actividade jurisdicional, que na sua decisão 
teria de circunscrever -se ao objecto da acção.

Pois,
G. A faculdade concedida ao Ministério Público de, nos termos do art. 121.º, n.º 1 do CPPT, 

em conjunto com o art. 211.º, n.º 1, do mesmo diploma, suscitar outras questões nos termos das suas 
competências legais, tem de ser balizada pela vertente processual da defesa da legalidade a que está 
constitucional e estatutariamente vinculado.

H. Como refere Casalta Nabais ((4) In Direito Fiscal, 5ª Edição (reimpressão da edição de 
Março/2009), Almedina, Janeiro 2010, p -425.), o Ministério Público “apenas pode pronunciar -se sobre 
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as questões de legalidade que tenham sido suscitadas no processo ou suscitar questões que obstem ao 
conhecimento do pedido, não podendo, portanto, levantar questões novas de legalidade”.

I. Ou seja, a vertente processual da defesa da legalidade por parte do Ministério Público, impunha, 
do ponto de vista da Fazenda Pública, que a sua intervenção fosse conduzida para promover o que tiver 
por conveniente, designadamente suscitar a regularização da petição, deduzir excepções, nulidades 
processuais e requerer a realização de diligências, sendo assim balizada pela própria legalidade que 
rege a sua actuação.

J. A intervenção em defesa da legalidade parece à Fazenda Pública, sempre com o máximo respeito 
e sem prejuízo de melhor opinião, dever ser limitada pelas questões suscitadas pelo processo, ou seja, 
no caso em concreto, pelo próprio oponente.

K. Como decorre do princípio do dispositivo das partes, o objecto de uma oposição no que concerne 
aos seus fundamentos, é definido e delimitado pelo oponente na respectiva petição inicial.

L. É certo que o Ministério Público pode arguir algumas questões de legalidade, mas sempre 
dentro do objecto da própria acção, não podendo acrescentar outros fundamentos de oposição que nos 
autos não estavam em causa, agindo, com o devido respeito, como um mero “mandatário” do oponente, 
aditando um fundamento de oposição, não arguido pelo mesmo no seu douto petitório.

M. Ademais, e atendendo à argumentação expendida na douta PI, e conforme questão invocada pela 
Fazenda Pública, constata -se que os fundamentos aduzidos pelo oponente respeitam tão só à divida de 
IVA, pelo que, o Ministério Público ao arguir o fundamento de oposição que arguiu, o mesmo, porque 
relativo à fundamentação do despacho de reversão, respeitou a toda a execução fiscal, extravasando 
ainda mais o objecto da oposição limitado pelo próprio oponente na sua argumentação apenas à divida 
de IVA em cobrança coerciva nos autos de execução fiscal.

N. Como tal, não estava na competência do Ministério Público, em face dos fundamentos elencados 
pelo oponente, suscitar questão atinente à falta de fundamentação do despacho de reversão.

O. Tendo o Meritíssimo Juiz a quo conhecido dessa questão sem ter dado o devido contraditório 
à Fazenda Pública, e decidido dar provimento à mesma, uma vez que a mesma não é sequer de conhe-
cimento oficioso, incorreu em vício de excesso de pronúncia, o que implica a nulidade da sentença 
recorrida.

P. Ao invés da inconstitucionalidade das coimas e da falta de responsabilidade pelo seu pagamento, 
a sentença recorrida analisou a falta de fundamentação do despacho de reversão, fundamento não arguido 
pelo oponente, e decidiu pela procedência da oposição à luz de uma questão que não podia ser suscitada 
pelo digno Magistrado do Ministério Público, nem decidida pelo Tribunal a quo no sentido que o foi.

Q. Ademais, a decisão de anular o despacho de reversão por falta de fundamentação acarreta 
a consequente anulação de toda a execução revertida contra o oponente, ou seja, de todas as dívidas 
consideradas reverter nesse mesmo despacho, o que inclui as dívidas IVA e IRC,

R. quando, e como já havia invocado a Fazenda Pública, questão não conhecida pelo Tribunal a 
quo, os fundamentos aduzidos pelo oponente respeitavam tão só às coimas fiscais.

S. Deste modo, ao decidir anular todo o despacho de reversão, excedeu o Tribunal a sua pronúncia 
em relação ao objecto da oposição, limitado pelo próprio oponente na sua argumentação incorrendo, 
salvo o respeito por diversa opinião, em nulidade, por violação do disposto nos arts. 121.º do CPPT e 
art. 660.º, n.º 2 do CPPT, nos termos do art. 125.º do CPPT e 668.º, n.º 1, alínea d), do CPC, aplicável 
ex vi art. 2º, alínea e) do CPPT.

Termina pedindo o provimento do recurso e que, em consequência, seja revogada a sentença 
recorrida, com as legais consequências.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. Face à invocação da nulidade da sentença, por excesso de pronúncia, a mma. Juíza a quo 

proferiu despacho, nos termos de fls. 248 -249, concluindo pela não verificação da dita nulidade.
1.5. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, nos termos seguintes:
«Recurso interposto pela Fazenda Pública no processo tributário em que A……… deduziu oposição:
Cumpre analisar os argumentos apresentados pela F.P., quanto à impossibilidade do Ministério 

Público na vista a que se refere o art. 121º do C.P.P.T. arguir o vício da falta de fundamentação não 
colocado pelo oponente.

São os mesmos relativos ao princípio dispositivo que norteia o processo em causa e a falta de 
competência para deduzir esse vício.

I
Sobre o princípio dispositivo, é assinalado que radica a sua razão de ser num motivo de ordem 

lógica, estar na índole da relação material, igualmente disponível ((1) Prof. Manuel de Andrade, em 
Noções Elementares de Processo Civil, p. 374).

Ora, quanto aos créditos tributários, encontra -se previsto no art. 30º n.º 2 da L.G.T. a sua indispo-
nibilidade, “só podendo fixar -se condições para a sua redução ou extinção com respeito pelo princípio 
da igualdade e da legalidade tributária”.
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Aliás, este conceito de legalidade parece ser “enformado por várias normas integrantes de um 
bloco em que interferem múltiplos factores, entre os quais a justiça (cuja observância é imposta pelo 
art. 266.º n.º 2 do CRP)” ((2) Cons. Jorge Lopes de Sonsa, C.P.P.T. An. e Com. vol. II, p. 62.).

Para além disso, nos arts. 96º e 97º do C.P.P.T. que “o processo judicial tributário tem por função 
a tutela plena, efectiva e em tempo útil dos direitos e interesses legalmente protegidos em matéria 
tributária”, inserindo no mesmo o processo de oposição – cfr. alínea o) da última referida disposição.

E entre estes se insere, no campo das “garantias essenciais” do sujeito passivo o direito à funda-
mentação (arts. 268º n.º 3, da C.R.P., 77º da LG.T., e 36º e 47º do C.P.P.T.) ((3) Prof. Diogo Leite de 
Campos em LGT Com. e An., p. 246.).

Parece, pois, não ser de aceitar a validade de tal argumento quanto à interpretação que se de-
fende.

II
Quanto ao argumento da falta de competência do Ministério Público, a mesma não obtém cobertura 

directa na letra do invocado art. 121º do C.P.P.T., em que a se refere ter aquele vista “para, se pretender, 
se pronunciar expressamente sobre as questões de legalidade que tenham sido suscitadas no processo 
ou suscitar outras nos termos das suas competências legais”.

E sobre estas rege directamente o previsto no art. 14º do C.P.P.T., em que se refere amplamente 
caber -lhe “a defesa da legalidade, a promoção do interesse público e representação dos ausentes, 
incertos e incapazes”.

Sendo que, quanto a estes últimos resulta que se mostra claramente investido da posição de parte, 
quanto ao demais, de defesa da legalidade e de promoção do interesse público, não é de reconduzir -se o 
mesmo à posição de mera parte acessória, com a consequente subordinação à posição da administração 
tributária, parte principal, de acordo com o previsto no art. 15º n.º 1 alínea a) do C.P.P.T..

Desde logo, porque tal brigaria com a sua posição constitucional e estatutária de actuar com 
autonomia face aos demais poderes do Estado, sendo antes de admitir que daí resultem poderes “sui 
generis”, de acordo com o previsto nas normas processuais aplicáveis.

É certo que nas disposições que se seguem ao referido art. 14º apenas consta expressamente que 
possa ainda suscitar a incompetência absoluta – art. 16º n.º 2 do C.P.P.T..

E se dúvidas houver em face do previsto no acima transcrito art. 121º, parece ser tal o que é cla-
ramente de entender a possibilidade daquele arguir vícios novos, em face do art. 124º n.º 2 alínea b) do 
C.P.P.T.  - aplicável também em oposição por remissão prevista no art. 211º n.º 1 do C.P.P.T..

Com efeito, nessa disposição prevê -se ainda que o juiz tenha dos conhecer dos vícios, segundo a 
“mais estável ou eficaz tutela dos interesses ofendidos” ou, quanto àqueles que “conduzam à anulação 
do acto”, “de acordo com a indicação do impugnante, sempre que entre eles se estabeleça uma relação 
de subsidiariedade e não sejam arguidos outros vícios pelo Ministério Público”.

Aliás, em face de disposição semelhante a esta que no âmbito do C.P.T., vinha -se já anteriormente 
decidindo ser de concluir pela possibilidade da invocação de vício novo pelo Ministério Público – assim, 
acórdão do S.T.A. de 31 -10 -2000, proferido no proc. 025516, conforme sumário acessível em www.
dgsi.pt, posição que foi posteriormente reiterada.

Parece não haver razões para divergir, nomeadamente relacionadas com os ditos argumentos que 
foram invocados.

Concluindo, parece ser de entender que:
 - no âmbito da intervenção processual tida antes da sentença proferida no processo de oposição, o 

Ministério Público podia arguir vício novo quanto ao acto que tinha sido praticado pela administração 
tributária;

 - do mesmo tinha naquela de se conhecer;
 - não foi praticada a nulidade que foi assacada à sentença proferida;
 - o recurso interposto não é de prover.»
1.6. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) O despacho de reversão de 24/3/2011 consta de fls. 75 a 78 dos autos, cujo teor aqui se dá por 

integralmente reproduzido.
B) No despacho de reversão consigna -se que não são conhecidos bens à executada originária, de 

acordo com a certidão de diligência de fls. 14 do PEF, realizada em 1/7/2009.
C) A referida certidão consta de fls. 119, cujo teor aqui se dá por reproduzido.
3.1. Tendo o MP alegado que o despacho de reversão não está fundamentado, a sentença recorrida 

deu procedência a tal alegação do MP e julgou procedente a oposição anulando esse mesmo despacho 
de reversão.

Para tanto, a sentença considerou, em síntese, que competindo à AT a prova dos pressupostos da 
reversão, designadamente, a inexistência ou insuficiência de bens da executada originária, no caso o 
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despacho de reversão não pode considerar -se fundamentado, porquanto não se percebe se os bens da 
executada originária são ou não fundadamente insuficientes para garantia do pagamento da quantia 
exequenda e do acrescido (arts. 23º, n.º 2, da LGT e 153º, n.º 2, alínea b), do CPPT), dado que não se 
sabe se aquele bem ainda existe à data ou época do despacho de reversão e que valor tem.

3.2. Discorda a recorrente Fazenda Pública, alegando, como se viu, que a sentença enferma de 
nulidade, por excesso de pronúncia, na medida em que julgou a oposição procedente por falta de fun-
damentação do despacho de reversão: é que este vício não foi invocado pelo oponente, sendo certo 
que, apesar de o Ministério Público junto do TAF de Penafiel o ter invocado, carecia de poderes para 
o efeito, uma vez que a lei só lhe permite «pronunciar -se sobre as questões de legalidade que tenham 
sido suscitadas no processo ou suscitar questões que obstem ao conhecimento do pedido, não podendo, 
portanto, levantar questões novas de legalidade».

Assim, sendo certo que o oponente não invocou a falta de fundamentação do despacho de reversão 
como causa de pedir da oposição à execução fiscal, a questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber 
se a sentença incorreu em nulidade ao anular o despacho de reversão com base na verificação desse vício.

Vejamos, pois.
3.3. A nulidade da sentença, por excesso de pronúncia (nº 1 do art. 125º do CPPT e alínea d) do 

n.º 1 do art. 668º do CPC) relaciona -se com o disposto no n.º 2 do art. 660º e com o n.º 1 do art. 661º, 
ambos do CPC, em que se estabelece que o juiz nem pode ocupar -se senão de questões suscitadas pelas 
partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras, nem pode condenar 
em quantidade superior ou em objecto diverso do que se pedir.

No caso, a Fazenda sustenta que apesar de fundamento invocado pelo MP, a sentença incorre em 
excesso de pronúncia, pois que a faculdade concedida ao mesmo MP de, nos termos do n.º 1 do art. 121º 
e do n.º 1 do art. 211º, ambos do CPPT, suscitar outras questões nos termos das suas competências 
legais, tem de ser balizada pela vertente processual da defesa da legalidade a que está constitucional e 
estatutariamente vinculado.

Este n.º 1 do art. 121º do CPPT (aplicável à oposição à execução fiscal ex vi do disposto no n.º 1 
do art. 211º do mesmo Código) dispõe o seguinte:

«Apresentadas as alegações ou findo o respectivo prazo e antes de proferida a sentença, o juiz dará 
vista ao Ministério Público para, se pretender, se pronunciar expressamente sobre as questões de legalidade 
que tenham sido suscitadas no processo ou suscitar outras nos termos das suas competências legais».

Ora, como se exara no acórdão de 31/10/2012, desta Secção do STA, no processo n.º 0948/12, 
em que se apreciou questão idêntica à dos presentes autos (e também relativamente ao mesmo recor-
rido), embora «uma interpretação estritamente literal do art. 121º do CPPT e que não atenda ao seu 
segmento final – «ou suscitar outras nos termos das suas competências legais» – possa sugerir que 
não é possível ao Ministério Público suscitar questões de legalidade que não tenham sido suscitadas 
no processo, não subscrevemos esse entendimento, sustentado pela Recorrente.

Como demonstra JORGE LOPES DE SOUSA, o mesmo não obedece às melhores regras da herme-
nêutica jurídica. Comentando aquela norma legal, diz este Autor: «No n.º 1 deste art. 121º refere -se que 
a vista ao Ministério Público lhe é dada para se pronunciar expressamente sobre as questões de lega-
lidade que são objecto do processo ou suscitar outras que se enquadrem nas suas competências legais.

Assim, a referência a pronúncia «sobre as questões de legalidade suscitadas no processo» não 
tem um alcance restritivo das possibilidades de intervenção do Ministério Público, estendendo -se as 
suas possibilidades de intervenção processual a todas as que se coadunam com a sua função estatutária 
nos tribunais administrativos e fiscais.

Nestes termos, além das expressamente previstas possibilidades de se pronunciar sobre as ques-
tões de legalidade suscitadas no processo e suscitar questões que obstem ao conhecimento do mérito 
do pedido, o Ministério Público poderá também promover o que tiver por conveniente, como lhe é 
genericamente permitido pelo art. 6º, n.º 1, do EMP, designadamente promover a regularização da 
petição e sanação de irregularidades processuais, deduzir excepções, arguir nulidades, e requerer a 
realização de diligências.

Do preceituado na alínea b) do n.º 2 do art. 124º do CPPT, conclui -se que o Ministério Público 
pode também arguir vícios do acto impugnado que não tenham sido arguidos pelo impugnante, possibi-
lidade essa que estava expressamente prevista para os recursos contenciosos de actos administrativos, 
na alínea d) do art. 27º da LPTA, e está também prevista para as acções administrativas especiais, nos 
n.ºs 3 e 4 do art. 85º do CPTA» (Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comen-
tado, Áreas Editora, 6ª edição, volume II, anotação 4 ao art. 121º, pág. 300.).

É certo que, como referido nas alegações de recurso, CASALTA NABAIS defendeu que além das 
questões de legalidade que tenham sido suscitadas no processo, o Ministério Público só pode suscitar 
questões que obstem ao conhecimento do pedido, não podendo, portanto, levantar questões novas de 
legalidade (Direito Fiscal, 5ª edição, Almedina, pág. 425.).

No entanto, essa tese não foi acolhida pela jurisprudência (1) (…) nem pela doutrina, sendo que 
JORGE LOPES DE SOUSA a criticou expressamente, pelos motivos que vimos de citar (JORGE LOPES 
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DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 
5ª edição, volume I, nota de rodapé com o n.º (2), anotação 4 ao art. 121º, pág. 861).»

3.4. Em suma, em concordância com este entendimento e retornando ao caso dos autos, é de concluir 
que o MP pode arguir vícios do despacho de reversão que não tenham sido arguidos pelo oponente e, 
consequentemente, que não sofre de nulidade por excesso de pronúncia a sentença judicial que julgou 
procedente a oposição à execução fiscal com base na falta de fundamentação do despacho de reversão 
invocado unicamente pelo mesmo Ministério Público.

E dado que a recorrente não põe em causa o julgamento efectuado relativamente a essa questão, mas 
apenas que a mesma tenha sido conhecida, nada mais há a apreciar e o recurso não merece provimento.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 15 de Maio de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda 
Maçãs.

(1) Sobre a possibilidade de o Ministério Público suscitar vícios não arguidos pelo impugnante, vide os acs. da Secção 
do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo: de 22/3/1995, proc. n.º 18.996, in Ap. ao DR de 31/7/1997, 
pp. 880 a 883; de 29/10/1997, proc. n.º 18.997, in Ap. Ao DR de 30/3/2001, pp. 2750 a 2752; de 5/11/1997, proc. n.º 21.043, 
in Ap. ao DR de 30/3/2001, pp. 2849 a 2851; de 25/3/1998, proc. n.º 21.168, in Ap. ao AR de 8/11/2001, pp. págs. 952 a 954; 
de 31/10/2000, proc. n.º 25.516, in Ap. ao DR de 31/1/2003, pp. 3999 a 4002; de 8/2/2006, proc. n.º 810/05, in Ap. ao DR de 
29/9/2006, pp. 239 a 243. 

 Acórdão de 15 de Maio de 2013.

Processo n.º 1183/12 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. Não se conformando com o teor do acórdão proferido por este STA em 13 de março passado, 
que constitui fls. 173/187, veio a recorrente arguir a nulidade do mesmo acórdão com fundamento em 
excesso de pronúncia, uma vez que a intempestividade do pedido de revisão oficiosa não estava em 
causa nos autos, mas apenas a existência de erro imputável aos serviços.

Deste modo, não estando esta matéria em causa nos autos e não sendo a mesma de conhecimento 
oficioso, o tribunal dela não podia conhecer, devendo dar -se por assente que a mesma poderia ter sido 
deduzida a todo o tempo.

Aliás, a sentença de 1ª instância não proferiu juízo algum sobre a questão de saber se a revisão 
oficiosa poderia ser deduzida a todo o tempo por não ter sido apurado imposto a pagar, mas a reembolsar.

Vejamos então se ocorre ou não a invocada nulidade.
II. Diz o artº 668º, n.º 1, alínea d) do CPC (aplicável ex vi artºs 716º e 732º do mesmo diploma) 

que é nula a sentença quando o juiz deixe de pronunciar -se sobre questões que devesse apreciar ou 
conheça de questões de que não podia tomar conhecimento.

Por outro lado, estabelece o artº 685º, n.º 1 do mesmo diploma que o recorrente deve apresentar 
a sua alegação, na qual conclui, de forma sintética, pela indicação dos fundamentos por que pede a 
alteração ou anulação da decisão. Significa isto que o objeto do recurso é a decisão recorrida e apenas 
a matéria por esta tratada, salvo existindo questões de conhecimento oficioso.

Ora, a decisão recorrida decidiu julgar procedente a “exceção da caducidade do direito de deduzir 
a revisão do ato tributário”(v. fls. 121). E de nada mais tratou. É certo que a fundamentação da decisão 
recorrida não foi a que motivou a decisão desta STA. Mas, não restam dúvidas de que, ao contrário do 
afirmado pela recorrente, a referida questão estava em discussão nos autos.

Com efeito, na sua contestação de fls. 97 e segs. a FP, no n.º 62, foi bem clara ao escrever: “Quanto 
ao pedido de revisão por iniciativa da Administração Tributária, este também deveria ser apresentado 
ainda que a pedido da impugnante, no prazo de 4 anos após a liquidação, sendo certo que nunca 
poderia ser apresentado a todo o tempo, como pretende fazer valer, uma vez que não se poderá falar 
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de “imposto que ainda não foi pago”, atendendo a que a impugnante não apurou qualquer valor de 
imposto a pagar mas sim imposto a receber”.

E foi na sequência desta contestação e da própria afirmação da recorrente, que dava como certo 
que podia formular o pedido de revisão a todo o tempo, que a decisão recorrida se moveu.

Sendo assim, a questão da tempestividade estava em apreciação no recurso, sendo esta a única 
que constituía o seu objeto.

Ao confirmar a decisão recorrida, embora com distinta fundamentação, este STA, moveu -se dentro 
dos limites dos seus poderes de apreciação da decisão obeto do recurso.

Improcede, pelo exposto, a arguida nulidade.
III. Nestes termos e pelo exposto indefere -se a arguida nulidade de excesso de pronúncia.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 15 de maio de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 15 de Maio de 2013.

Assunto:

Execução de sentença. Meio próprio. Convolação.

Sumário:

 I — Se o prazo de 6 meses para requerer a execução de julgado se inicia após o termo 
do prazo legal para a execução espontânea do decidido, existindo norma tributá-
ria que estabelece que o prazo para a execução espontânea pela Administração 
tributária se conta da remessa do processo ao órgão da administração tributária 
competente para a execução (havendo a faculdade do interessado, que não o 
dever, de requerer essa remessa), deve entender -se que a remessa do processo 
ao órgão da Administração Tributária teria de ser oficiosamente notificada pela 
secretaria do tribunal à interessada, nos termos do n.º 2 do artigo 229.º do Código 
de Processo Civil, pois que o direito processual da parte à execução do julgado 
não depende de prazo a fixar pelo juiz nem de prévia citação, antes decorre da 
lei, que fixa o seu termo inicial na dependência da prática de um acto do próprio 
Tribunal (a remessa do processo ao serviço de finanças).

 II — Não se tendo apurado os factos atinentes à remessa do processo ou à notificação 
deste eventual acto às contribuintes é prematura a decisão de não convolar a 
intimação para um comportamento apresentada para o meio próprio que é a 
execução de julgado, devendo os autos baixar para ampliação do probatório e 
subsequente decisão.

Processo n.º 1317/12 -30.
Recorrente: A…, S. A., e outro.
Recorrido: Director-Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

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

1 – RELATÓRIO
A…………, S.A., e B………., S.A., ambas com sede na Rua ……….., …………., sob invocação 

do artigo 147º do CPPT, requereram INTIMAÇÃO PARA UM COMPORTAMENTO contra a DIRE-
ÇÃO GERAL DE IMPOSTOS.

Peticionando que o Tribunal intime a Direcção de Serviços de Reembolso a proceder ao pagamento 
do montante de € 113 680,00, acrescido de juros, à 1ª requerente e 41 493,40, acrescido de juros, à 
2ª requerente no prazo máximo de 30 dias.

Por sentença de 28 de Setembro de 2012, o TAF de Ponta Delgada, absolveu a Administração 
Tributária da Instância. Reagiram as ora Recorrentes interpondo o presente recurso, cujas alegações 
integram as seguintes conclusões:

A) O art. 147º do CPPT determina que a intimação é aplicável quando for o meio mais adequado 
para assegurar a tutela plena, eficaz e efectiva dos direitos ou interesses em causa.
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B) Ficando claro que o prazo para a execução se encontra precludido, não é agora possível às 
Recorrentes tomaram mão de outro expediente que não a intimação.

C) O prazo de execução de uma decisão a favor do particular é manifestamente desproporcional: 
6 meses...

D) Tal prazo limitativo fere os direitos dos particulares, constitucionalmente previstos.
E) O prazo de interposição de uma acção executiva a favor do Estado é manifestamente superior 

ao prazo possível para o contribuinte, o que viola o princípio da igualdade das partes.
F) Pondo em crise o principio do acesso à justiça.
G) O prazo de 6 meses é manifestamente insuficiente.
H) A actuação da Fazenda Publica é de baralhar e remeter a competência para a devolução do 

imposto de selo, de instituto para instituto, de departamento para departamento.
I) As Recorrentes tentaram, por diversas vezes, e a diversas entidades (de acordo com as solici-

tações constantes dos autos) solicitar a devolução desses montantes, sem sucesso.
J) As Recorrentes fizeram o que estava ao seu alcance para obter de volta o valor de Imposto de 

selo indevidamente pago.
K) A interpretação de que a intimação não é a forma de processo adequada viola o princípio da 

tutela jurisdicional efectiva dos direitos ou interesses legalmente protegidos das Recorrentes.
L) A intimação é o meio adequado, e o único, que permitirá às Recorrentes “obrigar” a Fazenda 

Pública a cumprir as sentenças e a agir de acordo com elas.
M) As Recorrentes reivindicam o que é seu por direito, não havendo qualquer dúvida na sua 

legitimidade no que peticionam
N) Encontrando -se previamente decidida e definida a existência desse direito, resultando este de 

uma situação fáctica concreta.
O) Visando a atitude das Recorrentes o cumprimento de um dever por parte da Fazenda.
Pele exposto e pelo muito que V. Exas doutamente suprirão, deve ser dado provimento ao presente 

recurso e consequentemente ser revogada a sentença recorrida, só assim se fará JUSTIÇA.
Contra -alegou a Fazenda Pública formulando as seguintes conclusões:
1. O tribunal a quo determinou que no caso concreto — cumprimento integral de 2 sentenças 

por parte da AT e já transitadas em julgado — o meio processual adequado não é a intimação para 
um comportamento, mas sim a acção de execução de julgados, não sendo possível a convolação, por 
extemporaneidade, tendo absolvido a ora recorrida da instância.

2. E quanto a nós decidiu bem.
3. Na verdade, o Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), veio, introduzir pela 

norma do seu artigo 147º, como meio processual tributário, a intimação para um comportamento, no 
seguimento da entrada em vigor da Lei Geral Tributária (LGT), por cuja norma do seu artigo 101º, 
veio elencar esta como uma das formas processuais tributárias, cujo campo de aplicação desde logo 
a circunscreveu a situações de omissões da administração tributária lesivas de quaisquer direitos ou 
interesses legítimos, visando dar satisfação ao principio da tutela jurisdicional efectiva, contida no n.º 4 
do artigo 268º da CRP, nesta área tributária em que nos encontramos.

4. Constata -se, através daquele normativo legal, que a intimação para um comportamento é o meio 
processual adequado para reagir contra uma situação de omissão de um dever de prestação jurídica 
susceptível de lesar direitos ou interesses legítimos dos contribuintes em matéria tributária.

5. Resulta, ainda da leitura deste normativo, que a acção de intimação para um comportamento 
só pode ser utilizada nas situações em que se verifiquem 3 condições. A saber: 1) a existência de um 
dever de prestação jurídica; 2) uma omissão susceptível de lesar direitos ou interesses legítimos dos 
contribuintes em matéria tributária; e 3) a inexistência de outro meio contencioso para assegurar, de 
forma plena, eficaz e efectiva, os direitos ou interesses em causa.

6. Ora, na realidade o terceiro requisito acima mencionado não se encontra preenchido.
7. E, veja -se, a razão para tal afirmação.
8. No seu pedido e causa de pedir, os recorrentes suscitaram o cumprimento, por parte da AT, de 

2 sentenças que já tinham transitado em julgado.
9. Nesta senda, o efeito jurídico pretendido é o cumprimento integral de duas sentenças que 

anularam actos de liquidação de imposto de selo, condenando a AT a restituir -lhes os montantes inde-
vidamente pagos.

10. Como é de conhecimento geral, as sentenças judiciais, uma vez transitadas em julgado, são 
obrigatórias para todas as entidades, públicas ou privadas, nos termos dos artigos 205º/2 da CRP e 
158º/1 do CPTA.

11. E, como decorre do artigo 100º da LGT, em caso de procedência total ou parcial da reclamação, 
impugnação judicial ou recurso a favor do sujeito passivo, a administração tributária está obrigada à 
imediata e plena reconstituição da legalidade do acto ou situação objecto do litigio, compreendendo o 
pagamento de juros indemnizatórios, se for caso disso, a partir do termo do prazo da execução da decisão.
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12. Assim, no caso concreto a AT está obrigada a dar cumprimento às sentenças proferidas em 
03/09/2008.

13. Porém, e como decidiu o tribunal a quo o meio processual adequado para a obtenção do pleno 
e integral cumprimento de decisões judiciais, não é a intimação para um comportamento expressa no 
artigo 147º do CPPT, mas sim a execução de julgado consagrada no artigo 146º/1 do CPPT, a qual 
segue a tramitação prevista no CPTA (artigo 170º e ss do CPTA).

14. Neste sentido, vem -se pronunciando igualmente jurisprudência deste douto tribunal, nomea-
damente, processos n.º 682/09 e 894/11 de 30/09/2009 e 30/03/2011, respectivamente. Também a este 
propósito Acórdão do TCA Sul, processo n.º 01572/98/A de 05/06/2007, todos podendo ser consultados 
em www.dgsi.pt.

15. E tal como refere o Ac. do Tribunal Constitucional n.º 435/98 de 16/06 e Ac. do STA no 01515/02 
de 11/12/2002, cada meio processual está definido para a obtenção de uma determinada finalidade, pelo 
que a parte não pode escolher aquele que mais lhe convém em determinado momento.

16. Como tal, havendo um meio processual adequado para obter o efeito jurídico pretendido — o 
cumprimento de duas sentenças — não é legalmente admissível que os recorrentes venham, através da 
intimação para um comportamento, pois este é um meio residual a que apenas se pode lançar mão nas 
situações para as quais não está previsto nenhum outro meio.

17. Pelo exposto, verifica -se erro na forma de processo, já que este meio não é o adequado para 
obter o fim visado pelos recorrentes.

18. Existindo erro na forma de processo, o tribunal a quo apreciou a questão da convolação e da 
tempestividade.

19. Quanto à possibilidade de convolar a intimação para um comportamento em execução de 
julgado, é necessário verificar a adequação do pedido e da causa de pedir à forma processual própria.

20. E, neste sentido, concluiu o tribunal a quo que o pedido e a causa de pedir são adequados ao 
processo de execução de julgados, pelo que nada obsta a que se proceda à convolação.

21. Quanto à questão da tempestividade da acção, ou seja, saber se no momento em que intentaram 
a presente acção de intimação para um comportamento poderiam requerer a execução de julgados já 
suscita um outro tipo de análise.

22. Sendo proferida uma decisão judicial, existe um prazo de execução espontânea, ou seja, um 
prazo legal para que a Administração dê integral cumprimento à decisão judicial.

23. A este propósito estabelece o artigo 100º da LGT que a AT está obrigada à imediata e plena 
reconstituição da situação de legalidade, o que significa que o prazo de execução espontânea corre a 
partir do momento em que a decisão judicial se torna obrigatória, ou seja, a partir do trânsito em julgado.

24. Por outro lado o n.º 2 do artigo 147º do CPPT refere o seguinte: “O presente meio só é apli-
cável quando, vistos os restantes meios contenciosos previstos no presente Código, ele for o meio mais 
adequado para assegurar a tutela plena, eficaz e efectiva dos direitos ou interesses em causa.”

25. Porém, esta norma só tem aplicação, nas situações em que o processo, uma vez tomada a 
decisão, é remetido à AT. É exemplo as reclamações do órgão de execução fiscal, que são remetidos a 
final à AT, mas já não com a impugnação judicial.

26. E, como determinam, os artigos 146º/1 do CPPT e 102º/1 da LGT, a execução das decisões dos 
tribunais tributárias deve ser realizada nos termos previstos para as decisões dos tribunais administrativos.

27. Deste modo, nos casos em que não existe remessa do processo para a AT, o prazo para a 
execução espontânea é contabilizado nos termos previstos para a execução de sentenças de anulação 
de actos administrativos (artigos 173º e ss. do CPTA), ou seja, a AT dispõe de um prazo de 3 meses 
para dar integral cumprimento à sentença anulatória ou 30 dias se o cumprimento da sentença consistir 
apenas no pagamento de uma quantia pecuniária. (artigo 175º/1 e 3 do CPTA).

28. Assim, quando a AT não dê integral cumprimento à decisão judicial no prazo de execução 
espontânea, o particular pode utilizar a acção de execução de julgados, a qual deve ser intentada no 
prazo de 6 meses após o termo do prazo de execução espontânea.

29. In casu, havendo 2 sentenças que anulam os actos de liquidação de imposto de selo, a AT 
teria um prazo de 30 dias para executar as decisões judiciais a contar do trânsito em julgado, ou seja, 
desde 23/09/2008.

30. Se neste prazo a AT não desse o cumprimento ao determinado pelas sentenças, os ora recor-
rentes dispunham de um prazo de 6 meses para requererem a execução das mesmas.

31. Assim, sendo que a presente acção só foi instaurada em 18/07/2012, é evidente que ultrapassou 
largamente o prazo, sendo assim, extemporânea.

32. Como bem reconhece o tribunal a quo o erro na forma de processo constitui uma nulidade 
de conhecimento oficioso, conforme artigos 199º, 202º e 206º do CPC, e não sendo possível a convo-
lação no meio processual próprio, deve absolver -se o réu da instância após a fase liminar, conforme 
resulta dos artigos 288º/1, al.b), 493º/1 e 2 e 494º, b) do CPC. (neste sentido, jurisprudência do STA, 
processo n.º 0140/11 de 08/06/2011, do TCANorte, processo n.º 00156/01 de 28/09/2006 e processo 
nº00037/01 de 26/04/2006).
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Termos em que, por todo o exposto supra e sempre com o douto suprimento de V.Exas., deve 
ser negado provimento ao Recurso interposto, com todas as legais consequências.

O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
Recurso interposto por A……….. SA e B……….. S.A.:
1. Matéria controvertida:
 - se, em face do entendimento tido quanto a se mostrar precludido o prazo de 6 meses para 

execução de uma decisão, a intimação para um comportamento prevista no art. 147.º do C.P.P.T. é o 
meio adequado para as recorrentes obterem a de execução de julgado e se o entendimento tido viola o 
princípio da tutela jurisdicional efectiva.

2. Posição que se defende.
a. Fundamentação.
Apesar da recorrente não pôr directamente em causa a aplicação que foi efectuada do art. 146.º 

do C.P.P.T. e de continuar a defender a aplicação ao caso do meio de intimação para comportamento 
para obter a execução de julgado, quer parecer ser o meio de execução de julgado o aplicável, por ser 
o que se encontra especificamente previsto.

No entanto, é de reconhecer que o entendimento que julgou ter ocorrido erro na forma de processo 
e sem reconhecer a convolação no meio de execução de julgado que seria o admissível, não satisfaz 
adequadamente a tutela judicial.

Com efeito, no caso foi determinada a restituição de impostos indevidamente pagos.
E do probatório não consta que tenha sido determinada a remessa dos processos à administração 

tributária, nem que as recorrentes tenham após o trânsito em julgado das respectivas sentenças reque-
rido uma remessa dos autos que, em conformidade com o que veio a ser previsto no art. 146.º n.º 2 do 
C.P.P.T. condiciona a execução espontânea  -“o prazo de execução espontânea das sentenças e acórdãos 
dos tribunais tributários conta -se a partir da data em que o processo tiver sido remetido ao órgão da 
administração tributária para a execução do julgado, podendo o interessado requerer a remessa no 
prazo de 8 dias após o trânsito em julgado da decisão”.

Tem sido assinalado que esta disposição não é congruente com o previsto nos artigos 100.º e 102.º 
da L.G.T., em que se prevê que a obrigação de restituição existe por parte da administração tributária 
em dar satisfação às condenações e desde a data do trânsito em julgado, senão mesmo inconstitucional.

Procurando uma adequada interpretação, o exm.º cons. Jorge Lopes de Sousa, na ob. cit. Vol. II, 
p. 530 defende ser melhor ser de entender que não se julgue precludido o direito a exigir a execução de 
julgado, citando o ac. do S.T.A. de 3 -12 -08, proferido no proc. 570/08 -A que, embora reconhecendo a 
aplicação das normas constantes do C.P.T.A., leva em conta ainda a necessidade de remessa do processo 
sem restringir aos casos de reclamação, conforme interpretação efectuada na sentença recorrida.

3. Conclusão:
A entender -se assim, e ainda que resulte improcedente o alegado no recurso interposto quanto 

ao meio adequado ser o de intimação para comportamento, parece ser de revogar o decidido na parte 
em que se decidiu não dar lugar à convolação no meio de execução de julgado, a qual é de determinar.

2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1) A 03.09.2008 foi proferida sentença, a qual transitou em julgado a 23.09.2008, no âmbito do 

processo n.º 66/08.5BEPDL que julgou procedente a impugnação judicial intentada por B…………, 
SA. contra a liquidação de imposto do selo na importância de € 41 439,40, por ocasião da celebração 
de escritura de aumento de capital social em 2006 (fls. 92 a 96);

2) A 03.09.2008 foi proferida sentença, a qual transitou em julgado a 23.09.2008, no âmbito do 
processo n.º 67/08.3BEPDL que julgou procedente a impugnação judicial intentada por A…………, 
S.A. contra as liquidações de imposto de selo nas importâncias de € 11 497,14 e € 102 182,86, por 
ocasião da celebração de duas escrituras de aumento de capital social, uma em 2004 e outra em 2006 
(fls. 86 a 91  - certamente por lapso a entidade referida na sentença é B……….., S.A)

3) No segmento decisório das duas sentenças o Tribunal determinou a anulação das liquidações im-
pugnadas e a devolução das quantias do imposto indevidamente cobrado, acrescidas de juros (fls. 86 a 96);

4) O r.i. que deu origem à presente ação foi apresentado na secretaria do Tribunal, via e -mail, a 
18.07.2012 (fls. 2).

3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Ponta Delgada absolveu a Fazenda Pública da instância por en-

tender que:
“I  - RELATÓRIO
A…………, S.A., e B…………, S.A., ambas com sede na Rua ……….., …………, vêm, sob 

invocação do artigo 147º do CPPT, requerer
INTIMAÇÃO PARA UM COMPORTAMENTO
Contra a DIREÇÃO GERAL DE IMPOSTOS.
Peticiona que o Tribunal intime a Direção de Serviços de Reembolso «a proceder ao pagamento 

do montante de € 113 680,00, acrescido de juros, à 1ª requerente e 41 493,40, acrescido de juros, à 
2ª requerente no prazo máximo de 30 dias,».
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Peticiona ainda a aplicação de uma sanção compulsória, em montante a fixar, aplicável por cada 
dia de atraso para além do que for judicialmente fixado.

Sustenta, para o efeito, que em 2008 foram proferidas sentenças, que transitaram em julgado, e 
que condenaram a Fazenda Pública a proceder à devolução de montantes relativos a imposto do selo.

Acrescentam que solicitaram ao Serviço de Finanças de Ponta Delgada a devolução dos mon-
tantes em causa e que ainda não lograram obter a devolução dos mesmos, ou qualquer data previsível 
de pagamento.

Juntaram 19 documentos.
A presente intimação foi liminarmente recebida e a Administração Tributária, notificada para o 

efeito, apresentou resposta onde suscitou as questões prévias de erro na forma de processo e de ilegi-
timidade passiva.

Sustenta que o meio processual para reagir contra a situação em causa não é a intimação para um 
comportamento, mas sim a execução de julgados.

Alega ainda que a Administração Tributária é parte ilegítima na presente ação, por não ser parte 
na relação jurídica tributária em causa.

Conclui pela absolvição da instância.
As requerentes apresentaram resposta às exceções deduzidas, pugnando pela sua improcedência.
O Ministério Público teve vista nos autos e emitiu douto parecer onde conclui no sentido de se 

verificar erro na forma do processo, devendo haver lugar à convolação do presente processo de inti-
mação em processo de execução.

II— SANEAMENTO
O Tribunal é absoluta e territorialmente competente.
Erro na forma do processo
Na resposta apresentada a Administração Tributária suscitou a questão de a intimação não ser o 

meio processual adequado para a obtenção da finalidade pretendida com a presente ação, concluindo 
no sentido da absolvição da instância.

As requerentes pronunciaram -se no sentido da improcedência da exceção invocada, concluindo 
ser este o meio processual adequado.

O Ministério Público, no parecer emitido, pronunciou -se no sentido de se verificar erro na forma 
do processo, devendo haver lugar a convolação da presente intimação em processo de execução de 
julgado.

Vejamos então a quem assiste razão.
De modo a decidir a presente exceção, importa ter em consideração os seguintes factos documen-

talmente demonstrados nos autos:
(…).
Os artigos 101º, alínea h) da LGT e 97º, n.º 1, alínea m) do CPPT estabelecem como processo 

judicial tributário a intimação para um comportamento.
O artigo 147º, n.ºs 1 e 2 do CPPT estabelece o seguinte:

Artigo 147º

Intimação para um comportamento

1 Em caso de omissão, por parte da administração tributária, do dever de qualquer prestação jurídica 
susceptível de lesar direito ou interesse legítimo em matéria tributária, poderá o interessado requerer a 
sua intimação para o cumprimento desse dever junto do tribunal tributário competente.

2 O presente meio só é aplicável quando, vistos os restantes meios contenciosos previstos no pre-
sente Código, ele for o meio mais adequado para assegurar a tutela plena, eficaz e efetiva dos direitos 
ou interesses em causa.

Resulta do artigo referido que a intimação para um comportamento é o meio processual adequado 
para reagir contra uma situação de omissão de um dever de prestação jurídica suscetível de lesar direitos 
ou interesses legítimos dos contribuintes em matéria tributária.

Resulta também desse artigo que o presente meio processual só pode ser utilizado nas situações 
em que se verifiquem três condições: 1) a existência de um dever de prestação jurídica; 2) uma omis-
são suscetível de lesar direitos ou interesses legítimos dos contribuintes em matéria tributária; 3) a 
inexistência de outro meio contencioso para assegurar, de forma plena, eficaz e efetiva, os direitos ou 
interesses em causa.

Quer a representação da Fazenda Pública quer o Ministério Público entendem que não está pre-
enchido o terceiro requisito apontado.

Vejamos.
Resulta do pedido e da causa de pedir que as requerentes pretendem a intimação da Administração 

Tributária para proceder ao pagamento de determinados montantes, como resultado de duas sentenças 
proferidas em 2008 e já transitadas em julgado.
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Ora, como é evidente, o efeito jurídico material pretendido pelas requerentes é o cumprimento 
integral de duas sentenças que anularam atos de liquidação do imposto do selo e condenaram a Fazenda 
Pública a restituir -lhes os montantes indevidamente pagos.

Uma vez transitadas, as decisões judiciais são obrigatórias para todas as entidades públicas e 
privadas, nos termos dos artigos 205º, n.º 2 da CRP e 158º, n.º 1 do CPTA.

E como decorre do artigo 100º da LGT no caso de procedência de uma impugnação judicial a 
Administração Tributária está obrigada à imediata e plena reconstituição da legalidade do ato ou situação 
objeto do litígio, o que significa, in casu, que impende sobre a Administração Tributária uma obrigação 
de dar cumprimento às sentenças proferidas a 03.09.2008.

Porém, o meio processual adequado para a obtenção do pleno e integral cumprimento de deci-
sões judiciais não é a intimação para um comportamento prevista no artigo 147º do CPPT, mas antes 
a execução de julgado, consagrada no artigo 146º, n.º 1, in fine do mesmo diploma legal, a qual segue 
a tramitação prevista no CPTA — ver também artigo 102º, n.º 1 da LGT.

E o STA já se pronunciou, numa situação em que foi intentado uma execução de julgados com 
vista à obtenção da execução de uma decisão administrativa, no sentido de que o meio próprio para a 
execução de sentenças é o processo de execução de julgados, sendo a intimação para um compor-
tamento o meio adequado para as situações em que se pretenda dar execução a uma decisão tomada 
no seio da própria Administração Tributária — cfr. acórdão do STA de 05.06.2007, Proc. 01572/98/A.

Como é sabido, cada meio processual está desenhado para a obtenção de uma determinada 
finalidade, pelo que a parte não pode escolher aquele que mais lhe convém em determinado mo-
mento — cfr. Acórdãos do Tribunal constitucional nº435/98, de 10 de junho e do STA de 11.12.2002, 
Proc. 01515/02.

Ora, havendo um meio adequado para obter o efeito jurídico pretendido — cumprimento de duas 
sentenças — não é legítimo às requerentes lançarem mão da intimação para um comportamento, a 
qual constitui um meio residual a que apenas se pode lançar mão nas situações para as quais não está 
previsto nenhum outro meio.

Verifica -se, portanto, erro na forma de processo, já que o meio processual de que as requerentes 
lançaram mão não é o próprio para a obtenção dos fins visados.

Ocorrendo erro na forma do processo, importa ponderar a sua convolação no meio processual 
respetivo, nos termos do disposto nos artigos 97º, n.º 3 da LGT e 98º, n.º 4 do CPPT — cfr. Acórdão 
do STA de 07.12.2010, Proc. 0748/10.

Importa, portanto, verificar a possibilidade de proceder à convolação da presente intimação para 
um comportamento em execução de julgado, sendo de toda a relevância verificar a adequação do pedido 
e da causa de pedir à forma processual própria, bem como a tempestividade da mesma.

Analisado o pedido e a causa de pedir, explanados no r.i., resulta claro que os mesmos são ade-
quados ao processo de execução de julgados, pelo que quando a este ponto nada obsta a que se proceda 
à convolação.

Na verdade, desde o artigo 1º do r.i. que fica claro que as requerentes pretendem a devolução do 
imposto tal como determinado em duas sentenças judiciais transitadas em julgado.

Importa, pois, verificar a questão da tempestividade da ação, ou seja, saber se no momento em 
que as requerentes intentaram a presente intimação poderiam requerer a execução de julgados.

Uma vez proferida a decisão existe um prazo de execução espontâneo, ou seja, um prazo legal 
para que a Administração dê integral cumprimento à decisão judicial.

O artigo 100º da LGT estabelece que a Administração Tributária está obrigada à imediata e 
plena reconstituição da situação de legalidade, o que significa que o prazo de execução espontânea 
corre a partir do momento em que a decisão judicial se torna obrigatória, ou seja, desde o trânsito 
em julgado.

Por outro lado o CPPT prevê no artigo 146º, n.º 2 do CPPT que “o prazo de execução espontânea 
das sentenças e acórdãos dos tribunais tributários conta -se a partir da data em que o processo tiver 
sido remetido ao órgão da administração tributária competente para a execução, podendo o interessado 
requerer a remessa no prazo de 8 dias após o trânsito em julgado da decisão.”

Todavia, como é evidente, esta norma só tem aplicação nas situações em que o processo, uma 
vez tomada a decisão, é remetido a Administração Tributária. É o que acontece, por exemplo, com 
as reclamações do órgão de execução fiscal, que são remetidos (devolvidos) a final à Administração 
Tributária, mas já não com a impugnação judicial.

E, como já se referiu, os artigos 146º, n.º 1 do CPPT e 102º, n.º 1 da LGT determinam que a 
execução das decisões dos tribunais tributários seja realizada nos termos previstos para as decisões 
dos tribunais administrativos.

Assim, nas situações em que não existe remessa do processo para a Administração Tribu-
tária o prazo para a execução espontânea é contabilizado nos termos previstos para a execução 
de sentenças de anulação de atos administrativos (artigos 173º e ss. do CPTA), o que significa 
que a Administração tem 3 meses para dar integral cumprimento à sentença anulatória ou 30 
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dias se o cumprimento da sentença consistir apenas no pagamento de uma quantia pecuniária 
(artigo 175º, n.ºs 1 e 3 do CPTA).

E quando a Administração não dê integral cumprimento à decisão judicial no prazo de execução 
espontânea o particular pode lançar mão do processo de execução de julgados, o qual deve ser intentado 
no prazo de 6 meses após o termo do prazo de execução espontânea.

Assim, na situação em apreço, estamos perante duas sentenças que anulam os atos de liquidação 
impugnados e que condenam a Administração Tributária a reembolsar as requerentes das quantias 
indevidamente pagas a título de imposto do selo, o que significa que a Administração Tributária tinha 
o prazo de 30 dias para executar a sentença a contar do trânsito em julgado, ou seja, desde 23.09.2008.

Ultrapassado esse prazo sem que a Administração Tributária desse integral cumprimento ao 
determinado pelas sentenças, as requerentes dispunham de um prazo de 6 meses para requererem a 
execução das mesmas.

Assim, tendo em consideração que o presente processo só foi instaurado a 18.07.2012, é evidente 
que a presente ação foi apresentada para além do prazo, sendo, portanto, extemporânea.

O erro na forma do processo constitui uma nulidade de conhecimento oficioso, conforme decorre 
do disposto nos artigos 199º, 202º e 206º do CPC, o que determina, não sendo possível efetuar a res-
petiva convolação no meio processual próprio, o indeferimento da petição inicial, se verificada na fase 
liminar, ou a anulação de todo o processo com a absolvição do réu da instância, após a fase liminar, 
como resulta dos artigos 288º, n.º 1, alínea b), 493º, n.º 1 e 2 e 494º, b) do CPC — cfr. Acórdãos do 
STA de 08.06.2011, Proc. 0140/11; e do TCA Norte de 28.09.2006, Proc. 00156/01 e de 26.04.2006, 
Proc. 00037/01.

Deste modo, atendendo à impossibilidade de efetuar a convolação, importa absolver a Adminis-
tração Fiscal da instância.

Vencidas, cabe às requerentes, nos termos do disposto nos artigos 446º, n.ºs 1 e 2 ex vi do artigo 2º, 
alínea e) do CPTT, a responsabilidade pelo pagamento das respetivas custas processuais.

lV  - DECISÃO
Pelas razões e fundamentos expostos absolve -se a Administração Tributária da instância.”
DECIDINDO NESTE STA:
Essencialmente nos presentes autos pretende saber -se, se, no caso de a Fazenda Pública não 

executar voluntariamente sentença a que tenha sido condenada, pode o particular usar o meio 
de intimação a um comportamento nos termos do artº 147º do CPPT, ou, caso se entenda que 
não é esse o meio processual adequado para o particular fazer valer o seu direito, se pode haver 
convolação no meio adequado.

No caso dos autos verifica -se que as particulares A……….., S.A., e B……….., S.A., sob invo-
cação do artigo 147º do CPPT, requereram INTIMAÇÃO PARA UM COMPORTAMENTO contra a 
DIREÇÃO GERAL DE IMPOSTOS, peticionando que o Tribunal intime a Direção de Serviços de 
Reembolso a proceder ao pagamento do montante de € 113 680,00, acrescido de juros, à 1ª requerente 
e 41 493,40, acrescido de juros, à 2ª requerente no prazo máximo de 30 dias.

No fundo o que as particulares pretendem é que sejam executadas as sentenças de 03.09.2008 
referidas no probatório, as quais transitaram em julgado a 23.09.2008, no âmbito do processo n.º 66/
08.5BEPDL que julgou procedente a impugnação judicial intentada por B……….., SA. contra a li-
quidação de imposto do selo na importância de € 41 439,40, por ocasião da celebração de escritura de 
aumento de capital social em 2006, e no âmbito do processo n.º 67/08.3BEPDL que julgou procedente 
a impugnação judicial intentada por A…………, S.A. contra as liquidações de imposto de selo nas 
importâncias de € 11.497,14 e € 102. 182,86.

Ora, nos termos do artº 147º n.º 2 do CPPT, o meio processual “Intimação para um comportamento” 
só é aplicável quando for o mais adequado para assegurar a tutela plena, eficaz e efectiva dos direitos 
ou interesses em causa. Não é o caso dos autos, pois que estando em causa sentenças que a Fazenda 
Pública não executou espontaneamente, o meio processual mais adequado para fazer valer os direitos 
das particulares é a execução de julgados nomeadamente a execução para pagamento de quantia certa 
prevista e regulada nos termos do artº 170º e seguintes do CPTA.

Afigura -se, portanto, que o meio utilizado pelas recorrentes não foi o adequado.
Resta saber se podia ou não haver lugar à convolação do meio impróprio intimação para um 

comportamento” no meio próprio “execução de julgados”.
Para que possa haver convolação existem vários requisitos nomeadamente a tempestividade. 

Significa que para que possa haver convolação, quando se “lança mão” do meio processual impróprio 
ainda se estava em tempo para utilizar o meio processual próprio. Neste sentido pode ver -se a doutrina 
expressa no CPPT anotado e comentado de J. Lopes de Sousa, 6ª Edição vol II pag. 91 anotação 10 -d) 
ao artº 98º (…)«Assim, no que concerne à tempestividade, deverá atender -se ao prazo previsto para 
utilização do meio processual adequado, pois, uma vez efectuada a convolação é apenas relativamente 
ao meio processual adequado que ela produzirá efeitos, tudo se passando, após a convolação, como se 
a petição tivesse sido apresentada no âmbito desse meio processual próprio: assim, será irrelevante, 
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para efeito da convolação que a petição seja intempestiva para o meio processual inadequado que foi 
indevidamente utilizado, pois o que é decisivo para o aproveitamento da petição em que a convolação 
se traduz é a tempestividade para o meio adequado»

Ora no caso dos autos, é verdade que aparentemente, isso não se verifica, pois que as sentenças 
que se pretendem executar transitaram em julgado em 23/09/2008 e, tendo em conta os artºs 146º n.º 1 
do CPPT, 102º n.º 1 da LGT, 173º e 175º nºs 1 e 3 do CPTA, as mesmas deviam ter sido executadas 
espontaneamente, pela Fazenda Pública no prazo de 30 dias após o trânsito em julgado das mesmas, 
ou seja até 23/10/2008.

Como a Fazenda Pública não executou a sentença naquele prazo, as recorrentes tinham o prazo 
de 6 meses para utilizar o meio de execução de julgados, nos termos do artº 164º do CPTA. E, daí que 
a decisão de 1ª Instância tenha considerado que tal prazo se encontrava esgotado na altura em que 
deduziram Intimação para um comportamento (meio impróprio) em 18/07/2012 pelo que em conse-
quência entendeu não ser possível a convolação para o meio próprio (execução de julgado) e por isso 
não a determinou.

Embora se apresente coerente na fundamentação não acompanhamos o entendimento da decisão 
recorrida que culminou com a absolvição da instância da Fazenda Pública.

Vejamos:
A melhor doutrina (Jorge Lopes de Sousa in CPPT anotado e comentado 6ª edição vol. II pag.530 

é a que defende que “O requerimento de execução deverá ser considerado tempestivo desde que seja 
apresentado no prazo de seis meses a contar do termo do prazo de execução espontânea, contado 
a partir da remessa do processo à administração tributária”, independentemente da obrigação que 
assiste à mesma administração de executar imediatamente os julgados logo após o trânsito em julgado 
da decisão judicial (artº 100º da LGT) e mesmo que não seja apresentado o aludido requerimento pelo 
contribuinte de remessa do processo.

E, mais adiante na mesma obra e locar referenciado:
“Por outro lado determinando a remessa do processo à administração tributária indirectamente o 

início do prazo para o contribuinte requerer a execução de julgado, deverá entender -se que a preclusão 
do seu direito de requerer a execução só ocorrerá se lhe for efectuada notificação da data em que for 
efectuada a remessa, pois sem esse conhecimento o contribuinte não terá conhecimento da data em 
que terminará o prazo de execução espontânea, que é também aquela em que começa o prazo de que 
dispõe para requerer a execução de julgado”

Ora, como bem observa o Mº Pº junto do STA no seu parecer não deve restringir -se aos casos 
da reclamação (do artº 276º do CPPT) a previsão de remessa do processo prevista no artº 146º n.º 2 
do CPPT, desde logo porque a norma não faz essa restrição nem a prática dos Tribunais Tributários é 
uniforme no sentido de não remeter os processos, (ou certidão ou translado) o que não faria qualquer 
sentido, designadamente quando esteja devidamente identificado o serviço cuja liquidação foi questio-
nada e entretanto objecto de uma decisão judicial consolidada na ordem jurídica, cujo conhecimento lhe 
deve chegar quanto antes para enquanto Serviço autor da errada/ilegal liquidação proceder à imediata 
reposição da legalidade.

No nosso caso é certo que não se mostra fixada no probatório a data de tal eventual remessa pelo 
que não é líquido que tenha caducado o direito das contribuintes de requererem a execução de julgados 
como se considerou na 1ª Instância, sendo esse o fundamento da não convolação, decisão que não se 
pode manter.

Acresce citar aqui o ac. Deste STA de 17/06/2009 tirado no recurso n.º 73/09 de onde se destaca 
porque, totalmente, elucidativa a seguinte passagem: “(…) Se, como dissemos, o prazo de 6 meses 
para requerer a execução de julgado se inicia após o termo do prazo legal para a execução espontâ-
nea do decidido, existindo norma tributária que estabelece que o prazo para a execução espontânea 
pela Administração tributária se conta da remessa do processo ao órgão da administração tributária 
competente para a execução (havendo a faculdade do interessado, que não o dever, de requerer essa 
remessa), parece que deve entender -se, como sustenta o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto 
no seu parecer junto aos autos, que a remessa do processo ao órgão da Administração tributária 
teria de ser oficiosamente notificada pela secretaria do tribunal à interessada, nos termos do n.º 2 
do artigo 229.º do Código de Processo Civil, pois que o direito processual da parte à execução do 
julgado não depende de prazo a fixar pelo juiz nem de prévia citação, antes decorre da lei, que fixa o 
seu termo inicial na dependência da prática de um acto do próprio Tribunal (a remessa do processo 
ao serviço de finanças).

Não tendo a remessa do processo sido notificada à interessada, nem lhe tendo sido igual-
mente notificada qualquer nova liquidação de imposto ou correcção da liquidação anterior 
em execução do decidido, não deve entender -se ter caducado o seu direito para requerer a 
execução do julgado pois que tal efeito, decorrente em parte da inércia do tribunal ou da Ad-
ministração em comunicar -lhe o facto do qual depende o termo inicial de um prazo através do 
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qual faz valer o seu direito à execução, seria atentatório do seu direito à tutela jurisdicional 
efectiva (artigo 268.º, n.º 4 da Constituição da República).

Na mesma situação de tempestividade estarão as ora contribuinte se os processos de impugnação 
que ganharam não tiverem ainda (por qualquer motivo) sido remetidos à administração tributária.

O recurso merece, pois, provimento, na parte em que questiona a decisão de 1ª Instância que 
decidiu pela não convolação com os fundamentos em que se alicerçou e absolveu a Fazenda Pública 
da Instância.

Impõe -se a prolação de nova decisão quanto à convolação ou não para o que deve ser ampliado 
o probatório quanto aos elementos factuais essenciais atinentes à remessa ou não dos processos de 
impugnação referenciados nos autos aos Serviços liquidadores da Administração tributária ou outros 
que se mostrem competentes e no caso de ter ocorrido tal remessa se a mesma foi oficiosamente no-
tificada pela secretaria do tribunal à interessada, nos termos do n.º 2 do artigo 229.º do Código de 
Processo Civil.

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

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando a decisão recorrida, 
para ser substituída por outra que não seja de rejeição da convolação pelos mesmos motivos, decisão 
que só deve ser tomada depois de ampliado o probatório nos apontados termos.

Sem custas.

Lisboa, 15 de Maio de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 15 de Maio de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Admissibilidade. Requisitos.

Processo n.º 1368/12 -30.
Recorrente: A…, L.da

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

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A………………, LDA, com os demais sinais dos autos, interpõe recurso de revista excepcional, 
ao abrigo do disposto no art.º 150º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administra-
tivo Sul que, em sede de recurso jurisdicional interposto de sentença proferida pelo TAF de Almada, 
confirmou a decisão de improcedência da intimação para um comportamento que deduziu com vista a 
instar a Administração Tributária a apreciar pedidos de reembolso de IVA.

1.1. Terminou as alegações do recurso com o seguinte quadro conclusivo:
1º. O recurso de revista previsto no art. 150º do CPTA é admissível no âmbito do contencioso 

tributário (vide, Acórdão desse STA de 16/05/2012, proferido no Recurso n.º 0357/12).
2º. Para efeitos de admissão do recurso, a importância fundamental da questão que constitui o seu 

objecto, resulta quer da sua relevância jurídica quer social. E,
3º. A necessidade de melhor aplicação do direito deriva da possibilidade de repetição num número 

indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito (vide, entre outros, 
o Acórdão desse STA de 30 -05 -2007, proferido no Recurso n.º 0285/07).

4º. As questões em causa no presente recurso revestem importância fundamental, afigurando -se 
ainda claramente necessária a admissão do presente recurso para uma melhor aplicação do direito, 
devendo este ser admitido, conforme explanado nos pontos II a XII das presentes alegações.

5º. É nula a sentença quando o juiz deixe de pronunciar -se sobre questões que devesse apreciar 
ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento (art. 668º, n.º 1, alínea d), do CPC).

6º. O juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, ex-
cetuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras (art. 660º, n.º 2 do CPC).

7º. O conteúdo da norma constante da alínea d) do n.º 1 do art. 668º, deve ser avaliado à luz do 
preceituado no n.º 2 do art. 660º, ambos do CPC (vide, o Acórdão desse STA de 24 -05 -2012, proferido 
no Recurso n.º 0225/12).
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8º. Na intimação para um comportamento a ora recorrente peticionou que a Administração Tribu-
tária fosse ordenada a analisar os pedidos de reembolsos efetuados, com a maior brevidade possível, 
tendo recorrido para o TCA da sentença que lhe indeferiu tal intimação.

9º. No Acórdão recorrido, foi decidido que “(...) face à existência de tal inquérito, não é evidente 
que a recorrente tenha direito a tais reembolsos, para que possa ser exercitado o presente meio pro-
cessual tributário de intimação (…)”.

10º. Ora, não peticionou a ora recorrente que lhe fossem concedidos os reembolsos, nem tão pouco 
visou demonstrar o seu direito ao respetivo recebimento.

11º. Pelo que o douto Acórdão ora em crise, não só não se pronunciou sobre a questão que lhe 
foi colocada, como conheceu de questão que não havia sido chamado a resolver e que não é de conhe-
cimento oficioso.

12º. Pelo que, o Acórdão recorrido é nulo por omissão e por excesso de pronúncia, nulidades que 
ora se invocam, não podendo em consequência, desde logo, permanecer na ordem jurídica.

13º. Não consta na lei como causa de suspensão do prazo de reembolso a pendência de processo 
judicial por indícios de crime fiscal ou de qualquer espécie, nem do Despacho Normativo n.º 18A/2010, 
de 01/07/2011, nem do Código do IVA (CIVA), nem tão pouco resulta de qualquer outro diploma legal.

14º. Pelo que, inexistindo na lei disposição que preveja a suspensão, in casu, dos pedidos de 
reembolsos, a suspensão é ilegal por falta de previsão legal.

15º. Assim, resulta evidente que a ora recorrente tem direito a que os seus pedidos sejam aprecia-
dos, tal como peticionado, pelo que o douto Acórdão ora em crise, padece de erro de julgamento, não 
podendo em consequência, permanecer na ordem jurídica.

16º. A Administração Fiscal atua vinculada ao princípio da proporcionalidade que a impede de 
afetar os direitos ou interesses legítimos dos administrados em termos não adequados e proporcionais 
aos objetivos a realizar (art. 266º, n.º 2 da CRP, art. 5º, n.º 2, do CPA, e art. 55º da LGT).

17º. Deixar indefinidamente para o futuro, mormente para momento posterior ao trânsito em jul-
gado da decisão sobre o processo penal, a apreciação dos pedidos de reembolsos, é desnecessário, por 
a Administração Tributária ter ao seu dispor os meios necessários para se poder pronunciar.

18º. A suspensão dos reembolsos conduziria necessariamente à extinção da recorrente, pois não 
lhe seria possível subsistir, atendendo a que só relativamente a cinco meses de 2011, estão em causa 
€ 295.298,18.

19º. O que constitui uma afetação dos seus direitos e interesses legítimos, em termos não ade-
quados e desproporcionais, pelo que a suspensão é também ilegal por violação do princípio da pro-
porcionalidade.

20º. Assim, por ter decido em sentido oposto, padece o douto Acórdão recorrido também pelo ora 
exposto, de erro de julgamento, não podendo em consequência, permanecer na ordem jurídica.

21º. O recurso ao meio processual de intimação para um comportamento, visando o cumprimento 
de um dever por parte da Administração Fiscal, supõe que esteja definida previamente a existência deste, 
podendo tal definição resultar diretamente da lei (Conselheiro Jorge Lopes de Sousa... cit).

22º. O direito da recorrente a que os pedidos de reembolsos sejam apreciados, resulta diretamente 
da lei, pelo que se encontra definida a sua existência.

23º. Pelo que, ao contrário do propugnado no Acórdão recorrido, sempre o meio processual uti-
lizado se afigura adequado, pelo que o Acórdão em crise, também pelo ora exposto, padece de erro de 
julgamento, não podendo permanecer na ordem jurídica.

24º. Ainda que assim não se entenda, o que apenas por mera cautela se concebe, por se encontrarem 
reunidos os respetivos requisitos, sempre deveria a petição ser convolada em ação para o reconheci-
mento de direito ou interesse legítimo em matéria tributária (neste sentido, Conselheiro Jorge Lopes 
de Sousa … cit.).

25º. Assim, por não ter determinado a convolação sempre padeceria o Acórdão recorrido de erro 
de julgamento, não podendo em consequência, permanecer na ordem jurídica.

1.2. A Recorrida não apresentou contra -alegações.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que o presente 

recurso não devia ser conhecido, dada a sua inadmissibilidade no âmbito do contencioso tributário e 
suscitando a questão da sua inconstitucionalidade, com a seguinte argumentação:

«1. O recurso de revista de acórdãos dos tribunais centrais administrativos é característico da 
jurisdição administrativa, como claramente resulta de:

a) inexistência no contencioso tributário de norma de competência paralela à constante do art.24º 
n.º 2 ETAF 2002 (cf.art.26º ETAF 2002);

b) impossibilidade de integração da lacuna por via de interpretação analógica ou extensiva da 
norma citada, recusada pelos princípios hermenêuticos;

c) composição da formação incumbida da apreciação preliminar sumária dos pressupostos subs-
tantivos do recurso: três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso Administrativo 
(art.150º n.º 5 CPTA);
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d) inexistência no Contencioso Tributário de espécie paralela à 7ª espécie da Secção de Contencioso 
Administrativo (recursos de revista de acórdãos dos tribunais centrais administrativos; cfr. deliberação 
n.º 1313/2004, 26.01.2004 do CSTAF)

No sentido da inaplicabilidade do recurso de revista no contencioso tributário pronuncia -se dou-
trina qualificada (José Casalta Nabais, Considerações sobre o Anteprojecto de revisão da Lei Geral 
Tributária e do Código de Procedimento e de Processo Tributário, Cadernos de Justiça Administrativa 
n.º 61, Janeiro 7 Fevereiro 2007 p.13; Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo 
Tributário anotado e comentado, 6ª edição 2011 Volume IV anotação 37 ao art. 279º CPPT p. 390).

2. Neste contexto deve ser recusado o conhecimento do objecto do recurso, com fundamento na 
inconstitucionalidade das normas constantes do art.24º n.º 2 ETAF 2004 aprovado pela Lei n.º 13/2002,19 
Fevereiro e do art. 150º n.º 1 CPTA, na interpretação segundo a qual a Secção de Contencioso Tribu-
tário do Supremo Tribunal Administrativo é competente em razão da matéria para o conhecimento de 
recurso de revista interposto de acórdão proferido pela Secção de Contencioso Tributário do Tribunal 
Central Administrativo, por violação da reserva de competência relativa da Assembleia da República 
sobre organização e competência dos tribunais (art. 165º n.º 1 alínea p) CRP numeração RC/97).».

1.4. Notificadas as partes deste parecer, veio a Recorrente defender a admissibilidade do recurso de 
revista excepcional em sede de contencioso tributário, fundamentando -se, para tanto, em jurisprudência 
deste STA, contida, designadamente, nos acórdãos nsº 083/12, 0357/12, 0396/12, 0410/08 e 01108/11, 
proferidos, respectivamente, em 16/5/2012, 16/5/2012, 6/6/2012, 14/7/2008 e 7/3/2012.

1.5. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Colocadas que foram as questões da inadmissibilidade e inconstitucionalidade do presente recurso 

excepcional de revista em sede de contencioso tributário, cumpre apreciar previamente tais questões.
Como se viu, o Exmº Procurador -Geral Adjunto veio defender que este recurso de revista, previsto 

no art. 150º do CPTA, é inadmissível no contencioso tributário, invocando, em apoio da sua tese, os 
clássicos argumentos esgrimidos pela doutrina e pela jurisprudência que perfilham essa orientação: 
(i) a redacção do art. 24º, n.º 2, do ETAF e a inadmissibilidade da interpretação analógica ou extensiva 
desse preceito; (ii) o disposto no art. 150º, n.º 5, do CPTA; (iii) a inexistência na Secção de Contencioso 
Tributário de espécie paralela à 7ª espécie da Secção de Contencioso Administrativo. Mais defende que o 
art. 24º, n.º 2, do ETAF e o art. 150º, n.º 1, do CPTA padecem de inconstitucionalidade orgânica quando 
interpretados no sentido de que a Secção de Contencioso Tributário do STA é competente em razão 
da matéria para o conhecimento deste recurso de revista, por tal interpretação consubstanciar violação 
da reserva de competência relativa da Assembleia da República sobre organização e competência dos 
tribunais, contemplada no art.165º, n.º 1, alínea p), da CRP.

Relativamente à admissibilidade do recurso de revista excepcional no contencioso tributário, 
trata -se de questão que vem conhecendo decisão reiterada, pacífica e uniforme no sentido afirmativo, 
como se pode ver pela leitura, entre tantos outros, dos acórdãos proferidos nos processos n.º 0415/12, 
de 30/05/2012, n.º 0434/12, de 23/05/2012, n.º 0357/12, de 16/05/2012, n.º 083/12, de 16/05/2012, 
n.º 01140/11, de 26/04/2012, n.º 0284/12, de 26/04/2012, n.º 01110/11, de 14/03/2012 e n.º 01108/11, 
de 7/03/2012, cuja fundamentação sufragamos e que aqui mais uma vez se acolhe e reitera tendo em 
conta a suprema importância de acatar a jurisprudência consolidada em termos de se obter uma inter-
pretação e aplicação uniformes do direito (art.º 8.º, n.º 3 do Código Civil).

Por conseguinte, e em conformidade com a aludida jurisprudência, a admissibilidade deste 
recurso no contencioso tributário tem sustentáculo formal no artº n.º 26º, alínea h), do ETAF, e no 
art. 2.º, alínea c), do CPPT, já que a remissão a que se refere esta alínea c) tem natureza dinâmica e 
não estática: as normas sobre processo nos tribunais administrativos são presentemente as constantes 
do CPTA e não as da LPTA.

Como se deixou afirmado nesses acórdãos, «quanto ao facto de no artº 26º do ETAF, em que se 
fixa a competência da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, não 
existir norma semelhante à do artº 24º, n.º 2, nem existir qualquer remissão para o regime daquele 
artº. 150º, não nos parece significativo.

Isto porque o artº n.º 26º, alínea h), estabelece que à Secção de Contencioso Tributário cabe 
conhecer “De outras matérias que lhe sejam deferidas por lei”. Ora, sendo aplicáveis por remissão do 
artº 2º, alínea c), do CPPT, as normas do CPTA, onde se inclui o artº 150º citado, tratando -se de matéria 
tributária, fica estabelecida por lei a competência da referida Secção.

Também não nos parece colher qualquer apoio o argumento de que “o acesso ao STA, para os 
processos tribunais tributários, está muito mais aberto do que o está no contencioso administrativo, 
em face da possibilidade de recurso per saltum de decisões dos tribunais tributários sem as limitações 
que, para o contencioso administrativo, se prevêem no art. 151.º, abertura cuja amplitude se estende 
até possibilidade de acesso ao Supremo Tribunal Administrativo em processos de valor não à alçada 
dos tribunais tributários (artº. 280º, n.º 5, do CPPT).”

Com efeito, o recurso excepcional de revista tem fundamentos específicos que em nada se asse-
melham ao recurso “per saltum” para a 2ª Secção do STA que é um recurso ordinário.
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De qualquer forma, o que está em causa no recurso excepcional de revista são decisões dos tri-
bunais centrais administrativos e não dos tribunais de 1ª instância.

E que dizer do argumento de que “mantém -se a admissibilidade generalizada de recurso de de-
cisões dos tribunais centrais administrativos proferidas em processos instaurados antes de 15 -9 -1997, 
assegurada pelo artº. 120º do ETAF de 1984”. Trata -se de uma garantia do passado. Mas para o futuro? 
Por que razão há -de ser negado aos administrados contribuintes um direito de que gozam os outros 
cidadãos (administrados)?

Por outro lado, e conforme se refere no acórdão transcrito, o recurso excepcional de revista, não 
visa a uniformização de jurisprudência, não existindo, por isso, qualquer incompatibilidade ou sobre-
posição com o regime de recurso previsto no artº 284º do CPPT.

De qualquer forma, se dúvidas pudessem ainda existir quanto à aplicação do recurso excepcional 
de revista, previsto no artº 150º do CPTA, ao processo judicial tributário, após as alterações ao CPC 
operadas pelo DL n.º 303/2007, de 24 de Agosto, o referido recurso teria sempre de ser admitido por 
aplicação subsidiária do artº 2º, alínea e) do CPPT.

É que, se a existência de tal recurso, anteriormente, apenas em contencioso administrativo, poderia 
gerar questões de inconstitucionalidade, por discriminação dos cidadãos, como salientava Lebre de Freitas 
(Código de Processo Civil Anotado, pág. 116), sendo agora tal recurso admitido no processo civil, não 
faria sentido excluí -lo do processo judicial tributário. Tal traduziria, nitidamente violação do direito à 
tutela jurisdicional efectiva e ao princípio da igualdade constantes dos arts 13º, n.º 1 e 268º, n.º 4 da CRP.».

Torna -se, assim, claro que o recurso excepcional de revista é admissível no contencioso tributário, 
não por via da interpretação analógica ou extensiva do art. 24º, n.º 2, do ETAF de 2002, mas antes por 
força da aplicação da norma contida no art. 26º, alínea h), do mesmo ETAF e por força da expressa 
remissão para as normas do CPTA e do CPC contidas nas alíneas c) e e) do art. 2º do CPPT.

Neste contexto, cai imediatamente por terra a questão da inconstitucionalidade de natureza orgânica 
invocada, na medida em que ela tinha por pressuposto a aplicabilidade a esta Secção de Contencioso 
Tributário da norma de competência contida no art. 24º, n.º 2, do ETAF.

Improcedem, assim, as questões suscitadas pelo Ministério Público.
3. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, «das decisões proferidas em 2.ª instância 

pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito», competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal.

Por conseguinte, o recurso de revista excepcional para o STA só é admissível se for claramente 
necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estivermos perante uma questão que, pela 
sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental, sendo que esta importância 
fundamental tem de ser detectada não perante o interesse teórico da questão, mas perante o seu interesse 
prático e objectivo, medido pela utilidade da revista em face da capacidade de expansão da controvérsia 
ou da sua vocação para ultrapassar os limites da situação singular.

Deste modo, e como tem sido explicado nos inúmeros acórdãos proferidos por esta formação, 
que aqui nos dispensamos de enumerar, a relevância jurídica fundamental deve ser detectada perante 
a relevância prática da questão, medida pela sua utilidade face à capacidade de expansão da contro-
vérsia, e verificar -se -á tanto em face de questões de direito substantivo como de direito processual, 
quando apresentem especial complexidade (seja em razão da dificuldade das operações exegéticas a 
efectuar, seja de um enquadramento normativo especialmente intrincado, complexo ou confuso, seja 
da necessidade de compatibilizar diversos regimes legais, princípios e institutos jurídicos) ou quando 
a sua análise tenha suscitado dúvidas sérias ao nível da jurisprudência e/ou da doutrina.

Já a relevância social fundamental verificar -se -á quando estiver em causa um caso que apresente 
contornos indiciadores de que a utilidade da decisão extravasa os limites do caso concreto e das partes 
envolvidas no litígio, representando uma orientação para a resolução desses prováveis futuros casos, 
e se detecte um interesse comunitário significativo na resolução da questão.

Por fim, a clara necessidade do recurso de revista para uma melhor aplicação do direito há -de 
resultar da repetição ou possibilidade de repetição noutros casos e da necessidade de garantir a unifor-
mização do direito, estando em causa matérias importantes tratadas pelas instâncias de forma pouco 
consistente e/ou contraditória, impondo -se a intervenção do órgão de cúpula da justiça como condição 
para dissipar dúvidas e alcançar melhor aplicação do direito. Pelo que a admissão do recurso terá lu-
gar, designadamente, quando o caso concreto contém uma questão bem caracterizada e passível de se 
repetir em casos futuros e a decisão nas instâncias esteja ostensivamente errada ou seja juridicamente 
insustentável, ou se suscitem fundadas dúvidas por se verificar uma divisão de correntes jurisprudenciais 
ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, tornando -se objectivamente 
útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.
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Vejamos se tais requisitos se verificam no caso vertente.
3.1. É incontroverso, face à matéria fáctica assente nas instâncias, que a ora Recorrente proce-

deu a pedidos de reembolso de IVA nos termos constantes das declarações de imposto dos meses de 
Janeiro a Março, Junho, Julho e Setembro do ano de 2011, tendo sido notificada da suspensão desses 
reembolsos por ofício datado de 19/07/2011, do qual consta que «Na sequência do vosso pedido de 
esclarecimento datado de 16/07/2011, informa -se que o reembolso solicitado na declaração de Ja-
neiro de 2011, no montante de 35.000,00 euros, se encontra suspenso por indícios de fraude fiscal, na 
sequência do processo de inquérito 31/10.2T3GDR que decorre no Tribunal da Comarca do Alentejo 
Litoral, ao abrigo do abrigo do qual os documentos contabilísticos se encontram apreendidos». E que 
em 5/08/2011 solicitou à Administração Tributária informação sobre o fundamento legal de tal suspen-
são, não obtendo, desta feita, qualquer resposta.

Neste enquadramento fáctico, a ora Recorrente lançou mão do meio processual de intimação para 
um comportamento com vista a compelir a Administração Tributária a apreciar e decidir aqueles seus 
pedidos de reembolso de IVA. Contudo, o tribunal de 1ª instância julgou improcedente o pedido, por 
entender que inexistia omissão ilícita da Administração, na medida em que esta apresentara justificação 
bastante para a suspensão da análise e decisão desses pedidos de reembolso.

Dessa sentença recorreu a ora Recorrente para o TCAS, sustentando a existência de erro de jul-
gamento por, além do mais, entender que a existência do processo penal referido pela Administração 
Tributária não produz efeitos no âmbito da apreciação dos pedidos de reembolso, atentos os princípios 
da presunção da inocência e da proporcionalidade.

O TCAS confirmou, porém, a decisão de improcedência do pedido proferida em 1ª instância, 
afirmando que «(…) quanto ao primeiro dos reembolsos, relativo a Janeiro de 2011, a AT já se pro-
nunciou, informando que tal pedido se encontra suspenso, face a indícios de fraude fiscal, pelo que 
nenhuma omissão já existe e se a recorrente discorda de tal despacho, então já não é através deste 
meio processual que poderá ver discutida a legalidade ou acerto de tal decisão de suspensão desse 
reembolso, mas sim através da acção administrativa especial prevista no art.º 97.º, n.º1, alínea p) e 
n.º2 do CPPT e 46.º e segs do CPTA, onde poderá colocar em causa o acerto de tal decisão e da sua 
invocada ilegalidade (1).

E quanto aos restantes pedidos de reembolso, elencados em b) do probatório, firmado na mesma 
sentença, que tal despacho directamente não abrange e sobre que a AT não emitiu expressa pronúncia, 
porém, face à existência de tal inquérito, não é evidente ou claro que a recorrente tenha direito a tais 
reembolsos, para que possa ser exercitado o presente meio processual tributário de intimação, pairando 
sobre a escrita da mesma a suspeita da sua falta de correspondência com a realidade das reais opera-
ções efectuadas e sobre os resultados escriturais que fez inscrever nos pedidos de reembolso em causa, 
pelo que, se a final, aos mesmos tiver direito, sempre terá direito aos juros indemnizatórios, como bem 
se fundamentou na sentença recorrida, interpretação esta das normas em presença que não vimos que 
possa ofender qualquer norma ou princípio constitucional, designadamente o da proporcionalidade, 
como a recorrente veio a invocar.».

Neste recurso, a Recorrente imputa ao acórdão recorrido a nulidade por omissão e excesso de 
pronúncia, bem como o erro de julgamento, pedindo a este órgão de cúpula da justiça que analise e 
decida as seguintes questões: (i) a de saber se esse acórdão é nulo por omissão e excesso de pronún-
cia; (ii) a de saber se obsta a que a Administração Tributária decida os pedidos de reembolso de IVA 
o facto de pender inquérito criminal contra o requerente por indícios de crime fiscal e de pairar sobre 
a sua escrita e os resultados escriturais inscritos nesses pedidos de reembolso a suspeita de falta de 
correspondência com a realidade; (iii) a de saber se a intimação para um comportamento constitui meio 
processual adequado para instar a Administração Tributária a apreciar os pedidos de reembolso e se o 
tribunal deveria ter procedido à convolação da intimação em acção para o reconhecimento de direito 
ou interesse legítimo em matéria tributária.

Desde logo, quanto à primeira questão  - da nulidade do acórdão recorrido – a sua invocação não 
é admissível no recurso excepcional de revista.

Na verdade, embora se trate de um recurso ordinário, ele tem natureza excepcional e o seu objecto 
não comporta tal arguição. Em tal circunstancialismo, a nulidade devia ter sido invocada perante o 
tribunal recorrido, nos termos do art. 668º, n.º 3, do CPC, como acontece, aliás, na hipótese semelhante 
de oposição de acórdãos (cfr., entre outros, os acórdãos do STA de 26/05/2010, no recurso n.º 097/10 
e de 12/01/2012, no recurso n.º 0899/11).

Por outro lado, quanto à terceira questão – da idoneidade ou adequação do meio processual utilizado 
e possibilidade da sua convolação em acção para o reconhecimento de direito – também bastará dizer 
que o acórdão recorrido não concluiu ter havido erro na forma de processo utilizado, o que inviabiliza 
a possibilidade de convolação noutro meio processual.

Com efeito, o acórdão recorrido manteve a decisão proferida em 1ª instância, de improcedência do 
pedido de intimação, deixando expressamente consignado que «Para julgar improcedente o presente 
meio processual de intimação para um comportamento considerou o M. Juiz do Tribunal “a quo”, 
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em síntese, que se encontra justificada a utilização do presente meio processual, mas a AT apresentou 
justificação suficiente para a suspensão dos pedidos de reembolso solicitados, por haver dúvidas quanto 
às concretas operações invocadas, desta forma inexistindo omissão ilícita por parte da mesma», tendo 
negado provimento ao recurso.

Pelo que não tem cabimento a colocação da predita questão no presente recurso.
Finalmente, quanto à segunda questão colocada – a de saber se obsta a que a AT aprecie e decida 

os pedidos de reembolso de IVA o facto de pender inquérito contra o requerente por indícios de crime 
fiscal e de pairar sobre a sua escrita e os elementos que inscreveu nos pedidos de reembolso a suspeita 
de falta de correspondência com a realidade – ela não reveste, a nosso ver, uma relevância jurídica 
fundamental face à definição que acima deixámos explicitada.

Com efeito, trata -se de uma questão cuja análise e solução jurídica não reveste especial ou particular 
complexidade, não detendo, sequer, uma relevância superior à comum, não se antevendo a utilidade 
na intervenção deste Supremo Tribunal que extravase do âmbito da relação que se encontra em litígio 
nos autos. Isto é, questão colocada não se apresenta como especialmente controversa nem demanda a 
realização de operações exegéticas de especial dificuldade.

E também não se vislumbra uma relevância social fundamental na apreciação da dita questão, 
por não se detectar um interesse comunitário significativo nessa apreciação e resolução, dado que os 
interesses em jogo não ultrapassam os limites do caso concreto.

E também não se visiona, na apreciação feita no acórdão recorrido, um erro grosseiro ou decisão 
descabidamente ilógica, ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, que imponha a admissão 
da revista como claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, até porque ele acolheu 
a posição jurisprudencial sobre a matéria e que nele se deixou citada (acórdãos do STA de 30/09/2009 
e de 30/03/2010, nos recursos nºs 682/09 e 894/11), ficando, assim, afastada a necessidade de este 
Tribunal intervir nesse quadro.

Por todo o exposto, não correspondendo o recurso excepcional de revista à introdução generali-
zada de uma nova instância de recurso e não podendo ser utilizado para a arguição de nulidades ou a 
imputação de erros de julgamento quanto ao acórdão recorrido sem a verificação dos requisitos previstos 
no art.º 150.º do CPTA, não pode ser admitido o presente recurso.

3. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo que integram a formação referida no n.º 5 do artigo 150º do CPTA, 
em não admitir a revista.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 15 de Maio de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Casimiro Gonçalves — Valente Torrão.

(1) Cfr. no mesmo sentido o acórdão do STA de 22 -4 -2009, recurso nº. 1083/08 -30, tirado em caso similar de reembolso 
de IVA. 

 Acórdão de 15 de maio de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excecional: Requisitos.

Sumário:

 I — O recurso de revista consagrado no artigo 150.º do CPTA tem natureza absoluta-
mente excecional. Daí que apenas seja admissível nos precisos e estritos termos 
em que o legislador o consagrou.

 II — Este recurso destina -se a viabilizar a reapreciação pelo Supremo Tribunal Ad-
ministrativo de questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista 
de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito.

 III — Não constitui objeto deste tipo de recurso o erro na apreciação das provas e na 
fixação dos factos materiais da causa, salvo havendo ofensa de uma disposição 
expressa de lei que exija certa espécie de prova para a existência do facto ou que 
fixe a força de determinado meio de prova.
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Processo n.º 1429/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A………, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – A Fazenda Publica, veio, ao abrigo do disposto no artº 150º do CPTA, recorrer do acórdão do 

TCA Sul proferido em 18/09/2012, que negou provimento ao recurso por si interposto, da decisão do 
Tribunal Tributário de Lisboa que julgara procedente a impugnação judicial deduzida pela A………, 
Lda, melhor identificada nos autos, contra o indeferimento parcial da reclamação graciosa apresen-
tada do ato de liquidação adicional de IRC referente ao exercício de 1996, apresentando para o efeito, 
alegações nas quais conclui:

A) Quanto à questão de determinar se, apresentada Reclamação Graciosa de ato de liquidação, com 
junção de novos documentos, se se podem considerar os argumentos da AT apresentados em resposta 
ao indeferimento da Reclamação, como fundamentação à posteriori, do ato de liquidação, e assim, ser a 
liquidação anulada em sede judicial, verificam -se os requisitos que permitem a interposição de recurso 
de revista para o STA, nos termos do artº. 150º do CPTA.

B) Uma vez que, tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos da utilidade 
jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular, 
decorrendo, da interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo 
como escopo a uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num 
número indeterminado de casos futuros.

C) Isto tendo em conta não só a pertinência da questão jurídica centrada no facto de que o ato 
que está a ser visado na impugnação judicial, é o indeferimento da reclamação graciosa na qual foram 
analisados factos novos. Esse ato, sim, é o ato que está a ser analisado, e a sua fundamentação, com a 
análise desses factos novos, não altera o ato de liquidação, como sendo questões suscetíveis de requerer 
uma apreciação por parte do STA, tendo em vista a necessidade de uma melhor aplicação do direito, 
neste e em outros casos concretos.

D) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre 
matéria acerca da qual é necessário clarificar o quadro legal aplicável em face da interpretação dada 
pelo Tribunal “a quo” à situação supra enunciada.

E) Quanto ao mérito do presente recurso, o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, 
uma errada interpretação e aplicação da lei, artº. 77º da LGT, e artº. 99º do CPPT, aos factos, pelo que, 
não se deve manter.

F) Na verdade, o entendimento de que a AT fundamentou o ato de liquidação à posteriori no ato 
de indeferimento da reclamação graciosa, em que foram apreciados factos novos, subverte as regras 
da fundamentação dos atos tributários e dos fundamentos da impugnação judicial, constantes dos 
artigos atrás referenciados.

G) Antes de mais, saliente -se que, se a fundamentação do ato de liquidação fosse impugnada 
diretamente pelo Sujeito Passivo, em vez de ter apresentado reclamação graciosa com junção de novos 
documentos, estaria aí sim, em causa a fundamentação da liquidação.

H) Pelo contrário, ao optar por apresentar reclamação, com junção de documentos supervenientes 
e depois impugna o ato de indeferimento da reclamação graciosa, só podemos concluir que não está a 
impugnar diretamente a liquidação porque não pode, mas sim, o referido indeferimento da reclamação, 
por ser esse ato que está em causa.

I) Serve este raciocínio para demonstrar que os fundamentos constantes do ato de indeferimento 
da reclamação graciosa, não podem ser entendidos como fundamento à posteriori do ato de liquidação, 
nem tão pouco, como se a AT tivesse abandonado a fundamentação da liquidação, pois tratam -se de 
dois atos distintos, com procedimentos, também distintos.

J) O ato de liquidação é resultado de um procedimento que está completo, e fundamentado com 
os elementos que o SP juntou até à sua conclusão.

K) E, a fundamentação do ato de indeferimento da reclamação graciosa em que são apreciados 
factos novos, não pode ser considerada como fundamentação à posteriori do ato de liquidação que 
mantém a mesma fundamentação.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser admitido o presente recurso de 
revista e, analisado o mérito do recurso, deve ser dado provimento ao mesmo, revogando -se o Acórdão 
recorrido, com todas as legais consequências.

II. Em contra alegações veio a recorrida A……… concluir da seguinte forma:
1ª). O Recurso interposto pela Exma Representante da Fazenda Publica (ERPF) deverá ser rejeitado 

porquanto não se encontram preenchidos os pressupostos referidos no artigo 150º, n.º 1, do CPTA:
2ª). Inexistindo factos novos apresentados pelo contribuinte em sede de reclamação graciosa, 

qualquer nova fundamentação da AT para indeferir a reclamação Graciosa é inadmissível.
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3ª). A impugnação Judicial na sequência de indeferimento de Reclamação graciosa visa o apura-
mento da legalidade da liquidação e não da fundamentação do despacho de indeferimento da mesma, 
conforme profusa jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo.

4ª). O Recurso de Revista, sendo um recurso extraordinário não visa a reparação de quaisquer 
erros de julgamento em que as instâncias inferiores tenham incorrido, com vista à obtenção de tutela 
jurisdicional de direitos ou interesses particulares, mas apenas uma melhor aplicação do direito, pelo 
que a apreciação da matéria em causa não poderá ser apreciada nesta sede.

5ª). A fundamentação a posteriori é inadmissível, por violação da obrigação de fundamentação 
dos atos tributários, a que se refere o artigo 77º da LGT, bem como por violação do principio consti-
tucional do direito à fundamentação, consagrado no artigo 268º, n.º 3, da Constituição da Republica 
portuguesa.

III. O MP emitiu parecer que consta de fls. 480/482 dos autos, no qual se pronuncia que o recurso 
não deve ser admitido porque “…não se verifica uma capacidade de expansão da controvérsia que legi-
time admissão da revista como garantia de uniformização do direito nas vestes da sua aplicação prática”.

IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
V. Com interesse para a decisão no acórdão recorrido foram dados como provados os seguintes 

factos:
A) A impugnante desenvolve designadamente a atividade de colocação de mobiliário urbano e 

venda do respetivo uso publicitário (documento junto de fls. 275 a fls. 277, dos autos).
B) A impugnante foi objeto de ação de fiscalização (acompanhamento permanente  - análise 

interna), em cumprimento das Ordens de Serviço nºs 12587 e 12588, pela 1ª Divisão de Finanças de 
Lisboa (documento junto de fls. 286 a fls. 299, do processo administrativo).

C) Da ação de fiscalização referida em B) resultou um Relatório de Inspeção Tributária, datado 
de 21 de agosto de 2001, do qual consta designadamente o seguinte:

“1  - Ano de 1996:
1.1.  - IRC
1.1.1  - Correções ao Lucro Tributável
1.1.1.1  - Não acresceu, no quadro 17 da declaração Mod. 22, o total de 42.095.598$00, referente 

a custos e perdas extraordinárias, originados pela regularização de saldos de clientes que assumem 
as características de créditos incobráveis sem observação ao disposto no artº 37º do CIRC, conforme 
anexo I.(...)

1.1.1.4  - O contribuinte contabilizou em “Despesas de Representação” e “Ofertas”, custos que, 
para além de não estarem comprovadamente indispensáveis à realização dos proveitos implicam a 
imputação do proveito na esfera pessoa do beneficiário, sendo para o efeito necessária a identificação 
clara e inequívoca de quem recebeu a ‘Oferta’ ou a quem foi “prestado o Serviço”.

Assim, conforme anexo X e cálculos o contribuinte não acresceu o total de 45.229.332$00 por 
infração ao artº 23º, conjugado com a alínea h) do n.º 1 do artº 41º do CIRC (...)

Do total de 54.540.353$00 o contribuinte já acresceu 20% referente aos custo contabilizado em 
Deslocações e Estadas, (46.555.103$ x 80% + 7.985.250$00 = 45.229.332$) (...)

4 - Direito de Audição
(...) Da análise à exposição apresentada verifica -se que: (...)
B)  - Das correções propostas, aos exercícios de 1996 e 1997 referentes à regularização de saldos 

de clientes, o contribuinte alega que se trata da anulação de débitos de juros pelo atraso nos pagamento 
e que se trata tão somente de uma estratégia financeiro/comercial.

A este respeito há a referir que o contribuinte não juntou nenhum meio de prova (...), pelo que se 
mantêm as correções inicialmente propostas;

C  - Relativamente às correções propostas, aos exercícios de 1996 e 1997, referentes a algumas 
despesas de representação e ofertas, que não estão comprovadamente indispensáveis à realização dos 
proveitos e que não identificam os beneficiários dos rendimentos, o contribuinte alega que a oferta de 
viagens a clientes é fundamental para a realização dos proveitos.

A este respeito há a referir que só se põe em causa que os referidos custos sejam indispensáveis 
à realização dos proveitos precisamente por falta de identificação dos beneficiários, rendimentos da 
categoria A, nos termos da alínea h) do n.º 3 do artº 2º do CIRS e portanto sujeitos a IRS, pelo que 
se mantêm as correções inicialmente propostas” (documento junto de fls. 286 a fls. 299, do processo 
administrativo).

D) Foi emitida, a 17 de outubro de 2001, pela Administração Fiscal, em nome da impugnante, a 
liquidação adicional de IRC n.º 831 001 7817, relativa ao exercício de 1996, no valor de € 358.745,43, 
com data limite de pagamento até 12 de dezembro de 2001 (documento junto de fls. 234 a fls. 237, do 
processo administrativo).

E) A 12 de março de 2002, a impugnante apresentou reclamação graciosa da liquidação referida em 
D), junto do 14º Bairro Fiscal de Lisboa, a que anexou designadamente os documentos juntos de fls. 460 
a fls. 510, do processo administrativo, cujo teor se dá por integralmente reproduzido, onde elencou 
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os destinatários das ofertas e das despesas de representação referidas no relatório mencionado em C) 
(documento junto de fls. 242 a fls. 510, do processo administrativo, e de fls. 168 a fls. 217, dos autos).

F) De informação da Direção de Finanças de Lisboa, datada de 27 de fevereiro de 2004, relativa 
à reclamação graciosa referida em E), consta designadamente o seguinte:

“... V. Análise do Pedido
5.1 Regularização de Saldos de Clientes 42 095 598 Pte
Ponderando as alegações da reclamante com os fundamentos dos Serviços, sublinhe -se que:
5.1.1.  - Provisões
a) Não obstante o reconhecimento de as autarquias não observarem os prazos de pagamento devido 

às dificuldades financeiras tesouraria.
b) o facto é que a natureza dos devedores elencados no Nº3 do artº 34º do CIRC, constitui por si 

uma garantia ao credor de que os seus créditos sobre esta categoria de clientes se encontram asseguradas, 
mesmo que tardiamente, pois tratam -se de entidades idóneas, existindo a certeza de que os créditos se 
encontram salvaguardados.

c) Por este motivo, relativamente a estas entidades, é vedado a constituição de provisão cuja 
filosofia assenta no risco, na incerteza da cobrabilidade do crédito.

5.1.2  - Anulação dos Créditos
No tocante ao procedimento adotado pela reclamante para contornar a questão do atraso no pa-

gamento por parte das Câmaras Municipais, suscitam interrogações que não se encontram clarificadas:
1. De que modo, os custos a suportar pela reclamante, alusivos aos fornecimentos/Serviços pres-

tados às autarquias foram absorvidos na operação do abatimento aos créditos dos clientes.
2. A prova de que os custos inerentes aos fornecimentos / Serviços prestados às autarquias  - que 

serviram de contrapartida para anular as dívidas das Câmaras  - foram registados na contabilidade.
3. Atendendo ao princípio da especialização dos exercícios consagrado no artº 18º do CIRC, deve 

verificar -se o balanceamento entre os custos e os respetivos proveitos e nesta medida há que articular 
para cada exercício o custo e o correspondente proveito, considerando entre outros, o fator temporal 
do prazo da publicidade e as condições da concessão de novos contratos, outorgados pela entidades 
camarárias.

5.2  - “Despesas de Representação / Ofertas” 45 229 332 Pte (...)
5.2 2  - Em sede de processo de reclamação, a prova apresentada é composta por listagens por si 

elaboradas, com a menção do destinatário das ofertas de bens, e, viagens ao estrangeiro.
Quanto às ofertas de bens, no valor de 7 985 250 Pte, tratam -se de obras/coleções de conceituados 

pintores / artistas portugueses, atribuídas por ocasião da quadra natalícia, a 56 gerentes e diretores da 
reclamante e de várias empresas.

a) Atendendo ao princípio geral da aceitação para efeitos fiscais das ‘ofertas’, é que estas este-
jam relacionadas com a atividade económica do contribuinte e que estejam de acordo com os usos e 
costumes comerciais.

b) Factos que não se verificam, no caso em análise, nem quanto ao conteúdo nem ao valor, que 
dá uma média unitária de 142 mil escudos.

c) Considerando a doutrina subjacente aos custos, preceituada no artº 23º do CIRC e observando 
a sua vertente disciplinadora e moralizadora, verifica -se que a natureza do encargo em análise, não se 
enquadra no diploma.

Relativamente às ofertas de viagens ao estrangeiro, classificadas pela reclamante como despesas 
de representação no montante de 46 555 103 Pte, o suporte documental é composto por faturas de 
agências de viagens e listagens por si elaboradas contendo o nome do participante e, por vezes dos seus 
acompanhantes (na média grupos de 14 a 20 pessoas) e da empresa a que pertence, que presumivelmente 
terão sido os das ofertas de viagens, sendo o destino das deslocações.

 - ao Brasil, Nova York, Nova Orleães, Nice, Mónaco, por ocasião do Carnaval, outros destinos
 - países em que Portugal participou nos jogos do Euro / 96 Turquia, Dinamarca, Praga.
a) Sobre esta matéria, considera -se oportuno sublinhar que:
b) A natureza de certos custos previstos no artº 23º do CIRC, singularizam -se pela ambiguidade 

quanto ao destino conferido aos mesmos
c) porque se tratam de custos passíveis de gerar um conflito de interesses entre o domínio societário 

e o particular, tornando -se difícil delinear a fronteira entre as duas áreas para efeitos de afetação do custo.
d) causando deste modo discrepâncias entre o direito tributário e o contabilístico, na medida em 

que nem todo o custo relevado na contabilidade é aceite em termos fiscais.
e) e originando distorções a nível da situação tributária dos sujeitos passivos, ao não permitir a 

efetiva tributação pelo lucro real, consagrado no Nº2 do artº 104º da CRP.
V  - ANÁLISE DO PEDIDO
f) Foi neste sentido, que o artº 41º do CIRC, veio a delimitar a dedutibilidade destes custos ca-

racterizados pelas vertentes empresarial e pessoal, conferindo aos contribuintes uma certa segurança 
na relação tributária.
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g) Mas, desde que os custos obedeçam em simultâneo aos dois requisitos preconizados no corpo 
do artº 23º do CIRC

h) Por outro lado, é inegável que a reclamante é uma empresa conceituada de renome e prestígio 
internacional com a atividade direcionada para a publicidade estática, distinguindo -se notoriamente pelo 
desempenho conferido aos serviços prestados conseguindo impor com eficácia e atingir os objetivos 
pretendidos pelos seus clientes.

i) Deste modo constata -se que o veículo e a estratégia publicitária da reclamante impera de tal 
maneira neste domínio, que se é levado a concluir com grau de segurança, que a reclamante detém, ou 
quase, a exclusividade da quota de mercado.

j) e atendendo aos atributos que por mérito lhe são devidos, pode -se adiantar que a reclamante 
quase que monopoliza o mercado nesta área de marketing.

k) Assim, perante a evidência destes factos, somos confrontados com a situação de que o custo 
sub judice foi notoriamente dispensável para a realização dos proveitos.

1) Tecidas as observações, e realizada a análise custo em referência, somos conduzidos a não 
aceitar o encargo ao abrigo do artº 23º do CIRC (documento junto de fls. 535 a fls. 545, do processo 
administrativo).

G) Sobre a informação referida em F), foi proferido, a 16 de março de 2004, despacho do Diretor 
de Finanças Adjunto, com o seguinte teor:

“Concordo (...). Defiro parcialmente, nos termos em que vem proposto, o pedido da reclamante” 
(documento junto de fls. 535, do processo administrativo).

H) A presente impugnação deu entrada, neste Tribunal, a 6 de abril de 2004 (carimbo aposto na 
petição inicial  - fls. 3 dos autos).

VI. Cumpre decidir.
VI. Estando em causa nesta fase apenas a admissibilidade do recurso de revista, há que apreciar 

se ocorrem ou não os pressupostos exigidos pelo artº 150º do CPTA.
VI.1. Dispõe o citado artº 150º o seguinte:
“1. Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou 
quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

2. A revista só pode ter como fundamento a violação de lei substantiva ou processual.
3. Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente 

o regime jurídico que julgue adequado.
4. O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objeto 

de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova 
para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.

5. A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do n.º 1 
compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objeto de apreciação preliminar sumária, a 
cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso 
Administrativo”.

Interpretando aquele transcrito n.º 1, tem este Supremo Tribunal vindo a acentuar, repetidamente, 
que, pela sua estrutura, pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade e ainda e principalmente, 
pela nota de excecionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve aquele recurso ser entendido 
como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num 
número limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva (Neste 
sentido, v. o Acórdão desta Secção do STA de 24/05/05  - Processo n.º 579/05).

Deste entendimento comunga também, o Prof Mário Aroso, quando escreve que “não se pretende 
generalizar o recurso de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade 
na resolução final dos litígios”, cabendo ao STA “dosear a sua intervenção, por forma a permitir que 
esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema”. (Cfr. O Novo Regime do Processo 
nos Tribunais Administrativos, 2.ª edição, p. 323 e Comentário ao Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, 2005, p. 150 e ss.)

Deste modo, a admissão deste tipo de recurso depende:
a) Da necessidade de apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se 

revista de importância fundamental;
b) De a apreciação do recurso ser claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
Ocorrerá o 1º requisito quando se verificar uma relevância prática que tenha como ponto obri-

gatório de referência, o interesse objetivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e esta, em termos de 
capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular e não uma 
mera relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível 
praticar sobre as normas discutidas.
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Quanto ao 2º requisito  - a melhor aplicação do direito  - há de resultar da possibilidade de repeti-
ção, num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito 
(Neste sentido, v., entre outros, os Acórdãos desta Secção do STA de 20/05/09  - Processo n.º 295/09 e 
de 29.06.2011 - Processo n.º 0568/11).

Ainda de acordo com o que ficou escrito no Acórdão desta Secção do STA de 30/05/07 - Processo 
n.º 0357/07:

“(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excecional de revista não é a solução con-
creta do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura 
caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela juris-
dicional. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um recurso 
excecional, que só mediatamente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses. Em primeira 
linha, o que se visa é submeter à apreciação do tribunal de revista excecional a apreciação de uma questão 
que, pela sua importância jurídica ou social, tenha importância fundamental; ou permitir a pronúncia 
desse mesmo tribunal quando ela seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito”.

Finalmente, e na mesma senda da doutrina anterior, o acórdão deste STA de 19.09.2012, veio 
reafirmar o seguinte:

“A jurisprudência das duas Secções deste Supremo Tribunal Administrativo (Contencioso Admi-
nistrativo e Contencioso Tributário) perante o disposto no n.º 1 daquele preceito da lei adjetiva “Das 
decisões proferidas em 2ª instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excecionalmente, 
revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão 
que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão 
do recurso seja claramente necessária para a melhor aplicação do direito”, vem acentuando repetida, 
uniforme e pacificamente o caráter estritamente excecional deste recurso jurisdicional,

Pois que se não trata de recurso ordinário de revista, mas antes, como de resto o legislador cuidou 
de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, de uma “válvula de 
segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que definiu,

Quer dizer, quando esteja em causa a apreciação de uma questão que pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para a melhor aplicação do direito.

E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos pelo legislador, a saber: relevância 
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do 
recurso para uma melhor aplicação do direito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal vem doutrinando 
e sublinhando que apenas se verifica ocorrer aquela relevância jurídica ou social quando a questão a 
apreciar seja de complexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas 
a efetuar, de enquadramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar 
diferentes regimes potencialmente aplicáveis.

E no que concerne à clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito 
a jurisprudência sublinha, concordante e uniformemente, que há de resultar da capacidade de expansão 
da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular, designadamente quando o caso 
concreto revele seguramente a possibilidade de ser visto como um tipo, contendo uma questão bem 
caracterizada, passível de se repetir em casos futuros e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente 
errada ou juridicamente insustentável,

Ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes juris-
prudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios….(Neste sentido, 
os acórdãos de 31.03.2011, processo n.º 232/11, da 1ª Secção e de 30.12.2012, processo n.º 182/12, 
desta Secção de Contencioso Tributário).”

VI.2. De acordo com a conclusão da alínea A) das alegações da recorrente, a questão suscitada 
nos autos é a de determinar se, apresentada reclamação Graciosa de ato de liquidação, com junção de 
novos documentos, se podem considerar os argumentos da AT apresentados em resposta ao indeferi-
mento da Reclamação, como fundamentação à posteriori, do ato de liquidação, e assim, ser a liquidação 
anulada em sede judicial.

E invoca a recorrente que tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos da 
utilidade jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação 
singular, decorrendo, da interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, 
tendo como escopo a uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir 
num número indeterminado de casos futuros.

Isto tendo em conta não só a pertinência da questão jurídica centrada no facto de que o ato que 
está a ser visado na impugnação judicial, é o indeferimento da reclamação graciosa na qual foram 
analisados factos novos. Esse ato, sim, é o ato que está a ser analisado, e a sua fundamentação, com a 
análise desses factos novos, não altera o ato de liquidação, como sendo questões suscetíveis de requerer 
uma apreciação por parte do STA, tendo em vista a necessidade de uma melhor aplicação do direito, 
neste e em outros casos concretos.
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A recorrida, por sua vez, vem alegar que não se encontram preenchidos os pressupostos referidos 
no artigo 150º, n.º 1, do CPTA.

Na verdade, não existem factos novos apresentados pelo contribuinte em sede de reclamação gra-
ciosa, sendo certo que a impugnação Judicial na sequência de indeferimento de Reclamação graciosa visa o 
apuramento da legalidade da liquidação e não da fundamentação do despacho de indeferimento da mesma.

Ora, o Recurso de Revista, sendo um recurso extraordinário não visa a reparação de quaisquer 
erros de julgamento em que as instâncias inferiores tenham incorrido, com vista à obtenção de tutela 
jurisdicional de direitos ou interesses particulares, mas apenas uma melhor aplicação do direito, pelo 
que a apreciação da matéria em causa não poderá ser apreciada nesta sede.

Vejamos então se estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso.
VI.2.1. Conforme resulta do probatório (alínea B)), na sequência de uma ação de fiscalização, 

foi apurado que a impugnante contabilizou em “Despesas de Representação” e “Ofertas”, custos que, 
para além de não estarem comprovadamente indispensáveis à realização dos proveitos implicam a 
imputação do proveito na esfera pessoa do beneficiário, sendo para o efeito necessária a identificação 
clara e inequívoca de quem recebeu a ‘Oferta’ ou a quem foi “prestado o Serviço”.

Resulta ainda da alínea C) do mesmo probatório que relativamente às correções propostas, aos 
exercícios de 1996 e 1997, referentes a algumas despesas de representação e ofertas, que não estão 
comprovadamente indispensáveis à realização dos proveitos e que não identificam os beneficiários dos 
rendimentos, só se põe em causa que os referidos custos sejam indispensáveis à realização dos proveitos 
precisamente por falta de identificação dos beneficiários, rendimentos da categoria A, nos termos da 
alínea h) do n.º 3 do artº 2º do CIRS e portanto sujeitos a IRS.

Na sequência da citada ação de fiscalização procedeu -se à liquidação adicional de IRC n.º 831 001 
7817, relativa ao exercício de 1996, no valor de € 358.745,43, tendo a impugnante apresentado recla-
mação graciosa dessa liquidação (alíneas D) e E) do probatório) e anexado documentos onde elencou 
os destinatários das ofertas e das despesas de representação referidas no relatório mencionado em C).

Foi prestada informação da Direção de Finanças de Lisboa, datada de 27 de fevereiro de 2004, 
relativa à reclamação graciosa referida em E), e que obteve concordância do Diretor de Finanças Ad-
junto (alínea G) do probatório), donde resulta, para além do mais, o seguinte:

“5.2 2  - Em sede de processo de reclamação, a prova apresentada é composta por listagens por si 
elaboradas, com a menção do destinatário das ofertas de bens, e, viagens ao estrangeiro.

Quanto às ofertas de bens, no valor de 7 985 250 Pte, tratam -se de obras/coleções de conceituados 
pintores / artistas portugueses, atribuídas por ocasião da quadra natalícia, a 56 gerentes e diretores da 
reclamante e de várias empresas.

a) Atendendo ao princípio geral da aceitação para efeitos fiscais das ‘ofertas’, é que estas este-
jam relacionadas com a atividade económica do contribuinte e que estejam de acordo com os usos e 
costumes comerciais.

b) Factos que não se verificam, no caso em análise, nem quanto ao conteúdo nem ao valor, que 
dá uma média unitária de 142 mil escudos.

c) Considerando a doutrina subjacente aos custos, preceituada no artº 23º do CIRC e observando 
a sua vertente disciplinadora e moralizadora, verifica -se que a natureza do encargo em análise, não se 
enquadra no diploma.

Relativamente às ofertas de viagens ao estrangeiro, classificadas pela reclamante como despesas 
de representação no montante de 46 555 103 Pte, o suporte documental é composto por faturas de 
agências de viagens e listagens por si elaboradas contendo o nome do participante e, por vezes dos seus 
acompanhantes (na média grupos de 14 a 20 pessoas) e da empresa a que pertence, que presumivelmente 
terão sido os das ofertas de viagens, sendo o destino das deslocações.

 - ao Brasil, Nova York, Nova Orleães, Nice, Mónaco, por ocasião do Carnaval, outros destinos
 - países em que Portugal participou nos jogos do Euro / 96 Turquia, Dinamarca, Praga.
a) Sobre esta matéria, considera -se oportuno sublinhar que:
b) A natureza de certos custos previstos no artº 23º do CIRC, singularizam -se pela ambiguidade 

quanto ao destino conferido aos mesmos
c) porque se tratam de custos passíveis de gerar um conflito de interesses entre o domínio societário 

e o particular, tornando -se difícil delinear a fronteira entre as duas áreas para efeitos de afetação do custo.
d) causando deste modo discrepâncias entre o direito tributário e o contabilístico, na medida em 

que nem todo o custo relevado na contabilidade é aceite em termos fiscais.
e) e originando distorções a nível da situação tributária dos sujeitos passivos, ao não permitir a 

efetiva tributação pelo lucro real, consagrado no Nº2 do artº 104º da CRP”.
V  - ANÁLISE DO PEDIDO
f) Foi neste sentido, que o artº 41º do CIRC, veio a delimitar a dedutibilidade destes custos ca-

racterizados pelas vertentes empresarial e pessoal, conferindo aos contribuintes uma certa segurança 
na relação tributária.

g) Mas, desde que os custos obedeçam em simultâneo aos dois requisitos preconizados no corpo 
do artº 23º do CIRC
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h) Por outro lado, é inegável que a reclamante é uma empresa conceituada de renome e prestígio 
internacional com a atividade direcionada para a publicidade estática, distinguindo -se notoriamente pelo 
desempenho conferido aos serviços prestados conseguindo impor com eficácia e atingir os objetivos 
pretendidos pelos seus clientes.

i) Deste modo constata -se que o veículo e a estratégia publicitária da reclamante impera de tal 
maneira neste domínio, que se é levado a concluir com grau de segurança, que a reclamante detém, ou 
quase, a exclusividade da quota de mercado.

j) e atendendo aos atributos que por mérito lhe são devidos, pode -se adiantar que a reclamante 
quase que monopoliza o mercado nesta área de marketing.

k) Assim, perante a evidência destes factos, somos confrontados com a situação de que o custo 
sub judice foi notoriamente dispensável para a realização dos proveitos.

1) Tecidas as observações, e realizada a análise custo em referência, somos conduzidos a não 
aceitar o encargo ao abrigo do artº 23º do CIRC (documento junto de fls. 535 a fls. 545, do processo 
administrativo).”

Foi sobre estes factos que o acórdão recorrido se pronunciou, dele se destacando as seguintes 
passagens:

“…Assim sendo, a questão do ónus da prova da indispensabilidade do custo passa ao lado da 
presunção de veracidade da escrita corretamente organizada (artºs. 78º do CPT e 75º da LGT) pois não 
se questiona a veracidade (existência e montante) da despesa contabilizada mas a sua relevância, face 
à lei, para efeitos fiscais, no caso, da sua qualificação como custo dedutível.

Tal significa que se a contabilidade organizada goza da presunção de veracidade e, por isso, cabe 
à AT o ónus de ilidir essa presunção, demonstrando que os factos contabilizados não são verdadeiros, já 
no que respeita à qualificação das verbas contabilizadas como custos dedutíveis, cabe ao contribuinte o 
ónus da prova da sua indispensabilidade para a obtenção dos proveitos ou para a manutenção da força 
produtora, se a AT questionar essa indispensabilidade.

Ora, como se viu, no relatório de inspeção, aponta -se que “o contribuinte contabilizou em ‘Despesas 
de Representação’ e ‘Ofertas’, custos que, para além de não estarem comprovadamente indispensáveis 
à realização dos proveitos implicam a imputação do proveito na esfera pessoa do beneficiário, sendo 
para o efeito necessária a identificação clara e inequívoca de quem recebeu a ‘Oferta’ ou a quem foi 
‘prestado o Serviço’”, para depois se dizer que “a este respeito há a referir que só se põe em causa 
que os referidos custos sejam indispensáveis à realização dos proveitos precisamente por falta de 
identificação dos beneficiários”.

Neste domínio, é importante reter que os atos tributários carecem de fundamentação, a qual consiste 
numa declaração formal, externa ou explícita, ou seja, numa manifestação exterior consubstanciada 
num discurso expresso num texto, não bastando que resulte implicitamente da atuação administrativa 
e tal discurso tem de ser contextual, expresso e externado pelo autor do ato por forma a dar a conhecer 
ao seu destinatário, pressuposto este como um destinatário normal ou razoável colocado perante as 
circunstâncias concretas, a motivação funcional do ato, os motivos por que se decidiu num determi-
nado sentido e não em qualquer outro, permitindo àquele optar conscientemente entre a aceitação da 
legalidade do ato ou a sua impugnação.

Diga -se ainda que não é de admitir a fundamentação à posteriori, apenas sendo de atender à fun-
damentação contextual, ou seja, aquela que se integra no próprio ato, pois que, praticado um ato com 
determinada fundamentação, a apreciação contenciosa da sua legalidade tem de se fazer em face dessa 
mesma fundamentação.

A partir daqui, é manifesto que a conduta da AT afasta qualquer possibilidade de êxito da sua tese 
no âmbito do presente recurso.

Com efeito, e como já se apontou, a AT enfatizou que “só se põe em causa que os referidos custos 
sejam indispensáveis à realização dos proveitos precisamente por falta de identificação dos beneficiá-
rios”, sendo que perante a prova apresentada em sede de reclamação composta por listagens elaboradas 
pela ora Recorrida, com a menção do destinatário das ofertas de bens, e, viagens ao estrangeiro, a AT 
levou a sua análise para “mares nunca dantes navegados”, enquadrando agora a situação em função do 
facto de a ora Recorrida deter, ou quase, a exclusividade da quota de mercado e de quase monopolizar 
o mercado nesta área de marketing para considerar que o custo sub judice foi notoriamente dispensável 
para a realização dos proveitos.

Pois bem, e manifestamente, esta realidade já era conhecida da AT, na medida em que a inserção 
da ora Recorrida em termos de mercado não dependia do conhecimento dos destinatários das ofertas e 
viagens, o mesmo sucedendo em relação aquilo que é a atividade económica do contribuinte em função 
dos usos e costumes comerciais, de modo que, o cotejo dos elementos em apreço, impõe a conclusão 
de que a AT abandonou a realidade vertida no âmbito do relatório de inspeção para avançar para outro 
campo de análise, o que significa que não merece censura a decisão recorrida quando aponta que esta 
nova realidade não pode ser considerada porquanto envolve fundamentação a posteriori que não consta 
do relatório de inspeção, sendo que a matéria anterior foi abandonada pela AT que, perante aquilo que 
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pretendia ser a apresentação do elemento em falta, aceitou implicitamente tal situação, ao deslocar a 
discussão do problema para outro âmbito, deixando a correção efetuada sem qualquer suporte, o que 
determinou, e bem a procedência da impugnação neste domínio e condena ao insucesso o recurso 
apresentada pela Fazenda Pública nesta parte.

VI.2.2. Aqui chegados parece que podemos então concluir que o acórdão recorrido entendeu 
que a Administração Tributária não havia fundamentado a liquidação, por um lado, e por outro, que a 
fundamentação utilizada na reclamação graciosa era distinta da anterior, pelo que não seria admissível 
relativamente à liquidação.

Quer isto dizer que estamos perante clara apreciação dos factos por parte do tribunal recorrido, 
sendo certo que, de acordo com o n.º 4 do artº 150º do CPTA, o erro na apreciação das provas e na 
fixação dos factos materiais da causa não pode ser objeto de revista, salvo havendo ofensa de uma 
disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova para a existência do facto ou que fixe a força 
de determinado meio de prova.

Tanto bastaria para que o recurso não fosse admissível.
De todo o modo, nem a recorrente provou a relevância jurídica ou social da questão suscitada, 

nem a apreciação desta se revela necessária para uma melhor aplicação do direito.
É que, por um lado, trata -se de questão casuística sem repercussão social, não se antevê que possa 

vir a repetir -se em casos futuros e também não se evidencia erro grosseiro na decisão.
Aliás, a questão da fundamentação “a posteriori” tem sido tratada pela jurisprudência deste STA 

e também existe abundante jurisprudência no sentido de que a impugnação da reclamação graciosa tem 
por objeto imediato a reclamação, mas por objeto mediato a liquidação. Assim, estando a fundamentação 
logo ausente no ato de liquidação, não pode esta ser suprida posteriormente.

O acórdão recorrido ao decidir como decidiu, não se afastou da jurisprudência sobre a matéria, 
pelo que também por esta razão o recurso não se justificaria, pois não há erro grosseiro a corrigir, 
nem necessidade de uniformizar jurisprudência, nem de responder a questão de elevada complexidade 
jurídica.

VII. Nestes termos e pelo exposto, por falta dos pressupostos legais, não se admite o presente 
recurso de revista.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 15 de maio de 2013. — João António Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro 
Gonçalves. 

 Acórdão de 15 de Maio de 2013.

Assunto:

Impugnação judicial. Ampliação do pedido. Ampliação da causa de pedir.

Sumário:

É admissível, em processo de impugnação judicial, a ampliação do pedido e da causa 
de pedir, nos termos do disposto no artigo 63.º do CPTA, ex vi do artigo 2.º, alínea e), 
do CPPT, sempre que se verifiquem factos supervenientes para o impugnante que 
lhe proporcionem a tomada de conhecimento de vícios de que não podia conhecer 
no momento da apresentação da petição inicial, assim permitindo ao impugnante 
invocar novos factos ou imputar novos vícios ao acto impugnado.

Processo n.º 1476/12 -30.
Recorrente: A……, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

I -RELATÓRIO
1. A……., LDA, com os sinais dos autos, impugnou o indeferimento do pedido de revisão oficiosa 

da taxa de promoção do vinho autoliquidada, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que julgou 
totalmente improcedente, por não provada, a impugnação.
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2. Não se conformando com tal decisão, A…….., LDA, interpôs recurso para a secção de Con-
tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, apresentando as suas Alegações, com as 
seguintes Conclusões:

“A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-
cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial da autoliquidação da taxa de promoção 
alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho (doravante,”IVV”), com referência ao mês de 
Fevereiro de 2010.

B. A A……. não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando os 
mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

Da nulidade da sentença resultante da omissão de pronúncia quanto à ampliação do pedido:
C. No seu requerimento apresentado nos autos em 10.09.2010, a A…….. veio requerer a am-

pliação do pedido formulado nos autos, em virtude da notificação, ulterior à apresentação da petição 
inicial, da liquidação efectuada pelo IVV da mesma taxa de promoção relativa aos períodos em causa 
nos autos (Fevereiro de 2010) com valores diferentes dos aqui impugnados – cf. fundamentação dos 
requerimentos de ampliação do pedido apresentado nos autos.

D. O Tribunal a quo não se pronunciou, em absoluto, nos autos, nem, especial, na sentença ora 
posta em crise, sobre este pedido, que consubstancia uma questão suscitada legitimamente pela parte 
(sujeito), com um objecto (pedido) definido e com especificação dos fundamentos ou razões (funda-
mentação) desse pedido, ou seja, uma questão devidamente individualizada.

E. A A…….. (sujeito) requereu que, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 273.º do CPC, 
aplicável ex vi do disposto na alínea e) do artigo 2.º do CPPT, o pedido inicialmente formulado nos 
presentes autos de impugnação fosse ampliado (pedido), uma vez que, em suma (fundamentos), havia 
sido notificada, em data ulterior à apresentação da petição inicial, da liquidação efectuada pelo IVV 
relativa à mesma taxa de promoção respeitante ao mesmo período em causa nos autos, donde constava 
uma diferença de valores da taxa devida — cf. requerimento de 10.09.2010, cujo teor aqui se dá por 
integralmente reproduzido.

F. O Tribunal a quo acabou por não se pronunciar sobre esta questão, não tendo referido, igual-
mente, razão, boa ou má, para justificar a sua abstenção de apreciação de tal questão, sendo certo 
que o respectivo conhecimento não ficou de forma alguma prejudicado pela solução dada a outra 
qualquer questão dos autos.

G. O Tribunal a quo acabou por simplesmente não se pronunciar sobre esta requerida ampliação 
do pedido inicial, o que consubstancia uma omissão de pronúncia, nos termos do disposto nos arti-
gos 668.º, n.º 1, alínea d), do CPC, aplicável ex vi artigo 2.º, alínea e), do CPPT, e artigo 125.º, n.º 1, 
do CPPT e, em consequência, fere de nulidade a sentença proferida, o que aqui expressamente se vem 
arguir, nos termos do disposto no artigo 668.º, n.º 4 do CPC, aplicável ex vi artigo 2.º, alínea e), do 
CPPT, com todas as consequências legais.

Do indeferimento da impugnação judicial:
H. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sentença 

ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante»  - cf. página 31 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

I. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE).

J. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A……., a título principal, nos fundamentos 
do seu pedido que foram apreciados pelo Tribunal a quo, à aludida taxa de promoção nos presentes 
autos: a violação do disposto no artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) e 
consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

K. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A……. perante os órgãos jurisdicionais nacionais – cf., 
neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, 
Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

L. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art.º 93.º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual 
art.º 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta dispo-
sição.» — cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD — BRABANT, processo 
C -174/02 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07, 1996, SFEI, proc. C -3994
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M. Nos presentes autos, não se trata de invocar, na questão que foi apreciada pelo Tribunal a quo, 
a incompatibilidade com o mercado interno comunitário da medida em questão, ou invocar, a título 
principal, a eventual violação de qualquer outra disposição comunitária que determine a contrariedade 
substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A…….. teria legitimidade para o efeito, uma 
vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros que falseiem ou ameacem falsear 
a concorrência no mercado interno, constante do actual n.º 1 do artigo 107.º do TFUE, não é suscep-
tível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto esse juízo de compatibilidade ou incompatibilidade 
com o mercado interno está sempre dependente da intervenção da Comissão Europeia, órgão que, 
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 1 do artigo 108.º do TFUE), detém 
a competência  - exclusiva  - para proceder ao exame permanente da compatibilidade dos auxílios dos 
Estados -Membros com o mercado interno.

N. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que o 
IVV não compreendeu — ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... — o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

O. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«53. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário [...]

60. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

P. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A……. não alega a con-
trariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não 
procura sustentar, a título principal, por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo 
de financiamento seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se 
verificasse, por exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao 
mercado nacional e os destinados à exportação, mencionada na página 31 da sentença posta em crise).

Q. A A……. sustenta, sim, a título principal, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da 
respectiva não notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final 
da Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do 
TFUE) — cf. petição inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

R. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos au-
tos — cf. alíneas D) e E) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o 
procedimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A……. com a sua petição inicial e dada 
por integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea E) dos factos provados).

S. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cf, parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

T. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004 — conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, 
que ora se transcreve:

«(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em causa, 
desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não 
notificados».)

U. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto e a título principal, na questão 
que foi apreciada pelo Tribunal, da compatibilidade da taxa de promoção com o mercado interno 
comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do Tratado, à Comissão Europeia e 
que resultará do teor da decisão final do procedimento de averiguações contraditório C43/2004 que 
vier a transitar.

V. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

W. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado 
execução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do 
TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),
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X. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cf.página 32 da sentença recorrida);

Y. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior 
 - olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. […] O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

Z. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra 
violada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição 
de uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

AA. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem 
“aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados-
-membros e países terceiros” para procurar justificar que «[…] a instauração pela impugnante da 
presente acção de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação 
da Comissão a aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e 
totalmente improcedente»  - cf. página 29 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 68.º 
da contestação do IVV.

BB. O reembolso — ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A……., com as demais consequências legais — requerida nos presentes autos não decorre da adopção, 
por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria 
a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito 
dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e 
proibição de execução constante do artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

CC. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
decisão que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada.

EE. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação 
de decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará 
notar que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado 
Português, igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV

FF. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV — A) respectivo).

GG. Tais medidas — em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos — eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

HH. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» — cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÕL-
LEITUNG IN ÕSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

II. É irrelevante — isso sim — para o objecto principal dos presentes autos, saber se a medida 
em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compatível ou 
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quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas quanto 
à sua compatibilidade com o mercado comum.

JJ.A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

KK.O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda 
antes de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo 
disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante 
medida — a taxa de promoção  - é, inegavelmente, ilegal.

LL. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditó-
rio C43/2004.

MM. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa 
influencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma dimi-
nuição do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de 
promoção e formação.

NN. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia 2, este 
concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado — a taxa de promoção  - é parte integrante 
da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos 
auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios 
com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

OO. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

PP. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

QQ.Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 
130 da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

RR. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades”.

2 Cf., entre outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENF 
VAN CALSTER, OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK N0ORD-
-BRABANT.

SS. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios 
propriamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando 
a ser mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da 
Comissão sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

TT. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido — como o foi (cf. pa-
rágrafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das 
campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os 
produtos nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do 
artigo 108º, n.º 3, do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem 
a anulação dos actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que 
o estabelecimento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão 
Europeia, é contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos 
relativamente ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Maio de 2008 e veio a ser, 
com manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.
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UU. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, c -295/97, Colect., p. I -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

VV. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais na-
cionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado— Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»

— cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

WW. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.» — cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no 
processo C -261/01 e 262/02.

XX. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito di-
recto do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos 
particulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final 
da Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos 
por terem sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra inter-
pretação conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá-
-la -ia de efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires 
e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16)»

 - cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/0l e 262/02,
YY.«64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-

ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as 
consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/0l e 
262/02.

ZZ. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa 
e se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa — 
consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços 
e actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio 
propriamente dito que financia)?

O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de 
um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se 
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encontra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo 
de auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão 
sobre a respectiva compatibilidade?

Em caso negativo — e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

…”
3. O Recorrido deduziu Contra -Alegações, com as seguintes Conclusões:
“A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência ao período mensal de Fevereiro de 2010.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.ºs 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas 
pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos 
auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão 
podem incidir as presentes alegações — cfr conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.E. Em quase todos os momentos das 
alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário de rebater a decisão a quo, as suas 
posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompreensão do Tribunal e secundar a 
posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido 
à sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 
de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» — cfr. p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da 
sua decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado 
CE — hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa 
com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, 
através das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da le-
gislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora 
artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consig-
nação da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa 
larga componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.
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L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pre-
tensões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos 
pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas ao respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera 
a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012— através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxilio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, aº 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

IV. DO PEDIDO
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais.”

…”
4. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, emitiu o seguinte parecer:
“…..Está em questão nos presentes autos a autoliquidação da Taxa de Promoção relativa ao mês 

de FEVEREIRO de 2010.
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Como resulta do ponto 133 da decisão de 20 de Julho de 2010, da Comissão Europeia, produzida 
no Procedimento Contraditório C -43/2004, aquela limita -se ao exame da aplicação da taxa de pro-
moção a partir da sua entrada em vigor a até 31 de Dezembro de 2006, data de entrada em vigor das 
novas Orientações comunitárias para os auxílios estatais no sector agrícola no período 2007 -2013, 
sem prejuízo da posição que a Comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção 
par além dessa data.

Como já se referiu a taxa de promoção sindicada nestes autos reporta -se ao mês de Fevereiro de 
2010, portanto, a período posterior ao abrangido pela Decisão de 20 de Julho de 2010 da Comissão 
Europeia.

Assim sendo, salvo melhor juízo, impõe -se, antes de mais, que:
1. Se indague junto da Comissão Europeia sobre as eventuais medidas tomadas relativamente à 

aplicação da taxa de promoção no período posterior a 31 de Dezembro de 2006;
2.Se suspenda, entretanto, a instância.
…”
5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II - FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
A Sentença, sob recurso, deu como provada a seguinte matéria:
““A) No dia 25 de Março de 2010, a A……. procedeu à autoliquidação da quantia de €17 183,96, 

a título de taxa de promoção referente ao mês de Outubro de 2009 – cf. documento n.º1.
B) O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 

n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C) Em 05/01/2010 a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
D) No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
(cfr. em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado 
sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo ainda 
sido adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa.

E) No documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxilio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art 88.º do Tratado CE 

(2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa;..., sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa; que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola; assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 
no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

…
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IV CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”.
2. DE DIREITO
2.1. Das questões apreciar e decidir
Resulta do probatório que a recorrente procedeu, no dia 25 de Março de 2010, à autoliquidação da 

quantia de € 17 183,96, a título de taxa de promoção do vinho, referente ao mês de Outubro de 2009, 
tendo apresentado, em 5/01/2010, impugnação judicial, que foi julgada improcedente, por sentença 
proferida, em 28/7/2012, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu.

Para tanto, ponderou, entre o mais, a Mmª Juíza “a quo”:
“(…) A taxa de promoção incide sobre os «vinhos e produtos vínicos produzidos no território 

nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados», sendo devida pelo agente 
económico (e, em certos casos, pelo produtor) ao IVV — cf. art.º 1º, n.º1, e art.º 3.º do D.L. n.º 119/97.

“A taxa de promoção constitui, conforme decorre do n.º 1 do art.º 1.º do DL. n.º 119/97, a «con-
trapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção 
genérica e à coordenação geral do sector».

“(…) O IVV, em sua defesa, alega que o seu financiamento é garantido, em larga medida, pela 
taxa de promoção. Isto mesmo foi confirmado pela Comissão Europeia na sua decisão de início do 
procedimento de investigação em curso, ao registar, por um lado, que «[a]s receitas desta taxa dita de 
promoção do vinho correspondem a mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV» e, 
por outro, que «o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto 
autoridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal» (cfr. resumo da Decisão da Comissão, página 12, parágrafo 144). Admite -se que o 
nome não seja o mais adequado à natureza da taxa, mas tal deve -se ao Legislador e não ao IVV. Cfr. 
Decisão da Comissão C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do vinho, publicada 
no JOUE C 92, de 16.04.2005, a que se dará particular atenção no capitulo O infra (cfr. doc. n.º 2, que 
ora se junta e se dá por reproduzido para todos os efeitos legais).

Assim, nesta questão, dando razão ao IVV, é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. 
dos factos provados refere que “o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas 
pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em 
Portugal não constitui um auxílio estatal” (sublinhado nosso), conclusão 144.

“(…) não estando em causa, um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previa-
mente notificada à Comissão Europeia, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE.

“(…) as dúvidas da Comissão relativamente à taxa de promoção enquanto mecanismo de finan-
ciamento dos auxílios às acções de promoção e de publicidade do vinho limitam -se à parte do produto 
da taxa de promoção pago pelos produtos vitivinícolas provenientes de outros Estados -membros e às 
vantagens que estes retiram das acções de promoção e publicidade acima mencionadas, na medida em 
que estas acções sejam financiadas pelas receitas da taxa.

“(…) As questões relativas à taxa de promoção que estão a ser objecto de investigação pela Co-
missão são totalmente estranhas à matéria de facto que nos ocupa nos presentes autos.

“Quanto aos vinhos produzidos em Portugal, ainda que comercializados fora do nosso país, a Comis-
são foi muito clara ao considerar que «não se afigura (...) existir discriminação entre os produtos nacionais 
destinados ao mercado nacional e os destinados à exportação» (cfr. parágrafo 143 da Decisão (cit,)).

“Não se coloca assim, a propósito da actividade desenvolvida em geral pela Impugnante e nos 
presentes autos em concreto, qualquer problema de Direito Comunitário derivado da taxa de promoção 
a que se encontra sujeita por lei.

“Resta assim concluir que o processo de investigação à taxa de promoção, que foi iniciado pela 
Comissão e que se encontra em curso, é totalmente irrelevante para os presentes autos e para a funda-
mentação da pretensão da Impugnante.
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“(…) Do exposto não restam dúvidas que a presente impugnação tem que ser julgada totalmente 
improcedente, por não provada, confirmando -se a legalidade do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da liquidação aqui em causa”.

Contra este entendimento se insurge a recorrente argumentando, em síntese, que:
“(…)” nulidade da sentença por omissão de pronúncia, porquanto a recorrente pediu, “ao abrigo 

do disposto no n.º 2 do artigo 273.º do CPC, aplicável ex vi do disposto na alínea e) do artigo 2.º do 
CPPT, que o pedido inicialmente formulado nos presentes autos de impugnação fosse ampliado, uma 
vez que, em suma (fundamentos), havia sido notificada, em data ulterior à apresentação da petição 
inicial, da liquidação efectuada pelo IVV relativa à mesma taxa de promoção respeitante ao mesmo 
período em causa nos autos, donde constava uma diferença de valores da taxa devida”, não tendo o 
tribunal se pronunciado sobre a questão.

“(…) nos presentes autos, (…) o que a recorrente sustenta é tão só a ilegalidade da taxa de pro-
moção decorrente da respectiva não notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução 
antes de decisão final da Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE)…”

“(…) Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.”(…) O Estado Português não poderia 
cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado a Comissão da mesma e até decisão final, 
transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa com o Direito Comunitário”, sendo que 
tal ilegalidade não é afectada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o 
mercado comum por uma decisão final da Comissão, nos termos do parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, 
de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

“(…) O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.

“Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese (…)”.

Por sua vez, o recorrido, nas Contra -Alegações, vem dizer que a recorrente em vez de rebater a 
decisão “a quo”, as suas posições e respectivas apreciações, se limita a invocar a incompreensão do 
Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i.., o que “seria desde logo suficiente para que não 
pudessem ser admitidas estas alegações que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A 
do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º do CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, acórdão 
do TCA Norte (1.ª Secção) no processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do 
TCA Norte (1.ª secção) no processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no 
recurso n.º 39.981 de 11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso 
n.º 13.331 de 22 de Janeiro de 1992”.

Em face das conclusões, que são as relevantes para aferir do objecto e âmbito do recurso [cfr. 
os arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], o objecto do presente recurso 
consiste em saber se a sentença recorrida fez correcto julgamento quando decidiu improcedente a im-
pugnação judicial, mantendo o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto de liquidação da 
taxa de promoção do vinho relativa a Abril de 2008.

Sendo estas as questões a tratar, verifica -se que as mesmas já foram decididas por Acórdão deste Su-
premo Tribunal Administrativo, em 23 de Abril, proc n.º 29/2013, no qual interviemos como relatora.

Acontece porém, que, no caso em apreço, a recorrente suscita a questão prévia da nulidade da 
sentença por omissão de pronúncia quanto à ampliação do pedido (Conclusões B a G), que cumpre 
antes de mais apreciar.

3. Quanto à omissão de pronúncia, prevista no n.º 1 do art. 125º do CPPT e na alínea d) do n.º 1 
do art. 668º do CPC, a nulidade da sentença, por omissão de pronúncia, está directamente relacionada 
com o comando constante do n.º 2 do art. 660º do CPC, segundo o qual “o juiz deve resolver todas as 
questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja 
prejudicada pela solução dada a outras”.

No caso dos autos, a recorrente substancia a nulidade por omissão de pronúncia porquanto a de-
cisão recorrida não se pronunciou sobre o seu requerimento (de fls.100 a 106) apresentado nos autos, 
em 10/9/2010, a requerer a ampliação do pedido aduzindo para o efeito, em síntese, que:

“No processo acima identificado, a Impugnante peticiona a anulação do acto de autoliquidação 
da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituo da Vinha e do Vinho, I.P. (IVV), pelo vinho 
comercializado no mês de Fevereiro de 2010, no valor de €17.183,96 (dezassete mil cento e oitenta e 
três euros e noventa e seis cêntimos).(…)
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3.º
Sucede que a Impugnante foi notificada pelo IVV de uma liquidação oficiosa no valor de 

€145.163,68 (cento e quarenta e cinco mil cento e sessenta e três euros e sessenta e oito cêntimos), 
correspondente às taxas de promoção em falta pelos meses de Janeiro a Abril de 2010, conforme 
documento que ora se junta sob o n.º 1 e cujo teor se dá por integralmente reproduzido para todos os 
devidos e legais efeitos.

4.º
Pela análise do mapa anexo à nota de liquidação, junta sob o n.º 1, verifica -se que a taxa de 

promoção que o IVV apurou como sendo a devida pela Impugnante no mês de Fevereiro de 2010, a 
que se refere os presentes autos, é de €19.246,34 (dezanove mil duzentos e quarenta e seis euros e 
trinta e quatro cêntimos).

5.º
Donde resulta que entre o valor impugnado (€17.183,96) e o valor oficiosamente liquidado pelo 

IVV referente ao mês de Fevereiro de 2010 (€19.246,34) existe uma diferença de €2.062,38 (dois mil 
e sessenta e dois euros e trinta e oito cêntimos).

6.º
É por este valor que vem a Impugnante requerer a ampliação do pedido”.
E a requerente justifica a superveniência da liquidação, em relação à impugnação judicial, para 

justificar a ampliação do pedido, pois “à data da propositura da acção, ter previsto a divergência de 
valores, resultante de diferentes entendimentos quanto ao âmbito de incidência objectiva da taxa de 
promoção”.

Conforme alega a recorrente, o Tribunal recorrido não se pronunciou sobre esta questão, nem a 
mesma ficou prejudicada pela solução dada a outras, o que consubstancia uma omissão de pronúncia.

Vejamos.
A ampliação do pedido é objecto de regulação através de disposições específicas quer no CPTA 

(artigo 63.º), quer no CPC (artigos 273.º e 506.º), mas não existe qualquer norma no CPPT sobre a 
matéria, sendo que durante o decurso do processo tributário poderão ocorrer factos supervenientes com 
relevância para a composição do litígio.

Como ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 29 de Junho de 2011, proc n.º 30/11, 
“Existe uma lacuna jurídica quando a lei não contém uma regulamentação exigida ou pressuposta pela 
ordem jurídica global, isto é, não contém a resposta a uma questão jurídica.

“Existe, assim, nesta matéria, pois, uma lacuna que importa, por isso, preencher.
“Nos termos da alínea e) do artigo 2.º do CPPT, são de aplicação supletiva ao procedimento e 

processo tributário, de acordo com a natureza do caso omisso, designadamente as normas sobre orga-
nização e processo nos tribunais administrativos e tributários e o CPC.

“Assim, no processo judicial tributário a existência de um caso omisso resolve -se mediante o 
apelo, sucessivo e excludente, às normas indicadas no citado artigo 2.º do CPPT, ou seja, vale isto por 
dizer que, encontrada uma norma capaz de suprir a omissão no CPTA, de acordo com a natureza do 
caso omisso, não há que continuar a procurá -la no CPC (cfr., neste sentido, o acórdão deste STA de 
5/7/2007, proferido no recurso n.º 358/07).(…)”, sendo que “(…), quer no n.º 1 do artigo 63.º do CPTA 
que possibilita a impugnação de novos actos administrativos que tenham sido proferidos, no âmbito 
do mesmo procedimento, na pendência do processo impugnatório, quer na segunda parte do n.º 2 do 
artigo 63.º onde cabem as situações de cumulação superveniente do pedido de nulidade ou anulação 
do acto inicialmente impugnado com pedidos dirigidos ao restabelecimento da situação que existiria 
se aquele acto não tivesse sido praticado, como sucede com a impugnação de actos consequentes, isto 
é, actos que tenham sido praticados pela Administração na sequência do acto impugnado, tendo como 
pressuposto a definição jurídica resultante daquele primeiro acto”(…)”

“Já no acórdão 761/09 também se admitiu, por princípio (embora no caso ali analisado no en-
tendimento do tribunal se não verificassem os pressupostos de aplicação do instituto), a possibilidade 
de modificação objectiva da instância sempre que se verifiquem factos objectiva ou subjectivamente 
supervenientes.

“A possibilidade de modificação da instância em sede de processo tributário tem também sido 
admitida pela doutrina para quem, “quando se esteja perante questões de conhecimento oficioso ou 
quando factos subjectivamente supervenientes para o impugnante lhe proporcionem a tomada de conhe-
cimento de vícios de que não podia conhecer no momento da apresentação da petição, será permitido 
ao impugnante invocar novos vícios ao acto impugnado, o que está em sintonia com o preceituado no 
artigo 506.º do CPC, sobre a admissibilidade de articulados supervenientes, que deve ser subsidia-
riamente aplicável, com adaptações, ao processo de impugnação judicial, por força do disposto na 
alínea e) do art.º 2.º do CPPT” – cfr. neste sentido, Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento 
e de Processo Tributário Anotado e Comentado, Vol. I, Áreas Editora, Lisboa, 2006, pág. 783.(…)”.

“A admissibilidade de modificação/ampliação da causa de pedir e do pedido, na sequência de 
novos factos susceptíveis de integrarem vícios do acto impugnado, e por aplicação subsidiária do CPTA, 
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parece -nos igualmente a nós ser, também, a solução que mais se coaduna com os princípios constitu-
cionais do acesso ao direito e da tutela jurisdicional efectiva (artigo 20.º da CRP)”.

No caso em apreço, da leitura do requerimento mencionado resulta que subsiste uma discrepân-
cia entre os valores autoliquidados pela recorrente e os constantes da liquidação oficiosa, que lhe foi 
notificada pelo recorrido depois de intentada a impugnação judicial.

Como se alega, no requerimento relativo à ampliação do pedido, a recorrente apura mensalmente a 
quantidade (expressa em litros) armazenada de vinho para consumo final, que se destina à venda para o 
estrangeiro, e é sobre esta quantidade que faz incidir a taxa de promoção abstractamente aplicável, opera-
ção esta de que resultará o tributo que seria devido ao IVV, uma vez que se dedica não apenas à comercia-
lização de vinho a granel para consumo final, mas também de vinho com destino à produção de vinagre.

Para a recorrente “a taxa de promoção não é devida, por violação do direito comunitário, razão 
pela qual tem vindo a impugnar sucessiva e repetidamente os respectivos actos tributários de auto-
-liquidação, mas entende ainda, em segundo lugar, que a taxa de promoção incidirá somente sobre o 
vinho para consumo final e já não sobre o vinho com destino à produção de vinagre”.

E daí não incluir a quantidade de vinho armazenado com destino à produção de vinagre nas auto-
-liquidações mensais, “o que, aparentemente, está agora a ser feito, ainda que de forma errada, pelo IVV”.

Em face do exposto, torna -se necessário que se apure qual o valor que está correcto.
Assim sendo, a autoliquidação questionada na impugnação e referente ao mês de Fevereiro de 2010, 

para além de enfermar de todos os vícios imputados em sede de petição de impugnação, enferma, ainda, 
de vícios exclusivos que lhe são imputados no requerimento de ampliação do pedido e da causa de pedir.

Assim sendo, admitindo -se que a modificação objectiva da instância é admissível no processo 
tributário, e sendo o probatório omisso sobre tal matéria, ter -se -á de concluir pela anulação da sen-
tença recorrida, por omissão de pronúncia, com a impossibilidade deste Supremo Tribunal decidir em 
substituição.

Dá -se, desta forma, provimento ao recurso.
III - DECISÃO
Termos em que os Juízes Conselheiros da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo acordam, em conferência, dar provimento ao recurso, anulando a sentença recorrida, 
e, admitindo -se o requerimento de ampliação do pedido de fls. 100 a 106, ordenar a baixa dos autos à 
1ª instância para aí ser decidido, após a pertinente instrução, se necessária, se nada mais obstar.

Custas pelo recorrido.

Lisboa, 15 de Maio de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes. 

 Acórdão de 15 de Maio de 2013.

Assunto:

Intimação para um comportamento. Meio Adequado. Princípio da Tutela Jurisdicional 
Efectiva.

Sumário:

 I — Não estando prescrita a obrigação de dar cumprimento à execução do julgado, 
terá o contribuinte de dispor de meio processual que lhe permita fazer valer o seu 
direito, pois que o princípio da tutela jurisdicional efectiva implica que, existindo 
um direito, exista um meio processual adequado para o fazer valer em juízo.

 II — Daí que, tendo caducado o direito de requerer o prosseguimento da execução na 
forma de execução para pagamento de quantia certa (artigo 170.º do CPTA), a 
«intimação para um comportamento» prevista no artigo 147.º do CPPT se afi-
gure meio processual adequado para compelir a Administração ao reembolso da 
quantia indevidamente compensada, como reconhecido em execução de julgado, 
pois que o seu direito é certo, a omissão da Administração é lesiva deste, e não 
há presentemente outro meio mais adequado para o fazer valer.

 III — As decisões dos tribunais são obrigatórias para todas as entidades públicas e 
privadas e prevalecem sobre as de quaisquer outras entidades (artigo 205.º n.º 2 
da Constituição da República).
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Processo n.º 1496/12 -30.
Recorrente: A………………, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A……………….., S.A. recorre para este Supremo Tribunal da decisão do Tribunal Tributário 

de Lisboa, de 24 de Setembro de 2012, que, por erro na forma do processo insusceptível de convolação 
por intempestividade, absolveu a entidade requerida da instância sem conhecimento do mérito da causa, 
na acção de intimação para um comportamento deduzida pela ora recorrente ao abrigo do artigo 147.º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

A recorrente termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
1 – Na sentença ora recorrida, o tribunal, eximindo -se a apreciar a questão substantiva, considerou 

que a intimação para um comportamento não seria o meio processual mais adequado para assegurar 
a pretensão da Recorrente, devendo antes ter sido requerida a prossecução da execução nos termos 
dos artigos 170.º a 172.º do CPTA.

2 – Porém, não assiste razão ao douto Tribunal recorrido. É que, antes da propositura da acção de 
intimação para um comportamento, a Recorrente havia já peticionado a execução da sentença de anu-
lação de actos administrativos, de harmonia com o regime jurídico plasmado no artigo 173.º do CPTA,

3 – Razão pela qual, não se concebe que, em face da inércia da Administração Fiscal em cum-
prir a obrigação de proceder à restituição da quantia ilegalmente compensada, a Recorrente pudesse 
enxertar naquela execução uma nova pretensão executória, qual seja a de execução para pagamento 
de quantia certa.

4 – A proceder a tese vertida na decisão sindicada, forçoso seria concluir que a execução de 
sentença de anulação de actos administrativos carece de qualquer efeito executório.

5 – Todavia, a esse entendimento opõe -se a circunstância de aquele meio ter sido configurado 
como uma providência executória, mormente, porque o artigo 173.º, do CPTA, se encontra inserido 
no capítulo dos processos executivos.

6 – Neste contexto, e dirigindo -se a acção de intimação para um comportamento aos casos de 
omissão de deveres de prestação jurídica, susceptíveis de lesarem direitos ou interesses legítimos em 
matéria tributária, qual seja, por exemplo, o de efectuar a restituição a que estava obrigada, temos 
por certo que o meio aduzido pela recorrente é o adequado.

7 – E nem a circunstância de se tratar de um expediente subsidiário obsta à tese sufragada pela 
Recorrente.

8 – Com efeito, no cotejo com os demais meios consagrados na lei, a intimação para um com-
portamento, afigura -se o único expediente adequado à tutela do direito à restituição da quantia inde-
vidamente compensada.

9 – É que, importa não perder de vista que, visando aquele meio obter o cumprimento de um 
dever pela administração tributária, supõe que esteja previamente definida a existência deste. E é o 
que se sucede no caso vertente,

10 – Pois que, a restituição da quantia indevidamente compensada, além de configurar um acto 
consequente da procedência da acção de impugnação, foi, igualmente, definido na execução de julgado.

11 – Ora, tendo -se por certo aquele direito, o processo de intimação consubstancia é, no caso 
vertente, o meio utilizável.

12 – Isso mesmo se doutrina no aresto proferido pelo STA, em 23 de Maio de 2007, no âmbito 
do processo de recurso n.º 0255/07.

13 – Em face das asserções que antecedem, e tendo a sentença recorrida decidido em sentido 
diverso, emerge apodíctico que a decisão recorrida violou a norma constante no artigo 147.º do CPPT.

Nestes termos, deve ser concedido provimento ao presente recurso e, consequentemente, ser 
revogada a sentença recorrida e substituída por outra que intime a administração fiscal a restituir à 
recorrente a quantia indevidamente compensada, acrescida dos respectivos juros, o que aliás se espera 
por ser de inteira Justiça.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
A nosso ver, o recurso não merece provimento.
Em caso de omissão, por parte da administração tributária, do dever de qualquer prestação 

jurídica susceptível de lesar direito ou interesse legítimo em matéria tributária, poderá o interessado 
requerer a sua intimação para o cumprimento desse dever junto do tribunal tributário competente 
(artigo 147.º/1 do CPPT)
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Este meio processual só é aplicável quando, vistos os restantes meios processuais contenciosos 
previstos no CPPT, ele for o mais adequado para assegurar a tutela plena, eficaz e efectiva dos direitos 
ou interesses em causa (artigo 147.º/2 do CPPT).

«A utilização deste procedimento, visando obter o cumprimento de um dever pela Administração 
tributária, supõe que esteja definida previamente a existência deste, uma vez que, ao contrário do que 
sucede com a acção administrativa especial para condenação à prática do acto devido, não se inclui 
no processo de intimação uma fase declarativa.

Tal definição da existência de um dever pode resultar directamente da lei, quando se esteja em 
face de direitos cuja existência não necessite de actos de aplicação ou decorra necessariamente de 
determinada situação fáctica.

… a primacial utilidade deste meio processual é a de permitir assegurar de forma muito mais 
rápida a efectivação de direitos cuja existência é evidente» (Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, anotado e comentado, 6.ª edição 2011, II volume, página 585, Juiz Conselheiro Jorge Lopes 
de Sousa).

Como resulta do ponto D) do probatório, em execução da sentença de anulação do acto admi-
nistrativo/tributário, a recorrente, bem, accionou a competente execução de sentença de anulação de 
acto administrativo/tributário nos termos do disposto nos artigos 102.º/1 da LGT e 173.º a 179.º do 
CPTA. E, no âmbito de tal processo de execução, em 25 de Julho de 2007 foi proferida sentença que 
determinou «a restituição das importâncias indevidamente pagas através de compensação resultante 
da penhora de um cheque de reembolso e, naturalmente, em função da sujeição a C.A. do prédio a 
partir de 98 (nos termos do C.C.A.) a, consequente, contagem do prazo de isenção a partir desse ano» 
(ponto E) do probatório).

Ora, esse meio processual é, exactamente, o meio adequado para a recorrente obter o pagamento 
dos montantes a que tem direito.

De facto, nos termos do disposto no artigo 179.º/4 do CPTA, quando seja devido o pagamento de 
uma quantia, o tribunal determina que o pagamento seja realizado no prazo de 30 dias, seguindo -se, 
em caso de incumprimento, os termos do processo executivo para pagamento de quantia certa.

Assim, decorridos 30 dias poderia a recorrente, no prazo de 6 meses, nos termos do estatuído no 
artigo 170.º do CPTA pedir, tendo em vista o pagamento da quantia em dívida, a compensação do seu 
crédito com eventuais dívidas que o onerem para com o mesmo ministério ou o pagamento por conta 
da dotação orçamental inscrita à ordem do CSTAF a que se refere o artigo 172.º/3.

Não há, pois, dúvidas que através do processo executivo pode a recorrente obter o reembolso das 
quantias a que tem direito, estando, assim, garantido o direito à tutela judicial efectiva.

A recorrente tinha o prazo de 6 meses, decorridos os 30 dias fixados para o pagamento, para 
formular a sua pretensão.

Trata -se de um prazo de caducidade, que se conta nos termos do disposto no artigo 279.º do C. 
Civil. (CPTA, anotado e comentado, 2.ª edição revista, 2007, página 970, Mário Aroso de Almeida e 
Carlos Cadilha).

Ora, a recorrente intentou a presente intimação em 19 de Setembro de 2008 (ponto F) do proba-
tório), portanto, manifestamente para além do referido prazo de 6 meses.

A intempestividade da pretensão da recorrente impede a convolação dos autos em pedido de execu-
ção para pagamento de quantia certa, nos termos do disposto nos artigos 97.º/3 da LGT e 98.º/4 do CPPT.

Caducado, por sua inércia, o direito de execução, meio legal adequado para a tutela efectiva do seu 
direito, não pode, agora, a recorrente pretender utilizar um meio processual inadequado para o efeito.

O acórdão do STA citado na conclusão 12 das alegações da recorrente nada tem a ver com a 
situação, ora, em apreciação.

O erro na forma de processo sem possibilidade de convolação na forma adequada determina a 
nulidade de todo o processado, excepção dilatória que determina a absolvição da instância da Fazenda 
Pública (artigos 199.º, 288.º/1/d), 493.º/2 e 494.º/b) do CPC, ex vi do artigo 2.º/e) do CPPT).

A sentença recorrida fez uma correcta interpretação e aplicação do direito à factualidade apu-
rada, pelo que não merece censura.

Termos em que deve negar -se provimento ao presente recurso jurisdicional e manter -se a decisão 
recorrida na ordem jurídica.

 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se a decisão recorrida enferma de erro de julgamento, por violação do artigo 147.º do 

CPPT, ao ter julgado verificado erro na forma de processo, insusceptível de convolação em razão da 
caducidade do direito de requerer a execução para pagamento de quantia certa nos termos do Código 
de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), na intimação para um comportamento deduzida 
pela recorrente.
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5 – Matéria de facto
Na decisão do Tribunal Tributário de Lisboa objecto do presente recurso foram dados como 

provados os seguintes factos com relevância para o conhecimento da excepção de erro na forma do 
processo:

A) A requerente «A……………….. S.A» deduziu impugnação judicial contra o acto de inscrição 
matricial do prédio urbano sito na Avenida ……………… n.º ……., em Lisboa, pedindo a correcção da 
inscrição matricial n.º 3307, da freguesia de Campolide (cfr. doc. de fls. 67 a 69 dos autos);

B) O processo de impugnação judicial referido na alínea antecedente correu termos no Tribunal 
Tributário de 1.ª Instância de Lisboa sob o n.º 191/2001, do 3.º Juízo – 2.ª Secção (cfr. doc. de fls. 67 
a 69 dos autos);

C) No âmbito do identificado processo de impugnação judicial foi, em 7 de Outubro de 2003, 
proferida sentença que, julgando procedente a impugnação, determinou a correcção da inscrição do 
prédio na matriz com referência à data de conclusão do prédio de 24 -4 -1998 (cfr. doc. de fls. 67 a 69 
dos autos);

D) A ora requerente «A………………… S.A» requereu a execução do julgado referido na alí-
nea antecedente, processo que correu termos no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa sob o 
n.º 1277/04.8BELSB, da 2.ª Unidade Orgânica (facto não controvertido);

E) No âmbito do identificado processo de execução de julgado foi, em 25 de Julho de 2007, 
proferida sentença que determinou a “restituição das importâncias indevidamente pagas através de 
compensação resultante da penhora de um cheque de reembolso e, naturalmente, em função da sujeição 
a C.A. do prédio a partir de 98 (nos termos do C.C.A.) a, consequente, contagem do início do prazo 
de isenção a partir desse mesmo ano” (facto não controvertido).

F) A presente Intimação deu entrada no Tribunal Tributário de Lisboa no dia 19 de Setembro de 
2008 (cfr. carimbo aposto a fls. 2 dos autos)

6 – Apreciando.
6.1 Do alegado erro de julgamento da sentença recorrida
A decisão recorrida, a fls. 82 a 91 dos autos, julgou verificado o erro na forma de processo, 

absolvendo a entidade requerida da instância e não conhecendo do mérito da causa, na intimação 
para um comportamento deduzida pela ora recorrente visando que a Direcção -Geral dos Impostos e o 
Serviço de Finanças de Lisboa 10 fossem intimadas a proceder ao cumprimento de sentença anulatória 
já proferida e objecto de execução de julgado e procedendo ao reembolso de quantias indevidamente 
compensadas, acrescidas de juros indemnizatórios e moratórios.

Entendeu o tribunal “a quo” que tendo a ora requerente obtido sentença em sede de execução de 
julgado que determinava que a Administração Fiscal procedesse ao reembolso das quantias indevida-
mente compensadas, deveria ter requerido, face à inércia da administração, a prossecução da execução 
nos termos dos artigos 170.º a 172.º do CPTA, sendo esse o meio processual adequado à sua pretensão, 
como decorre do artigo 170.º n.º 4 do CPTA, e não o meio utilizado, tanto mais que neste, o Tribunal 
se limita a dirigir uma injunção à Administração para que cumpra o dever que omitiu, sendo certo 
que que o CPPT não prevê as consequências do não cumprimento do decidido em sede de intimação, 
designadamente, estabelecendo a adopção de medidas estruturalmente executivas, ao contrário do que 
vimos suceder com o processo de execução do julgado (cfr. decisão recorrida, a fls. 88 e 89).

Aferindo da possibilidade de convolação da intimação, julgada meio inadequado, no meio julgado 
adequado – prosseguimento da execução de julgado segundo a forma de execução para pagamento 
de quantia certa – em face da imposição prevista nos artigos 97º, n.º 3 da LGT e 98.º, n.º 4 do CPPT, 
julgou a decisão recorrida não ser possível tal convolação sob pena de prática de acto inútil, e como tal 
proibido por lei (artigo 137.º do Código de Processo Civil), porquanto ao tempo em que deu entrada o 
requerimento de intimação se encontrava já caducado o direito de requerer a prossecução da execução 
do julgado para pagamento de quantia certa, a deduzir no prazo de 6 meses após os trinta dias fixados 
na sentença de execução de julgado para execução espontânea deste, nos termos do n.º 2 do artigo 170.º 
do CPTA (cfr. decisão recorrida a fls. 89 e 90 dos autos).

O decidido merece inteira adesão do Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Su-
premo Tribunal no seu parecer junto aos autos e supra transcrito.

Quem com ele se não conforma é a recorrente, porquanto entende que a intimação para um 
comportamento afigura -se o único expediente adequado à tutela do direito à restituição da quantia 
indevidamente compensada, pois que a restituição da quantia indevidamente compensada, além de 
configurar um acto consequente da procedência da acção de impugnação, foi, igualmente, definido 
na execução de julgado e tendo -se por certo aquele direito, o processo de intimação consubstancia é, 
no caso vertente, o meio utilizável, daí que tendo a sentença recorrida decidido em sentido diverso, 
emerge apodíctico que a decisão recorrida violou a norma constante no artigo 147.º do CPPT.

Vejamos.
A decisão recorrida não mereceria censura não fora conduzir, no caso dos autos, a um resultado 

inaceitável, a saber, o de tornar inviável a execução do julgado na medida em que obriga ao reem-
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bolso das quantias indevidamente compensadas antes de se encontrar prescrita a dívida, em razão da 
caducidade do prazo para promover a prossecução da execução de julgado na forma de execução para 
pagamento de quantia certa.

Ora, não estando prescrita a obrigação de dar cumprimento à execução do julgado, terá o contri-
buinte de dispor de meio processual que lhe permita fazer valer o seu direito, pois que o princípio da 
tutela jurisdicional efectiva implica que, existindo um direito, exista um meio processual adequado 
para o fazer valer em juízo.

Entende RUI DUARTE MORAIS, que aqui acompanhamos, que, nestes casos, haverá que procurar, 
entre as formas processuais que a lei consagra, aquela que melhor se adequa ao caso concreto, sendo 
que não poderá ser o processo de execução por (…) ter caducado o direito a tal acção, daí que a forma 
processual mais adequada, será, então, a “acção de intimação para um comportamento”, uma vez que 
não há necessidade de prévia declaração do direito que se quer fazer valer em juízo (cfr. RUI DUARTE 
MORAIS, Manual de Procedimento e de Processo Tributário, Coimbra, Almedina, 2012, pp. 338/339).

Não se desconhece nem o caracter subsidiário deste meio processual (artigo 147.º, n.º 2 do CPPT), 
nem que a via normal para reagir contra a inércia da Administração no cumprimento espontâneo da 
execução do julgado seria precisamente a indicada na decisão recorrida. Via esta, contudo, definitiva-
mente precludida para a requerente por estar sujeita a prazo de caducidade e por dela não ter lançado 
a recorrente mão em tempo.

A sua inércia em requerer em tempo o prosseguimento da execução do julgado, agora na forma 
de execução para pagamento de quantia certa, não pode, porém, ter por consequência transformar o seu 
direito de crédito em mera obrigação natural antes de decorrido o prazo de prescrição. E não a tendo 
transformado em obrigação natural, antes mantendo o direito ao reembolso da quantia indevidamente 
compensada, como reconhecido em execução de julgado, haverá que lhe facultar um meio processual 
para a fazer valer em juízo.

Por isso se entende, no caso dos autos, não poder manter -se o julgado recorrido que julgou a 
intimação para um comportamento meio inadequado à pretensão da recorrente, pois que, no quadro 
processual actual, este é o único (e último) que lhe resta, e, sendo as decisões dos tribunais obrigatórias 
para todas as entidades públicas e privadas e prevalecendo sobre as de quaisquer outras entidades (cfr. 
o n.º 2 do artigo 205.º da Constituição da República), deve poder valer -se de tal meio para compelir a 
Administração fiscal a cumprir o decidido, pois que o seu direito é certo, a omissão da Administração 
é lesiva deste, e não há presentemente outro meio mais adequado para o fazer valer.

Pelo exposto se conclui que o recurso merece provimento.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida, 
baixando os autos ao tribunal “a quo” para que prossigam, se a tal nada mais obstar.

Sem custas, pois a recorrida não contra -alegou.

Lisboa, 15 de Maio de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro (com decla-
ração de voto) — Dulce Neto.

Voto com a seguinte declaração:
A caducidade extingue definitivamente o direito, dado que o prazo é estabelecido para se definir 

rapidamente a situação jurídica.
Por conseguinte, decorrido o prazo de caducidade, nada resta do direito que ela extinguiu. E as-

sim sendo, o direito não pode ser invocado noutra acção (ou por excepção), ainda que lhe corresponda 
forma processual diferente.

Isto não obsta que se questione a inconstitucionalidade do prazo de seis meses, dada a manifesta 
desproporcionalidade de se exigir no âmbito do mesmo processo executivo, novo prazo para se executar 
a decisão aí proferida.

15 -5 -2013. — Lino Ribeiro. 

 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Taxa. Promoção. Vinho. Direito comunitário. Auxílio de Estado. Princípio da Propor-
cionalidade. Princípio da Confiança. Princípio da Segurança Jurídica.
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Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional na-
cional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do artigo 92.º 
do Tratado (actual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade de 
uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., cobrada aos agentes do sector 
e representando mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I. P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta ao 
financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites de 
minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, «um 
grau suficiente de probabilidade» de tal medida envolver auxílios estatais, em 
termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo 
de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I. P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I. P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 9/13 -30.
Recorrente: A…………………, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

 -Relatório  -
1 – A……………….., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença 

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, de 30 de Junho de 2012, que julgou totalmente impro-
cedente a impugnação por si deduzida contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto de 
liquidação da taxa de promoção, relativa ao mês de Janeiro de 2007, cobrada pelo Instituto do Vinho e 
da Vinha, I. P., no valor de € 38.887,03, apresentando para tal as seguintes conclusões:

A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão ofi-
ciosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Janeiro de 2007.

B. A A………………. não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais 
quando os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sentença 
ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante»  - cf. página 27 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE).
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E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A……………….. à aludida taxa de promoção 
nos presentes autos: a violação do disposto no artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º 
do TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A………………… perante os órgãos jurisdicionais 
nacionais  - cf., neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS 
DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art.º 93º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual 
art.º 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta dispo-
sição.» — cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD — BRABANT, processo 
C -174/O2 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -3994

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno 
comunitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição 
comunitária que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a 
A…………………. teria legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos 
Estados -membros que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do 
actual n.º 1 do artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto 
esse juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da 
intervenção da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE 
(actual n.º 1 do artigo 108.º do TFUE), detém a competência — exclusiva — para proceder ao exame 
permanente da compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que o 
IVV não compreendeu — ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... — o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário (...)

73. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A…………………. não 
alega a contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Co-
munitário; não procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de 
financiamento seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se veri-
ficasse, por exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado 
nacional e os destinados à exportação, mencionada na página 27 da sentença posta em crise).

L. A A………………. sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva 
não notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, 
ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) — cf. 
petição inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos - cf. 
alíneas F) e G) dos factos provados e teor da decisão da comissão Europeia de iniciar o procedimento 
contraditório C43/2004, junto aos autos pela A……………… com a sua petição inicial e dada por 
integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.O. A Comissão Europeia inscreveu as 
medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento em causa nos presentes autos no conjunto de 
auxílios não notificados, originando o processo de averiguações contraditório C43/2004 — conforme 
melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, que ora se transcreve: «(3) Resultando das 
informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em causa, desde 1995, sem autorização 
prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados».)

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averigua-
ções contraditório C43/2004 que vier a transitar.
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Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado 
execução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do 
TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cf. página 27 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior 
 - olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. (…) O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra 
violada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição 
de uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «[…] a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão 
a aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente im-
procedente»  - cf. página 25 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 87 da contestação 
do IVV.

W. O reembolso — ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A……………….., com as demais consequências legais — requerida nos presentes autos não decorre 
da adopção, por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da 
taxa em causa, por considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto 
muito, aconteceria a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão 
e quanto ao âmbito dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de no-
tificação prévia e proibição de execução constante do artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, 
n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
decisão que foi junta aos autos pelo IVV com o requerimento apresentado aos autos a 27.10.2010.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação 
de decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará 
notar que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado 
Português, igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV.

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV — A) respectivo).

BB. Tais medidas — em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos — eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.
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CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º), porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil,» — cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante — isso sim — para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber 
se a medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente 
compatível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem 
dúvidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda 
antes de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo 
disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante 
medida — a taxa de promoção  - é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C 43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa 
influencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma dimi-
nuição do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de 
promoção e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (1), este 
concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado  - a taxa de promoção  - é parte integrante 
da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos 
auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios 
com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 130 
da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios 
propriamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando 
a ser mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da 
Comissão sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido — como o foi (cf. pa-
rágrafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das 
campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os 
produtos nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do 
artigo 108º, n.º 3, do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem 
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a anulação dos actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que 
o estabelecimento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão 
Europeia, é contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos 
relativamente ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Janeiro de 2007 e veio a ser, 
com manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, colect., p. I -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, nº. 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»

— cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 

dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

— cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito di-

recto do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos 
particulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final 
da Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos 
por terem sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra inter-
pretação conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá-
-la -ia de efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des prodults alimentaires 
e Syndicat nationaf des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-

ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as 
consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 

proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.
Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa 
e se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa — 
consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?
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O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respectiva compatibilidade?

Em caso negativo — e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida me-
dida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação 
da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição 
ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?”

2 – Contra -alegou o recorrido Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., concluindo nos termos seguintes:
A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência aos período mensal de Janeiro de 2007.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.ºs 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas 
pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos 
auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão 
podem incidir as presentes alegações — cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.E. Em quase todos os momentos das 
alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário de rebater a decisão a quo, as suas 
posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompreensão do Tribunal e secundar a 
posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido 
à sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 
de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» — cfr p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da 
sua decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado 
CE — hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa 
com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, 
através das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da le-
gislação comunitária e nacional aplicável, não constitui uni auxílio de Estado na acepção do agora 
artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consig-



2144

nação da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa 
larga componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pre-
tensões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos 
pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera 
a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012— através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

IV. DO PEDIDO
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais.

Só nestes termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!”
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3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal emitiu parecer 
nos seguintes termos:

Está em questão nos presentes autos a autoliquidação da Taxa de Promoção relativa ao mês de 
JANEIRO 2007.

Como resulta do ponto 133 da decisão de 20 de Julho de 2010, da Comissão Europeia, produzida 
no Procedimento Contraditório C -43/2004, aquela limita -se ao exame da aplicação da taxa de pro-
moção a partir da sua entrada em vigor a até 31 de Dezembro de 2006, data de entrada em vigor das 
novas Orientações comunitárias para os auxílios estatais no sector agrícola no período 2007 -2013, 
sem prejuízo da posição que a Comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção 
para além dessa data.

Como já se referiu a taxa de promoção sindicada nestes autos reporta -se ao mês de JANEIRO 
2007, portanto, a período posterior ao abrangido pela Decisão de 20 de Julho de 2010 da Comissão 
Europeia.

Assim sendo, salvo melhor juízo, impõe -se, antes de mais, que:
1. Se indague junto da Comissão Europeia sobre as eventuais medidas tomadas relativamente à 

aplicação da taxa de promoção no período posterior a 31 de Dezembro de 2006;
2. Se suspenda, entretanto, a instância.”
4  - Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação –
5 – Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu objecto do presente recurso foram 

fixados os seguintes factos:
A) No dia 26 de Setembro de 2007, a A…………………. procedeu à autoliquidação da quantia de 

€ 38.887,03, a título de taxa de promoção referente ao mês de Janeiro de 2007  - cfr. documento n.º 1, 
junto com o pedido de revisão oficiosa.

B) O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C) Em 22/12/2008 a A………………… apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação 
referida em A.

D) O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009.
E) Em 10/02/2009, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
F) No dia 1 de Dezembro de 2004 a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
(cfr. doc. n.º 2 em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do 
Tratado sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo 
ainda sido adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G) Do documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxilio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE
(2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa, …, sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo instituto 

da Vinha e da Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

“(…)…
II. DESCRIÇÃO
“(…)
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países terceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
“(…)
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comer-
cializados no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os 
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vinhos que, sendo produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados 
terceiros, são comercializados em Portugal.

“(…)
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

…
IV CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui uni auxilio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

6 – Questão a decidir
É a de saber se a sentença recorrida cometeu erro de julgamento quando julgou improcedente a 

impugnação judicial, mantendo o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto de liquidação 
da taxa de promoção do vinho relativa a Janeiro de 2007.

Invoca o recorrido nas suas contra -alegações – cfr. as respectivas conclusões E), F) e G) – que 
as alegações da recorrente não cumprem o disposto no artigo 685 -A do CPC, pelo que não devem ser 
admitidas, já que ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente 
ataca a conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter 
aderido à sua posição. Ora, embora as conclusões das alegações sejam tudo menos sintéticas – mere-
cendo porventura um convite deste Supremo Tribunal para que fossem sintetizadas, convite este, porém, 
não oportunamente formulado (cfr. o n.º 3 do art. 685.º -A do CPC) – delas resulta de forma clara o 
fundamento pelo qual a recorrente pede a revogação do julgado recorrido, razão pela qual se entende 
não haver violação do disposto no artigo 685.º -A do CPC e motivo para que não sejam conhecidas.

7. Apreciando
7.1 Do alegado erro de julgamento da sentença recorrida
Questão idêntica à que é objecto dos presentes autos  - salvo no que respeita ao período e montante 

da taxa de promoção em causa: ali respeitante a Setembro de 2007, aqui a Janeiro do mesmo ano; ali, 
no montante de € 10.401,95; aqui, no valor de 38.887,03  - foi apreciada e decidida em Acórdão deste 
Supremo Tribunal do passado dia 23 de Abril, proferida no recurso n.º 29/13, em termos que merecem 
a nossa adesão.

Haverá, pois, que aqui reiterar o que ali se julgou, no sentido da improcedência do recurso e da 
confirmação do julgado recorrido  - de improcedência da impugnação judicial deduzida – ficando pre-
judicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE requerido pela recorrente, pelos 
fundamentos constantes daquele Acórdão e que aqui, com a devida vénia, de seguida se transcrevem:

«4. Caracterização da taxa de promoção do vinho
Segundo o n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o Instituto do Vinho 
e da Vinha (IVV, IP.,) tinha por missão, “coordenar e controlar a organização institucional do sector 
vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política comunitária e pre-
parar as regras para a sua aplicação, bem como participa na coordenação e supervisão da promoção 
dos produtos vitivinícolas”.

Como se pode ler na Decisão da Comissão, de 20/7/2010 C (2010) 4891 final, nas suas funções 
de coordenação geral do sector vitivinícola, o IVV realiza dois tipos de actividades:

 - actividades que visam, principalmente os vinhos e produtos vínicos produzidos em Portugal, 
designadamente, as relativas à auditoria dos sistemas de controlo e certificação dos vinhos;

 - actividades destinadas, indistintamente, aos vinhos e produtos originários de Portugal e aos 
originários dos outros Estados -Membros e/ou países terceiros e comercializados em Portugal;

 - o IVV, I.P., presta igualmente determinados serviços a terceiros, nomeadamente: (i) organização 
e promoção das actividades de formação para os agentes económicos, organizações profissionais e in-
terprofissionais do sector vitícola e funcionários do IVV; (ii) disponibilização aos agentes económicos 
do sector da capacidade de armazenagem das infra -estruturas do IVV; e (iii) prestação de serviços do 
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Laboratório do IVV e formação do seu próprio pessoal e de outros operadores do sector vitivinícola 
(financiada em grande parte por programas de apoio comunitário) (2).

Da referida Decisão resulta de igual modo que o apoio à promoção genérica do vinho e dos produtos 
vínicos foi atribuído desde 1997, por concurso, à Viniportugal, associação de natureza interprofissional 
representativa do sector, que foi, desta forma, a beneficiária da totalidade do produto da taxa parafiscal 
destinada a esse fim.

A prestação dos mais diversos serviços ao sector vitivinícola e respectivos operadores levou o 
legislador a fixar que o financiamento do IVV, IP., seria garantido, em larga medida, através da receita 
proveniente do produto das taxas cobradas sobre os vinhos e os produtos vínicos (cfr., a título de exemplo, 
o art. 31º, n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 de Abril), que aprovou os respectivos Estatutos.

Através do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho (3), o legislador reformulou o sistema de taxas 
existente e procedeu à criação de uma única taxa incidente sobre os produtos vínicos, a cobrar pelo IVV, 
IP., que constituía a principal fonte de financiamento das acções de coordenação geral do sector (4).

De acordo com o estatuído no art. 1º, n.º 1, daquele diploma, “Os vinhos e produtos vínicos pro-
duzidos no território nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam 
sujeitos à aplicação de uma taxa, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da 
Vinha e do Vinho (IVV), relativamente à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”. Mas como este decreto -lei não chegasse 
a ser regulamentado, o legislador, através do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, veio introduzir 
melhorias no regime da referida taxa de forma a adequar a matéria aos objectivos da política vitivinícola 
nacional e comunitária (cfr. o respectivo preâmbulo).

Quanto ao âmbito da taxa de promoção do vinho, o art. 1º do diploma reproduziu o anterior preceito 
e, quanto aos sujeitos, resulta do art. 3º que a taxa de promoção é devida quer pelos agentes económi-
cos quer pelos produtores, no caso previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 2º do Decreto -Lei n.º 119/97. 
Por sua vez, mantém -se, igualmente, no art. 11º, n.º 1, que a fixação do valor da taxa seria objecto de 
portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

No seguimento do mencionado decreto -lei, foram publicadas diversas portarias, sendo de salientar 
a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que serviu, no caso em apreço, à fixação do valor da 
taxa a pagar pela recorrente.

Com interesse para a decisão, importa ainda considerar que, segundo a Decisão da Comissão de 
2010, o produto da taxa de promoção, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funciona-
mento do IVV, I.P., destina -se, em primeiro lugar, ao financiamento dos serviços de coordenação geral 
do sector do vinho prestados por si e, em segundo lugar, às actividades de promoção do vinho e dos 
produtos vínicos.

No que respeita à actividade de promoção do vinho, verifica -se que uma parte da taxa é destinada 
a campanhas de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos, sem referência à sua origem, em 
Portugal e, outra parte, a campanhas de promoção do vinho e dos produtos vínicos portugueses no 
território dos outros Estados -Membros e de países terceiros. No período sobre que incidiu a decisão da 
Comissão de 2010, os custos das acções de formação organizadas pelo IVV, I.P., com excepção de uma 
formação de interesse geral «Sistemas de informação e Gestão Vitivinícola 2000», cujo custo total foi 
de 367, 12 EUR, foram integralmente suportadas pelos programas do Fundo Social Europeu, pelo que 
nem os agentes económicos nem o IVV tiveram de contribuir para o seu financiamento.

É esta taxa que, segundo a recorrente, enferma de ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação prévia à Comissão e respectiva execução antes da decisão final daquela entidade, ao arrepio 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE)  - pontos D e L das 
Conclusões.

5. Da relevância das decisões da Comissão emitidas sobre a taxa de promoção
Segundo o estatuído no art.108º do TFUE (ex artº 88º TCE) é da competência exclusiva da 

Comissão Europeia o exame permanente dos regimes de auxílios de Estado, em cooperação com os 
Estados -Membros, “com vista a impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado, como se 
conclui do Acórdão Lorenz” (5). Para tanto, é estabelecido um sistema de controlo prévio dos auxílios 
novos, previsto no n.º 3 do mesmo preceito e no art. 2º do Regulamento do processo (6), segundo o qual 
a Comissão deve ser informada, em devido tempo, dos projectos de auxílio, antes da sua execução.

“A fase preliminar do processo de controlo dos auxílios novos inicia -se, assim, com a notificação 
do projecto de auxílio, devendo os Estados (…) utilizar, para o efeito, formulários recomendados pela 
Comissão. A obrigação de notificar previamente os projectos de auxílio é uma obrigação incondicional 
dos Estados relativos a auxílios novos, incluindo a modificação dos existentes …” (7).

Os auxílios não notificados ou postos em execução antes de uma decisão da Comissão são objecto 
de um específico processo de controlo que se inicia com a recepção e análise de informações que a 
Comissão tenha recolhido oficiosamente ou através de denúncia de terceiros.

No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autoridades 
portuguesas, em 20 de Janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
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Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de Dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que 
não constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de servi-
ços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do sector vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º

A única acção de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 
367,12 EUR, não constitui um auxílio.

Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º

1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financia-
mento, poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (8), isto é, desde que Portugal 
respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as quais implicavam o reembolso 
de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes dos outros Estados -Membros, 
entre 1997 e 31 de Dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de Dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 (que 
procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 mediante 
recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das sétima e nona 
condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
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causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em Setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (9), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado aos 
auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação (…)”(Carta 
de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O art. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente no-

tificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão 
final (obrigação de não actuar ou de «standstill») (10).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito directo na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente à 
Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda a 
ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (11).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de Novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os actos praticados durante o período da proibição 
contida no art. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os actos inválidos»” (12). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acór-
dão de 1973 (13), competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do Direito 
Comunitário, com vista a restabelecer o satus quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (14).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final da 
Comissão (15). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição 
de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Fevereiro de 
2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição de 
auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adoptado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos actos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe-lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efectivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excepcionais.».(16)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objecto a restituição dos auxílios 
suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, como 
vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de pro-
moção em causa durante o respectivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro lado, 
coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da auto -liquidação em causa 
(relativa a Setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 2004 dar 
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início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no artigo 6º do 
regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação da obrigação 
de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (17), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (18), no caso concreto, por ilegalidade for-
mal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria que 
a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distin-
guir, por um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas acções de promoção 
e publicidade dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respectivo 
financiamento, através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente 
da taxa cobrada aos operadores do sector vitivinícola e afecta, no essencial, ao financiamento da acti-
vidade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da auto -liquidação, no valor 
de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Setembro de 2007, com 
fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (19), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um acto legislativo não tiver tido lugar a sua no-
tificação à Comissão ou se o acto legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha 
pronunciado de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência 
será a verificação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (20).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de Março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do art. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de Novembro de 1991 (21).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (22).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja selectiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afecte o comércio entre os EM” (23).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (24), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afectação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro da 
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Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a acções de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (art.11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto 
de não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, como 
vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. 
Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo objec-
tivo essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não 
implica, à partida, um auxílio concedido directa ou indirectamente através de recursos do Estado e, por 
outro lado, serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos auxílios 
de Estado (25).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, a 
Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das activi-
dades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do 
sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, não constitui 
um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da República 
Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 
de Dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se seriam ou 
não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” (26) de tal medida envolver auxílios estatais (27), em termos de exigir 
a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente 
suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilegalidade 
da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o respectivo 
procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do art. 88º do TCE (ponto L das Conclusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da auto -liquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside na 
particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor de 
ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas pelas 
vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
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-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de 
Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida.
Em face de tudo o que vai exposto, não havendo dúvidas quanto à não verificação da obrigação 

de comunicação prévia, fica consequentemente prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade.»
(Fim de citação)
Pelo exposto, inteiramente transponível para os presentes autos, tem de concluir -se que o recurso 

não merece provimento.
 - Decisão –
8. Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

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

Lisboa, 22 de Maio de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce Neto.

(1) Cf., entre outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUJGENE VAN CALSTER, OPEN-
BAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK NOORD -BRABANT.

(2) Podemos dizer que estas são as suas atribuições essenciais desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 22 de 
Setembro, e posteriores reestruturações pelos Decretos -Leis nsº. 102/93, de 2 de Abril; n.º 99/97, de 26 de Abril; n.º 47/2007, 
de 27 de Fevereiro e, finalmente, o n.º 66/2012, de 16 de Março, sendo para o efeito dotado de autonomia administrativa.

(3) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(4) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(5) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição das Ajudas de Estado concedidas em Violação do Direito 

Comunitário, Coimbra, 1994, pp. 58 ss.
(6) Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, que estabelece as regras de execução do 

artigo 93.º do Tratado CE.
(7) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, Coimbra, 2003, p. 271.
(8) Segundo o disposto no artigo 7, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, «A 

Comissão pode acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível com o 
mercado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante designada «decisão condi-
cional» (cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição…cit., p. 64)

(9) O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os cri-
térios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três 
exercícios financeiros por empresa beneficiária.

(10) Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999.
(11) Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, “O 

Papel dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da 
última frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE ?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, Fa-
culdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., p. 56.

(12) Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.
(13) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.
(14) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.
(15) Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de Novembro de 1990, Processo C -354/90.
(16) Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.

(17) Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui 
jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas 
de Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respectivo direito nacional, o que engloba o regime do procedi-
mento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis 
ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou 
análogos meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A 
revogação de actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, 
Revista do Ministério Público, Ano 33, Outubro/Dezembro, de 2012, pp. 33 ss.

(18) Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos arts. 281 e 
282º da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos 
pasmados no art. 73º do CPTA.
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(19) Segundo o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produ-
zidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
sector ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, nº1, dispõe -se que “São objecto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.

(20) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.
(21) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do Advogado-

-Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de Setembro de 1990, proc C -5/89.
(22) Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.
(23) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina Coim-

bra, 2012, p. 520.
(24) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., p. 714.
(25) Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de Julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).
(26) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.
(27) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de Setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, 

Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38. 

 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Taxa. Promoção. Vinho. Direito comunitário. Auxílio de Estado. Princípio da Propor-
cionalidade. Princípio da Confiança. Princípio da Segurança Jurídica.

Sumário:

 I —  Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do 
artigo 92º do Tratado (actual art. 107º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do art.108º, n.º 3, do TFUE.

 II —  A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector 
e representando mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III —  Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta ao 
financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites de 
minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV —  Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em 
termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo 
de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V —  A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte. 

 VI —  A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente 
como consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança 
jurídica.
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Processo n.º 44/13 -30.
Recorrente: A….., Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
 -Relatório  -
1 – A…….., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribu-

nal Administrativo e Fiscal de Viseu, de 28 de Julho de 2012, que julgou totalmente improcedente a 
impugnação por si deduzida contra o acto de (auto)liquidação da taxa de promoção, relativa ao mês de 
Março de 2009, cobrada pelo Instituto do Vinho e da Vinha, I. P., no valor de € 6.196,28, apresentando 
para tal as seguintes conclusões:

A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão ofi-
ciosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Março de 2009.

B. A A……. não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando os 
mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sentença 
ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante»  - cf. página 26 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A……. à aludida taxa de promoção nos pre-
sentes autos: a violação do disposto no artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) 
e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A…….. perante os órgãos jurisdicionais nacionais  - cf., 
neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, 
Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art.º 93º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual art.
º 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposi-
ção.» — cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD — BRABANT, processo 
C -174/O2 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -3994

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar, na questão que foi apreciada pelo Tribunal “a 
quo”, a incompatibilidade com o mercado interno comunitário da medida em questão, ou invocar a 
eventual violação de qualquer outra disposição comunitária que determine a contrariedade substantiva 
da medida com o Direito Comunitário.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que o 
IVV não compreendeu — ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... — o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«53. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a presente 
acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito 
Comunitário (...)

59. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a contra-
riedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A……… não alega, na 
questão que foi apreciada pelo Tribunal “a quo”, a contrariedade substantiva ou a incompatibilidade 
da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não procura sustentar por que a medida de auxílio 
em questão e o seu incindível modo de financiamento seriam incompatíveis com o mercado interno 
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(como por exemplo sucederia caso se verificasse, por exemplo, a existência de uma discriminação 
dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e os destinados à exportação, mencionada 
na página 26 da sentença posta em crise).

L. A A……. sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não no-
tificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) — cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os artigos 20.º, 21.º, 25.º e 26.º respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
 - cf. alíneas D) e E) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o pro-
cedimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A……. coma sua petição inicial e dada por 
integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea E) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.O. A Comissão Europeia inscreveu as 
medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento em causa nos presentes autos no conjunto de 
auxílios não notificados, originando o processo de averiguações contraditório C43/2004 — conforme 
melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, que ora se transcreve: «(3) Resultando das 
informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em causa, desde 1995, sem autorização 
prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados».)

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averigua-
ções contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado 
execução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do 
TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxilio» (cf. página 26 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior 
 - olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. (…) O Estado -membro em causa não pode pôr em exe-
cução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra vio-
lada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de 
uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «[…] a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão 
a aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente im-
procedente»  - cf. página 24 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 73º da contestação 
do IVV.

W. O reembolso — ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A…….., com as demais consequências legais — requerida nos presentes autos não decorre da adopção, 
por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria 
a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito 
dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e 
proibição de execução constante do artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.
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Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
acessível em http://eur -lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:005:001:0026:PT:PDF

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, 
acessível no link http://eur -lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:328:0049:0050:
PT:PDF

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90), foi alegado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. artigo 31º respectivo) e explicado na Parecer Jurídico 
então junto.

BB. Tais medidas — em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos — eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o 
mercado comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são 
inválidos por terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.
º 88.º), porquanto «qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado-
-Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» — cf. Acórdão de 05.10.2006, 
TRANSALPINE ÖLLEITUNG IN ÖSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão 
de 21.10.2006, processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante — isso sim — para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber 
se a medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente 
compatível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem 
dúvidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda 
antes de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo 
disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante 
medida — a taxa de promoção  - é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C 43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa 
influencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma dimi-
nuição do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de 
promoção e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (1), este 
concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado  - a taxa de promoção  - é parte integrante 
da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos 
auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios 
com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.
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KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 
130 da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios 
propriamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando 
a ser mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da 
Comissão sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido — como o foi (cf. 
parágrafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento 
das campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre 
os produtos nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do 
artigo 108º, n.º 3, do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem 
a anulação dos actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que 
o estabelecimento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão 
Europeia, é contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos 
relativamente ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Outubro de 2009 veio a ser, 
com manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, colect., p. I -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, nº. 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»

— cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

— cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito di-
recto do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos 
particulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final 
da Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos 
por terem sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra inter-
pretação conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá-
-la -ia de efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des prodults alimentaires 
e Syndicat nationaf des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.
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TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-
ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as 
consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em 
crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa — 
consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo — e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?”

2 – Contra -alegou o recorrido Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., concluindo nos termos seguintes:
A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência aos período mensal de Março de 2009.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.ºs 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas 
pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos 
auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão 
podem incidir as presentes alegações — cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao con-
trário de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a 
incompreensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido 
à sua posição.
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G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alegações 
que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º do 
CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» — cfr. p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da 
sua decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado 
CE — hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa 
com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, 
através das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da le-
gislação comunitária e nacional aplicável, não constitui uni auxílio de Estado na acepção do agora 
artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consig-
nação da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa 
larga componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pre-
tensões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos 
pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
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estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera 
a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012— através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

IV. DO PEDIDO
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais.

Só nestes termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal emitiu o parecer 

de fls. 296 a 298 dos autos, nele concluindo que:
1 – Ao período a que se refere a taxa de promoção dos autos, a Comissão tinha mandado instaurar 

procedimento contra Portugal, mas com fundamento em ser “duvidoso” com a mesma se estar a dar 
execução a “auxílio estatal”;

2 – A dita decisão que veio a ser posteriormente proferida pela mesma a 20 -7 -10 é “condicional” 
e favorável ao Estado Português, permitindo que este demonstre a conformidade da dita taxa com o 
que estava materialmente em causa, a conformidade com o Direito da União Europeia;

3 – O invocado com base nessas decisões não constitui fundamento bastante de ilegalidade na 
execução da taxa de promoção sobre o vinho p produtos vínicos, o que é de apreciar segundo um critério 
de materialidade, pelo que parece que o recurso é de improceder.

4 – Contudo, caso se entenda que o invocado em fundamento do pedido de revisão depende ainda 
de outros elementos, será, quando muito, de anular o decidido, a fim de que se faça constar qual foi a 
posterior posição da Comissão quanto à taxa dos autos, bem como se podia ter sido aplicado o que se 
encontrava previsto no Regulamento (CE) n.º 1998/2006, publicado no J.O.C.E. L 379 de 28.12.2006, 
p. 5 e ss. (art. 712.º n.º 4, 729.º n.º 3 e 730.º n.ºs 1 e 2 do CPC, aplicáveis subsidiariamente).

4  - Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
5 – Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu objecto do presente recurso foram 

fixados os seguintes factos:
A) No dia 27 de Abril de 2009, a A…….. procedeu à autoliquidação da quantia de € 6.196,28, a 

título de taxa de promoção referente ao mês de Março de 2009  - cfr. documento n.º 1.
B) O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 

n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C) Em Junho de 2009, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
D) No dia 1 de Dezembro de 2004 a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
(cfr. doc. n.º 2 em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do 
Tratado sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo 
ainda sido adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa.
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E) Do documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxilio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE
(2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa, …, sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo instituto 

da Vinha e da Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

“(…)…
II. DESCRIÇÃO
“(…)
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países terceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
“(…)
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portu-

gal, incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados no 
país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo produzidos 
noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados em Portugal.

“(…)
(108) A Comissão considera que os auxílios púbicos pagos para financiar os acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

…
IV CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-

dade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui uni auxilio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

6 – Questão a decidir
É a de saber se a sentença recorrida cometeu erro de julgamento quando julgou improcedente 

a impugnação judicial deduzida contra o acto de liquidação da taxa de promoção do vinho relativa a 
Março de 2009.

Invoca o recorrido nas suas contra -alegações – cfr. as respectivas conclusões E), F) e G) – que 
as alegações da recorrente não cumprem o disposto no artigo 685 -A do CPC, pelo que não devem ser 
admitidas, já que ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente 
ataca a conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter 
aderido à sua posição. Ora, embora as conclusões das alegações sejam tudo menos sintéticas – mere-
cendo porventura um convite deste Supremo Tribunal para que fossem sintetizadas, convite este, porém, 
não oportunamente formulado (cfr. o n.º 3 do art. 685.º -A do CPC) – delas resulta de forma clara o 
fundamento pelo qual a recorrente pede a revogação do julgado recorrido, razão pela qual se entende 
não haver violação do disposto no artigo 685.º -A do CPC e motivo para que não sejam conhecidas.

7. Apreciando
7.1 Do alegado erro de julgamento da sentença recorrida
Questão idêntica à que é objecto dos presentes autos  - salvo no que respeita ao período e mon-

tante da taxa de promoção em causa: ali respeitante a Setembro de 2007, aqui a Março de 2009; ali, 
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no montante de € 10.401,95; aqui, no valor de € 6.196,28  - foi apreciada e decidida em Acórdão deste 
Supremo Tribunal do passado dia 23 de Abril, proferida no recurso n.º 29/13, em termos que merecem 
a nossa adesão.

Haverá, pois, que aqui reiterar o que ali se julgou, no sentido da improcedência do recurso e da 
confirmação do julgado recorrido  - de improcedência da impugnação judicial deduzida – ficando pre-
judicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE requerido pela recorrente, pelos 
fundamentos constantes daquele Acórdão e que aqui, com a devida vénia, de seguida se transcrevem:

«4. Caracterização da taxa de promoção do vinho
Segundo o n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o Instituto do Vinho 
e da Vinha (IVV, IP.,) tinha por missão, “coordenar e controlar a organização institucional do sector 
vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política comunitária e pre-
parar as regras para a sua aplicação, bem como participa na coordenação e supervisão da promoção 
dos produtos vitivinícolas”.

Como se pode ler na Decisão da Comissão, de 20/7/2010 C (2010) 4891 final, nas suas funções 
de coordenação geral do sector vitivinícola, o IVV realiza dois tipos de actividades:

 - actividades que visam, principalmente os vinhos e produtos vínicos produzidos em Portugal, 
designadamente, as relativas à auditoria dos sistemas de controlo e certificação dos vinhos;

 - actividades destinadas, indistintamente, aos vinhos e produtos originários de Portugal e aos 
originários dos outros Estados -Membros e/ou países terceiros e comercializados em Portugal;

 - o IVV, I.P., presta igualmente determinados serviços a terceiros, nomeadamente: (i) organização 
e promoção das actividades de formação para os agentes económicos, organizações profissionais e in-
terprofissionais do sector vitícola e funcionários do IVV; (ii) disponibilização aos agentes económicos 
do sector da capacidade de armazenagem das infra -estruturas do IVV; e (iii) prestação de serviços do 
Laboratório do IVV e formação do seu próprio pessoal e de outros operadores do sector vitivinícola 
(financiada em grande parte por programas de apoio comunitário) (2).

Da referida Decisão resulta de igual modo que o apoio à promoção genérica do vinho e dos produtos 
vínicos foi atribuído desde 1997, por concurso, à Viniportugal, associação de natureza interprofissional 
representativa do sector, que foi, desta forma, a beneficiária da totalidade do produto da taxa parafiscal 
destinada a esse fim.

A prestação dos mais diversos serviços ao sector vitivinícola e respectivos operadores levou o 
legislador a fixar que o financiamento do IVV, IP., seria garantido, em larga medida, através da receita 
proveniente do produto das taxas cobradas sobre os vinhos e os produtos vínicos (cfr., a título de exem-
plo, o art. 31º, n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 de Abril), que aprovou os respectivos 
Estatutos.

Através do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho (3), o legislador reformulou o sistema de taxas 
existente e procedeu à criação de uma única taxa incidente sobre os produtos vínicos, a cobrar pelo IVV, 
IP., que constituía a principal fonte de financiamento das acções de coordenação geral do sector (4).

De acordo com o estatuído no art. 1º, n.º 1, daquele diploma, “Os vinhos e produtos vínicos pro-
duzidos no território nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam 
sujeitos à aplicação de uma taxa, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da 
Vinha e do Vinho (IVV), relativamente à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”. Mas como este decreto -lei não chegasse 
a ser regulamentado, o legislador, através do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, veio introduzir 
melhorias no regime da referida taxa de forma a adequar a matéria aos objectivos da política vitivinícola 
nacional e comunitária (cfr. o respectivo preâmbulo).

Quanto ao âmbito da taxa de promoção do vinho, o art. 1º do diploma reproduziu o anterior preceito 
e, quanto aos sujeitos, resulta do art. 3º que a taxa de promoção é devida quer pelos agentes económi-
cos quer pelos produtores, no caso previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 2º do Decreto -Lei n.º 119/97. 
Por sua vez, mantém -se, igualmente, no art. 11º, n.º 1, que a fixação do valor da taxa seria objecto de 
portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

No seguimento do mencionado decreto -lei, foram publicadas diversas portarias, sendo de salientar 
a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que serviu, no caso em apreço, à fixação do valor da 
taxa a pagar pela recorrente.

Com interesse para a decisão, importa ainda considerar que, segundo a Decisão da Comissão de 
2010, o produto da taxa de promoção, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funciona-
mento do IVV, I.P., destina -se, em primeiro lugar, ao financiamento dos serviços de coordenação geral 
do sector do vinho prestados por si e, em segundo lugar, às actividades de promoção do vinho e dos 
produtos vínicos.

No que respeita à actividade de promoção do vinho, verifica -se que uma parte da taxa é destinada 
a campanhas de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos, sem referência à sua origem, em 
Portugal e, outra parte, a campanhas de promoção do vinho e dos produtos vínicos portugueses no 
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território dos outros Estados -Membros e de países terceiros. No período sobre que incidiu a decisão da 
Comissão de 2010, os custos das acções de formação organizadas pelo IVV, I.P., com excepção de uma 
formação de interesse geral «Sistemas de informação e Gestão Vitivinícola 2000», cujo custo total foi 
de 367,12 EUR, foram integralmente suportadas pelos programas do Fundo Social Europeu, pelo que 
nem os agentes económicos nem o IVV tiveram de contribuir para o seu financiamento.

É esta taxa que, segundo a recorrente, enferma de ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação prévia à Comissão e respectiva execução antes da decisão final daquela entidade, ao arrepio 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE)  - pontos D e L das 
Conclusões.

5. Da relevância das decisões da Comissão emitidas sobre a taxa de promoção
Segundo o estatuído no art.108º do TFUE (ex artº 88º TCE) é da competência exclusiva da 

Comissão Europeia o exame permanente dos regimes de auxílios de Estado, em cooperação com os 
Estados -Membros, “com vista a impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado, como se 
conclui do Acórdão Lorenz” (5). Para tanto, é estabelecido um sistema de controlo prévio dos auxílios 
novos, previsto no n.º 3 do mesmo preceito e no art. 2º do Regulamento do processo (6), segundo o qual 
a Comissão deve ser informada, em devido tempo, dos projectos de auxílio, antes da sua execução.

“A fase preliminar do processo de controlo dos auxílios novos inicia -se, assim, com a notificação 
do projecto de auxílio, devendo os Estados (…) utilizar, para o efeito, formulários recomendados pela 
Comissão. A obrigação de notificar previamente os projectos de auxílio é uma obrigação incondicional 
dos Estados relativos a auxílios novos, incluindo a modificação dos existentes …” (7).

Os auxílios não notificados ou postos em execução antes de uma decisão da Comissão são objecto 
de um específico processo de controlo que se inicia com a recepção e análise de informações que a 
Comissão tenha recolhido oficiosamente ou através de denúncia de terceiros.

No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autoridades 
portuguesas, em 20 de Janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de Dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que 
não constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de servi-
ços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do sector vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º

A única acção de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 
367,12 EUR, não constitui um auxílio.

Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º

1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem 
portuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.



2164

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financiamento, 
poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional(8), isto é, desde que Portugal respeitasse 
as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as quais implicavam o reembolso de uma parte 
proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes dos outros Estados -Membros, entre 1997 e 
31 de Dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de Dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 (que 
procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 mediante 
recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das sétima e nona 
condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em Setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão(9),de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado aos 
auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação (…)”(Carta 
de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O art. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente no-

tificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão 
final (obrigação de não actuar ou de «standstill») (10).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito directo na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente à 
Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda a 
ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (11).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de Novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os actos praticados durante o período da proibição 
contida no art. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, 
a posteriori, os actos inválidos»” (12). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um 
Acórdão de 1973 (13), competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do 
Direito Comunitário, com vista a restabelecer o satus quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (14).
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Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final da 
Comissão (15). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição 
de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Fevereiro de 
2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição de 
auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adoptado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada a 
compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos actos de ex-
ecução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário impõe-lhe 
que ordene as medidas adequadas a remediar efectivamente os efeitos da ilegalidade. Mas não lhe impõe a 
obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias excepcionais.». (16)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objecto a restituição dos auxílios 
suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, como 
vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de pro-
moção em causa durante o respectivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro lado, 
coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da auto -liquidação em causa 
(relativa a Setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 2004 dar 
início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no artigo 6º do 
regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação da obrigação 
de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (17), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (18), no caso concreto, por ilegalidade for-
mal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria que 
a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distinguir, por 
um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas acções de promoção e publicidade 
dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respectivo financiamento, 
através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente da taxa cobrada 
aos operadores do sector vitivinícola e afecta, no essencial, ao financiamento da actividade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da auto -liquidação, no va-
lor de 10.401,95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Setembro de 2007, com 
fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (19), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um acto legislativo não tiver tido lugar a sua no-
tificação à Comissão ou se o acto legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha 
pronunciado de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência 
será a verificação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (20).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 

22 de Março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do art. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de Novembro de 1991 (21).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (22).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as 
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trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja selectiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afecte o comércio entre os EM” (23).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (24), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afectação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a acções de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (art.11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto 
de não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, como 
vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. Por 
outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo objectivo es-
sencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não implica, à 
partida, um auxílio concedido directa ou indirectamente através de recursos do Estado e, por outro lado, 
serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos auxílios de Estado (25).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, a 
Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das activi-
dades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do 
sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, não constitui 
um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da República 
Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 de 
Dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se seriam 
ou não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” (26) de tal medida envolver auxílios estatais (27), em termos de exigir 
a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente 
suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilegalidade 
da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o respectivo 
procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do art. 88º do TCE (ponto L das Conclusões).



2167

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da auto -liquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside na 
particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor de 
ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas pelas 
vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de 
Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida.
Em face de tudo o que vai exposto, não havendo dúvidas quanto à não verificação da obrigação 

de comunicação prévia, fica consequentemente prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade.»
(Fim de citação)
Pelo exposto, inteiramente transponível para os presentes autos, tem de concluir -se que o recurso 

não merece provimento.
 - Decisão  -
8. Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

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

Lisboa, 22 de Maio de 2013.  - Isabel Marques da Silva (relatora)  - Lino Ribeiro  - Dulce Neto.

(1) Cf., entre outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUJGENE VAN CALSTER, OPEN-
BAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK NOORD -BRABANT.

(2) Podemos dizer que estas são as suas atribuições essenciais desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 22 de 
Setembro, e posteriores reestruturações pelos Decretos -Leis nsº. 102/93, de 2 de Abril; n.º 99/97, de 26 de Abril; n.º 47/2007, 
de 27 de Fevereiro e, finalmente, o n.º 66/2012, de 16 de Março, sendo para o efeito dotado de autonomia administrativa.

(3) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(4) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(5) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição das Ajudas de Estado concedidas em Violação do Direito 

Comunitário, Coimbra, 1994, pp. 58 ss.
(6) Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, que estabelece as regras de execução do 

artigo 93.º do Tratado CE.
(7) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, Coimbra, 2003, p. 271.
(8) Segundo o disposto no artigo 7, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, «A 

Comissão pode acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível com o mer-
cado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante designada «decisão condicional» 
(cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição…cit., p. 64)
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(9) O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os cri-
térios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três 
exercícios financeiros por empresa beneficiária.

(10) Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999.
(11) Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, “O 

Papel dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da 
última frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE ?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., p. 56.

(12) Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.
(13) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.
(14)Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.
(15) Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de Novembro de 1990, Processo C -354/90.
(16) Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.

(17) Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui 
jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas 
de Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respectivo direito nacional, o que engloba o regime do procedi-
mento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis 
ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou 
análogos meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, 
A revogação de actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, 
Revista do Ministério Público, Ano 33, Outubro/Dezembro, de 2012, pp. 33 ss.

(18) Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos arts. 281 e 282º 
da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos pasmados 
no art. 73º do CPTA.

(19) Segundo o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produ-
zidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
sector ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, nº1, dispõe -se que “São objecto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.

(20) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.
(21) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do 

Advogado -Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de Setembro de 1990, proc C -5/89.
(22) Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.
(23) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina Coim-

bra, 2012, p. 520.
(24) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., 

p. 714.
(25) Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de Julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).
(26) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.
(27) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de Setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, 

Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38. 

 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do Vinho. Direito Comunitário. Auxílio de Estado. Obrigação de 
comunicação prévia. Controlo dos auxílios não notificados. Auxílios de minimis. 
Princípio da proporcionalidade. Princípio da confiança e da segurança jurídica.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do 
artigo 92º do Tratado (actual art. 107º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do art.108º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector 
e representando mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
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de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em 
termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo 
de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 48/13 -30.
Recorrente. A……….., Lda.
Recorridos: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I -RELATÓRIO
1. A……….., L.DA, com a identificação constante dos autos, deduziu, no Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Viseu, impugnação do acto tributário que indeferiu o seu pedido de revisão oficiosa de do 
acto de liquidação de taxa de promoção cobrada pelo INSTITUTO DO VINHO E DA VINHA (IVV), 
referente ao mês de Setembro de 2006.

Por sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, a reclamação foi julgada improcedente, 
mantendo as liquidações impugnadas.

2.Não se conformando com tal decisão, A……….., L.DA, veio interpor recurso, para a Secção do 
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, apresentou as suas Alegações, formulando 
as seguintes Conclusões:

“A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ai Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Setembro de 2006.

B. A A……….. não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando 
os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sentença 
ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação da 
pretensão da Impugnante»  - cf. pág. 27 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste entendimento 
radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A………… à aludida taxa de promoção nos 
presentes autos: a violação do disposto no artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do 
TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A………… perante os órgãos jurisdicionais nacionais 
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– cf., neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS 
SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art.º 93.º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual 
art.º 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta dispo-
sição.» — cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD — BRABANT, processo 
c -174/02 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11. 1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07. 1996, SFEI, proc. c -3994

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno 
comunitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição 
comunitária que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem 
a A……….. teria legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos 
Estados -membros que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do 
actual n.º 1 do artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto 
esse juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da 
intervenção da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE 
(actual n.º 1 do artigo 108.º do TFUE), detém a competência — exclusiva — para proceder ao exame 
permanente da compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que o 
IVV não compreendeu — ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... — o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário [...]

74. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição Inicial, a A……….. não alega a 
contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não 
procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional 
e os destinados à exportação, mencionada na página 27 da sentença posta em crise).

I. A A……….. sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) — cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos 111.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
— cf. alíneas F) e G) dos factos provados e teor da decisão da comissão Europeia de iniciar o proce-
dimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A……….. com a sua petição inicial e dada por 
integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de ave-
riguações contraditório C43/2004  - conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, 
que ora se transcreve:

«(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em causa, 
desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não 
notificados».)

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averigua-
ções contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
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é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado 
execução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do 
TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cfr.página 27 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior  - 
olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. [...] O Estado -membro em causa não pode pôr em exe-
cução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra vio-
lada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de 
uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «[..]a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a 
aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida senão como a despropósito e totalmente 
improcedente»  - cf. página 25 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 82 da contestação 
do IVV.

W. O reembolso — ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A……….., com as demais consequências legais — requerida nos presentes autos não decorre da adop-
ção, por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em 
causa, por considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, 
aconteceria a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto 
ao âmbito dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação 
prévia e proibição de execução constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do 
TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
decisão que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação 
de decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará 
notar que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado 
Português, igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV.

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capitulo IV — A) respectivo).

BB. Tais medidas — em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos — eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cfr. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxilio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
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terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.»  - cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÕL-
LEITUNG IN ÕSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo c -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante — isso sim — para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber 
se a medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente 
compatível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem 
dúvidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda 
antes de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo 
disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante 
medida — a taxa de promoção – é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa 
influencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma dimi-
nuição do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de 
promoção e formação.

XI. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia2, (2cfr., entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALSTER, 
OPENBAAR SLACHTHUTS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK NOORD -BRABANT.) 
este concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado — a taxa de promoção – é parte integrante 
da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos 
auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios 
com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — 
cf., por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 
130 da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios 
propriamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando 
a ser mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da 
Comissão sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido — como o foi 
(cf. parágrafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento 
das campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os 
produtos nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do ar-
tigo 108.º, n.º 3, do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a 
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anulação dos actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que 
o estabelecimento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão 
Europeia, é contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos 
relativamente ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Setembro de 2006 e veio a 
ser, com manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, colect., p. I -3735, n.º 31).»

 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. 2 -165, n.º 20)»

— cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

— cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 
artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem 
sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»)

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

TT.«64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-
ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º,, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as 
consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du comnerce extérieur des produits alimentaires e Syndícat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJIJE, de 21.10.2003, proferido no processo c -261/01 e 
262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa 
e se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?
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A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa  - 
consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual  - financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de 
um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se 
encontra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo 
de auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão 
sobre a respectiva compatibilidade?

Em caso negativo  - e na hipótese de o Estado - Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?”

3. O INSTITUTO DO VINHO E DA VINHA (IVV) apresentou as suas Contra -alegações, com 
as seguintes Conclusões:

“A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência aos período mensal de Setembro de 2006.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, nºs 2 e 3 e 685.º -A, n.ºs 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas 
pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos 
auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão 
podem incidir as presentes alegações — cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao con-
trário de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a 
incompreensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na pi...

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido 
à sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» — cfr p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da 
sua decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado 
CE — hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa 
com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.
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J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, 
através das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da le-
gislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora 
artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consig-
nação da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa 
larga componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pre-
tensões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos 
pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera 
a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012— através de carta junta em anexo a estas contra - alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
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dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE (…)”.

4. O Digno Representante do Ministério Público, junto deste STA, emitiu douto parecer, onde 
se conclui

“O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
 -anulação da sentença por insuficiência da matéria de facto;
 -devolução do processo ao tribunal recorrido para ampliação da matéria de facto, em ordem à 

aplicação do regime legal enunciado na fundamentação.”
5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II - FUNDAMENTOS
1 - DE FACTO
A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria:
“…A)  - No dia 20 de Outubro de 2006, a A………. procedeu à autoliquidação da quantia de € 

60.109,49, a título de taxa de promoção referente ao mês de Setembro de 2006  - cf. documento n.º 1, 
junto com o pedido de revisão oficiosa.

B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C)  - Em 22/12/2008 a A……….. apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida 
em A.

D)  - O pedido mencionado em C. foi indeferido em 12/01/2009.
E)  - Em 10/02/2009, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
F)  - No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a 

sua decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE 
(cfr. doc. n.º 2 em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do 
Tratado sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo 
ainda sido adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G)  - No documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob 
a epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxilio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de Promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE
(2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no de-

mais:
“I PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa … sobre a taxa de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

II. DESCRIÇÃO
“(…)
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, 

é imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas tam-
bém

 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-
ceiros, e

 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Por-
tugal.

“(…)
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 
no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
com unitários aplicáveis nesta matéria.
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IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão (…)”.

2 - DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
Resulta do probatório que a recorrente procedeu, no dia 26 de Outubro de 2006, à autoliquidação 

da quantia de € 60.109,49, a título de taxa de promoção do vinho, referente ao mês de Setembro de 
2006, tendo apresentado, em 22/12/2008, pedido de revisão oficiosa da mesma, que foi indeferido em 
12/1/2009.

Contra este indeferimento deduziu a recorrente impugnação judicial, que foi julgada improcedente, 
por sentença proferida, em 30/6/2012, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu.

Para tanto, ponderou, entre o mais, a Mmª Juíza “a quo”:
• “(…) Alega a Impugnante que a taxa por si autoliquidada constitui um auxílio de Estado, contra-

pondo o IVV que a própria Comissão Europeia defende, em larga medida, exactamente o contrário.
• “(…) A taxa de promoção incide sobre os «vinhos e produtos vínicos produzidos no território 

nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados», sendo devida pelo agente eco-
nómico (e, em certos casos, pelo produtor) ao IVV — cf. art.º 1º, nº1, e art.º 3.º do D.L. n.º 119/97.

• “A taxa de promoção constitui, conforme decorre do n.º 1 do art.º 1.º do D.L. n.º 119/97, a «con-
trapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção 
genérica e à coordenação geral do sector».

• “(…) O IVV, em sua defesa, alega que o seu financiamento é garantido, em larga medida, pela 
taxa de promoção. Isto mesmo foi confirmado pela Comissão Europeia na sua decisão de início do 
procedimento de investigação em curso (2 Cfr. Decisão da Comissão C 43/2004 (ex NN 38/2003)  - Taxa 
parafiscal de promoção do vinho, publicada no JOUE C 92, de 16.04.2005, a que se dará particular 
atenção no capítulo 0 infra (cfr. doc. n.º 2, que ora se junta e se dá por reproduzido para todos os efeitos 
legais), ao registar, por um lado, que «[a]s receitas desta taxa dita de promoção do vinho correspondem 
a mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV» e, por outro, que «o financiamento 
das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável 
pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio estatal» (cfr. resumo 
da Decisão da Comissão, página 12, parágrafo 144). Admite -se que o nome não seja o mais adequado 
à natureza da taxa, mas tal deve -se ao Legislador e não ao IVV.

• “(…) Assim, nesta questão, dando razão ao IVV, é a própria Comissão que na decisão referida 
na alínea G. dos factos provados refere que “o financiamento das prestações de serviços ao sector 
desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do sector 
vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio estatal” (sublinhado nosso), conclusão 144.

• “(…) não estando em causa, um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser pre-
viamente notificada à Comissão Europeia, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE.

• “Através da Decisão da Comissão em apreço (parágrafos 144 e 145), aquela Instituição concluiu 
que:

(iv) «o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto 
autoridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal».

(v) «o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas 
de promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio»;

(vi) «as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim 
como o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua com-
patibilidade com o mercado comum»,

• Daqui concluímos duas coisas: i) o processo em curso, que tem por objecto a taxa de promoção, 
tem um âmbito muito reduzido, sendo que a Comissão não apresenta hoje dúvidas nem obstáculos 
face aos aspectos essenciais da existência da referida taxa; e ii) as poucas medidas que estão ainda a 
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ser objecto de investigação pela Comissão no processo em curso nada têm que ver com as questões de 
fundo que nos ocupam nos presentes autos.

• Logo, a instauração pela Impugnante da presente acção de impugnação judicial, com base exclu-
sivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a aspectos parcelares da taxa de promoção, 
não pode ser tida senão como a despropósito e totalmente improcedente.

• “(…) Assim, as dúvidas da Comissão relativamente à taxa de promoção enquanto mecanismo 
de financiamento dos auxílios às acções de promoção e de publicidade do vinho limitam -se à parte do 
produto da taxa de promoção pago pelos produtos vitivinícolas provenientes de outros Estados -membros 
e às vantagens que estes retiram das acções de promoção e publicidade acima mencionadas, na medida 
em que estas acções sejam financiadas pelas receitas da taxa.

• “(…) Quanto aos vinhos produzidos em Portugal, ainda que comercializados fora do nosso 
país, a Comissão foi muito clara ao considerar que «não se afigura (...) existir discriminação entre os 
produtos nacionais destinados ao mercado nacional e os destinados à exportação» (cfr. parágrafo 143 
da Decisão (cit)).

• “(…) Resta assim concluir que o processo de investigação à taxa de promoção, que foi iniciado 
pela Comissão e que se encontra em curso, é totalmente irrelevante para os presentes autos e para a 
fundamentação da pretensão da Impugnante”.

Contra este entendimento se insurge a recorrente argumentando, em síntese, que:
• “(…) nos presentes autos, (…) o que a recorrente sustenta é tão só a ilegalidade da taxa de 

promoção decorrente da respectiva não notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução 
antes de decisão final da Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE)…”

• “(…) Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV 
e às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão. A Decisão da Comissão de iniciar 
o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.
º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, é, pois, a prova plena de que a medida em 
questão foi executada sem notificação e autorização prévia da Comissão, tendo sido inscrita no registo 
dos auxílios não notificados à Comissão.

•”(…) O Estado Português não poderia cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário”.

• «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxilio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.»  - cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÕL-
LEITUNG IN ÕSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo c -261/01 e 262/02.

• “(…) O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sen-
tença proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta 
em crise.

• “Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese (…)”.

Por sua vez, o recorrido, nas Contra -Alegações, vem dizer que a recorrente em vez de rebater a 
decisão “a quo”, as suas posições e respectivas apreciações, se limita a invocar a incompreensão do 
Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i.., o que “seria desde logo suficiente para que 
não pudessem ser admitidas estas alegações que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.
º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º do CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, 
acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, 
acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos 
do STA no recurso n.º 39.981 de 11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, 
e no recurso n.º 13.331 de 22 de Janeiro de 1992”.

Em face das conclusões, que são as relevantes para aferir do objecto e âmbito do recurso [cfr. 
os arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], o objecto do presente recurso 
consiste em saber se a sentença recorrida fez correcto julgamento quando decidiu improcedente a im-
pugnação judicial, mantendo o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto de liquidação da 
taxa de promoção do vinho relativa a Setembro de 2006.
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2.2. Sendo estas as questões a tratar, verifica -se que as mesmas já foram decididas por Acórdão 
deste Supremo Tribunal Administrativo, em 23 de Abril, proc n.º 29/2013, no qual interviemos como 
relatora.

Em face do exposto, concordando inteiramente com a fundamentação aduzida e tendo presente 
o disposto no art. 8º, n.º 3, do Código Civil e a possibilidade conferida pelo art. 713º, n.º 5, do Código 
de Processo Civil, limitamo -nos a remeter para aquele aresto, de que se juntará cópia.

III - DECISÃO
Termos em que os Juízes Conselheiros da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 22 de Maio de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

Nota. — O acórdão supra identificado encontra -se publicado em apêndice ao Diário da Republica, 
no volume correspondente à data em que foi proferido. 

 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Taxa. Promoção. Vinho. Direito comunitário. Auxílio de Estado. Princípio da Propor-
cionalidade. Princípio da Confiança. Princípio da Segurança Jurídica.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional na-
cional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do artigo 92.º 
do Tratado (actual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade de 
uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector 
e representando mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em 
termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo 
de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.
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Processo n.º 53/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 -Relatório  -
1 – A…………, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tri-

bunal Administrativo e Fiscal de Viseu, de 30 de Junho de 2012, que julgou totalmente improcedente a 
impugnação por si deduzida contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação de 
taxa de promoção, relativa ao mês de Julho de 2006, cobrada pelo Instituto do Vinho e da Vinha, I. P., 
no valor de € 50.082,82, apresentando para tal as seguintes conclusões:

A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão ofi-
ciosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “VV”) com referência ao mês de Julho de 2006.

B. A A………… não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando 
os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sentença 
ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante»  - cf. página 32 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A………… à aludida taxa de promoção nos 
presentes autos: a violação do disposto no artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do 
TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do 
TFUE), possui efeito directo, pelo que é invocável pela A………… perante os órgãos jurisdicionais 
nacionais  - cf., neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS 
DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art.º 93º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual 
art.º 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta dispo-
sição.» — cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD — BRABANT, processo 
C -174/O2 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -3994

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno 
comunitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição 
comunitária que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem 
a A………… teria legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos 
Estados -membros que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do 
actual n.º 1 do artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto 
esse juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da 
intervenção da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE 
(actual n.º 1 do artigo 108.º do TFUE), detém a competência — exclusiva — para proceder ao exame 
permanente da compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que o 
IVV não compreendeu — ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... — o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário (...)
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73. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A………… não alega, na 
questão que foi apreciada pelo Tribunal “a quo…, a contrariedade substantiva ou a incompatibilidade 
da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não procura sustentar por que a medida de auxílio 
em questão e o seu incindível modo de financiamento seriam incompatíveis com o mercado interno 
(como por exemplo sucederia caso se verificasse, por exemplo, a existência de uma discriminação 
dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e os destinados à exportação, mencionada 
na página 32 da sentença posta em crise).

L. A A………… sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) — cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos  - cf. 
alíneas F) e G)dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o procedimento 
contraditório C43/2004, junto aos autos pela A………… com a sua petição inicial e dada por integral-
mente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de 
averiguações contraditório C43/2004 — conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada 
decisão, que ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução 
ao dispositivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no 
registo dos auxílios não notificados».)

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averigua-
ções contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado 
execução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do 
TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cf. página 33 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior  - 
olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. (…) O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra vio-
lada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de 
uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «[…] a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão 
a aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente im-
procedente»  - cf. página 30 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 87º da contestação 
do IVV.

W. O reembolso — ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A…………, com as demais consequências legais — requerida nos presentes autos não decorre da 
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adopção, por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa 
em causa, por considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, 
aconteceria a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao 
âmbito dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia 
e proibição de execução constante do artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
acessível em http://eur -lex. Europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:005:0011:0026:
PT:PDF

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, 
acessível no link http://eur -lex. Europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:328:0049:0050:
PT:PDF

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV — A) respectivo).

BB. Tais medidas — em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos — eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o 
mercado comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são 
inválidos por terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.
º 88.º), porquanto «qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado-
-Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» — cf. Acórdão de 05.10.2006, 
TRANSALPINE ÖLLEITUNG IN ÖSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão 
de 21.10.2006, processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante — isso sim — para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber 
se a medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente 
compatível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem 
dúvidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda 
antes de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo 
disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante 
medida — a taxa de promoção  - é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C 43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa 
influencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma dimi-
nuição do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de 
promoção e formação.
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II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (1), este 
concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado  - a taxa de promoção  - é parte integrante 
da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos 
auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios 
com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 
130 da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios 
propriamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando 
a ser mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da 
Comissão sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido — como o foi (cf. 
parágrafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento 
das campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre 
os produtos nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do 
artigo 108º, n.º 3, do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem 
a anulação dos actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que 
o estabelecimento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão 
Europeia, é contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos 
relativamente ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Janeiro de 2006 veio a ser, 
com manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, colect., p. I -3735, n.º 31).»  - 
cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, nº. 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»

— cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 

dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

— cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito di-

recto do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos 
particulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final 
da Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos 
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por terem sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra inter-
pretação conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá-
-la -ia de efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des prodults alimentaires 
e Syndicat nationaf des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-

ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as 
consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 

proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.
Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa 
e se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa — 
consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo — e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?”

2 – Contra -alegou o recorrido Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., concluindo nos termos seguintes:
A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência aos período mensal de Julho de 2006.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.ºs 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas 
pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos 
auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão 
podem incidir as presentes alegações — cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao con-
trário de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a 
incompreensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..
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F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido 
à sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 
de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» — cfr. p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da 
sua decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado 
CE — hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa 
com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, 
através das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da le-
gislação comunitária e nacional aplicável, não constitui uni auxílio de Estado na acepção do agora 
artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consig-
nação da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa 
larga componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pre-
tensões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos 
pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
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financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera 
a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012 — através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

IV. DO PEDIDO
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais.

Só nestes termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal emitiu o parecer 

de fls. 345 a 347 dos autos, nele concluindo que “(…) deve anular -se a sentença recorrida, baixando 
os autos à 1.ª instância, a fim de se proceder à ampliação da matéria de facto”.

4  - Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação –
5 – Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu objecto do presente recurso foram 

fixados os seguintes factos:
A) No dia 29 de Agosto de 2006, a A………… procedeu à autoliquidação da quantia de € 50.082,82, 

a título de taxa de promoção referente ao mês de Julho de 2006  - cfr. documento n.º 1, junto com o 
pedido de revisão oficiosa.

B) O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C) Em 22/12/2008 a A………… apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida 
em A.

D) O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009.
E) Em 11/02/2009, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
F) No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
(cfr. doc. n.º 2 em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do 
Tratado sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo 
ainda sido adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G) Do documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxilio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE
(2005/C 92/06)”



2187

Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa, …, sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo instituto 

da Vinha e da Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países terceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios púbicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui uni auxilio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

6 – Questão a decidir
É a de saber se a sentença recorrida cometeu erro de julgamento quando julgou improcedente a 

impugnação judicial deduzida contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto de autoli-
quidação da taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Julho de 2006.

Invoca o recorrido nas suas contra -alegações – cfr. as respectivas conclusões E), F) e G) – que 
as alegações da recorrente não cumprem o disposto no artigo 685 -A do CPC, pelo que não devem ser 
admitidas, já que ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente 
ataca a conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter 
aderido à sua posição. Ora, embora as conclusões das alegações sejam tudo menos sintéticas – mere-
cendo porventura um convite deste Supremo Tribunal para que fossem sintetizadas, convite este, porém, 
não oportunamente formulado (cfr. o n.º 3 do art. 685.º -A do CPC) – delas resulta de forma clara o 
fundamento pelo qual a recorrente pede a revogação do julgado recorrido, razão pela qual se entende 
não haver violação do disposto no artigo 685.º -A do CPC e motivo para que não sejam conhecidas.

7. Apreciando
7.1 Do alegado erro de julgamento da sentença recorrida
Questão idêntica à que é objecto dos presentes autos  - salvo no que respeita ao período e mon-

tante da taxa de promoção em causa: ali respeitante a Setembro de 2007, aqui a Julho de 2006; ali, no 
montante de € 10.401,95; aqui, no valor de € 50.082,82  - foi apreciada e decidida em Acórdão deste 
Supremo Tribunal do passado dia 23 de Abril, proferida no recurso n.º 29/13, em termos que merecem 
a nossa adesão.

Haverá, pois, que aqui reiterar o que ali se julgou, no sentido da improcedência do recurso e da 
confirmação do julgado recorrido  - de improcedência da impugnação judicial deduzida – ficando pre-
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judicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE requerido pela recorrente, pelos 
fundamentos constantes daquele Acórdão e que aqui, com a devida vénia, de seguida se transcrevem:

«4. Caracterização da taxa de promoção do vinho
Segundo o n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o Instituto do Vinho 
e da Vinha (IVV, IP.,) tinha por missão, “coordenar e controlar a organização institucional do sector 
vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política comunitária e pre-
parar as regras para a sua aplicação, bem como participa na coordenação e supervisão da promoção 
dos produtos vitivinícolas”.

Como se pode ler na Decisão da Comissão, de 20/7/2010 C (2010) 4891 final, nas suas funções 
de coordenação geral do sector vitivinícola, o IVV realiza dois tipos de actividades:

 - actividades que visam, principalmente os vinhos e produtos vínicos produzidos em Portugal, 
designadamente, as relativas à auditoria dos sistemas de controlo e certificação dos vinhos;

 - actividades destinadas, indistintamente, aos vinhos e produtos originários de Portugal e aos 
originários dos outros Estados -Membros e/ou países terceiros e comercializados em Portugal;

 - o IVV, I.P., presta igualmente determinados serviços a terceiros, nomeadamente: (i) organização 
e promoção das actividades de formação para os agentes económicos, organizações profissionais e in-
terprofissionais do sector vitícola e funcionários do IVV; (ii) disponibilização aos agentes económicos 
do sector da capacidade de armazenagem das infra -estruturas do IVV; e (iii) prestação de serviços do 
Laboratório do IVV e formação do seu próprio pessoal e de outros operadores do sector vitivinícola 
(financiada em grande parte por programas de apoio comunitário) (2).

Da referida Decisão resulta de igual modo que o apoio à promoção genérica do vinho e dos produtos 
vínicos foi atribuído desde 1997, por concurso, à Viniportugal, associação de natureza interprofissional 
representativa do sector, que foi, desta forma, a beneficiária da totalidade do produto da taxa parafiscal 
destinada a esse fim.

A prestação dos mais diversos serviços ao sector vitivinícola e respectivos operadores levou o 
legislador a fixar que o financiamento do IVV, IP., seria garantido, em larga medida, através da receita 
proveniente do produto das taxas cobradas sobre os vinhos e os produtos vínicos (cfr., a título de exem-
plo, o art. 31º, n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 de Abril), que aprovou os respectivos 
Estatutos.

Através do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho (3), o legislador reformulou o sistema de taxas 
existente e procedeu à criação de uma única taxa incidente sobre os produtos vínicos, a cobrar pelo IVV, 
IP., que constituía a principal fonte de financiamento das acções de coordenação geral do sector (4).

De acordo com o estatuído no art. 1º, n.º 1, daquele diploma, “Os vinhos e produtos vínicos pro-
duzidos no território nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam 
sujeitos à aplicação de uma taxa, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da 
Vinha e do Vinho (IVV), relativamente à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”. Mas como este decreto -lei não chegasse 
a ser regulamentado, o legislador, através do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, veio introduzir 
melhorias no regime da referida taxa de forma a adequar a matéria aos objectivos da política vitivinícola 
nacional e comunitária (cfr. o respectivo preâmbulo).

Quanto ao âmbito da taxa de promoção do vinho, o art. 1º do diploma reproduziu o anterior preceito 
e, quanto aos sujeitos, resulta do art. 3º que a taxa de promoção é devida quer pelos agentes económi-
cos quer pelos produtores, no caso previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 2º do Decreto -Lei n.º 119/97. 
Por sua vez, mantém -se, igualmente, no art. 11º, n.º 1, que a fixação do valor da taxa seria objecto de 
portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

No seguimento do mencionado decreto -lei, foram publicadas diversas portarias, sendo de salientar 
a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que serviu, no caso em apreço, à fixação do valor da 
taxa a pagar pela recorrente.

Com interesse para a decisão, importa ainda considerar que, segundo a Decisão da Comissão de 
2010, o produto da taxa de promoção, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funciona-
mento do IVV, I.P., destina -se, em primeiro lugar, ao financiamento dos serviços de coordenação geral 
do sector do vinho prestados por si e, em segundo lugar, às actividades de promoção do vinho e dos 
produtos vínicos.

No que respeita à actividade de promoção do vinho, verifica -se que uma parte da taxa é destinada 
a campanhas de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos, sem referência à sua origem, em 
Portugal e, outra parte, a campanhas de promoção do vinho e dos produtos vínicos portugueses no 
território dos outros Estados -Membros e de países terceiros. No período sobre que incidiu a decisão da 
Comissão de 2010, os custos das acções de formação organizadas pelo IVV, I.P., com excepção de uma 
formação de interesse geral «Sistemas de informação e Gestão Vitivinícola 2000», cujo custo total foi 
de 367, 12 EUR, foram integralmente suportadas pelos programas do Fundo Social Europeu, pelo que 
nem os agentes económicos nem o IVV tiveram de contribuir para o seu financiamento.
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É esta taxa que, segundo a recorrente, enferma de ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação prévia à Comissão e respectiva execução antes da decisão final daquela entidade, ao arrepio 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE)  - pontos D e L das 
Conclusões.

5. Da relevância das decisões da Comissão emitidas sobre a taxa de promoção
Segundo o estatuído no art.108º do TFUE (ex artº 88º TCE) é da competência exclusiva da 

Comissão Europeia o exame permanente dos regimes de auxílios de Estado, em cooperação com os 
Estados -Membros, “com vista a impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado, como se 
conclui do Acórdão Lorenz” (5). Para tanto, é estabelecido um sistema de controlo prévio dos auxílios 
novos, previsto no n.º 3 do mesmo preceito e no art. 2º do Regulamento do processo (6), segundo o qual 
a Comissão deve ser informada, em devido tempo, dos projectos de auxílio, antes da sua execução.

“A fase preliminar do processo de controlo dos auxílios novos inicia -se, assim, com a notificação 
do projecto de auxílio, devendo os Estados (…) utilizar, para o efeito, formulários recomendados pela 
Comissão. A obrigação de notificar previamente os projectos de auxílio é uma obrigação incondicional 
dos Estados relativos a auxílios novos, incluindo a modificação dos existentes …” (7).

Os auxílios não notificados ou postos em execução antes de uma decisão da Comissão são objecto 
de um específico processo de controlo que se inicia com a recepção e análise de informações que a 
Comissão tenha recolhido oficiosamente ou através de denúncia de terceiros.

No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autoridades 
portuguesas, em 20 de Janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de Dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que 
não constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de servi-
ços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do sector vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º
A única acção de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 

367,12 EUR, não constitui um auxílio.
Artigo 2º
Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 

executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º
1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-

tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financia-
mento, poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (8), isto é, desde que Portugal 
respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as quais implicavam o reembolso 
de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes dos outros Estados -Membros, 
entre 1997 e 31 de Dezembro de 2006.
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Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de Dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 (que 
procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 mediante 
recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das sétima e nona 
condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em Setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (9), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado aos 
auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação (…)” 
(Carta de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O art. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente no-

tificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão 
final (obrigação de não actuar ou de «standstill») (10).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito directo na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente à 
Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda a 
ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (11).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de Novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os actos praticados durante o período da proibição 
contida no art. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os actos inválidos»” (12). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acór-
dão de 1973 (13), competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do Direito 
Comunitário, com vista a restabelecer o satus quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (14).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final da 
Comissão (15). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição 
de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Fevereiro de 
2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição de 
auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adoptado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
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a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos actos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe-lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efectivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excepcionais.». (16)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objecto a restituição dos auxílios 
suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, como 
vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de pro-
moção em causa durante o respectivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro lado, 
coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da auto -liquidação em causa 
(relativa a Setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 2004 dar 
início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no artigo 6º do 
regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação da obrigação 
de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (17), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (18), no caso concreto, por ilegalidade for-
mal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria que 
a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distin-
guir, por um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas acções de promoção 
e publicidade dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respectivo 
financiamento, através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente 
da taxa cobrada aos operadores do sector vitivinícola e afecta, no essencial, ao financiamento da acti-
vidade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da auto -liquidação, no valor 
de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Setembro de 2007, com 
fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (19), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um acto legislativo não tiver tido lugar a sua no-
tificação à Comissão ou se o acto legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha 
pronunciado de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência 
será a verificação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (20).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de Março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do art. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de Novembro de 1991 (21).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (22).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja selectiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afecte o comércio entre os EM” (23).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (24), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
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de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afectação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a acções de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (art.11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto 
de não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, como 
vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. 
Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo objec-
tivo essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não 
implica, à partida, um auxílio concedido directa ou indirectamente através de recursos do Estado e, por 
outro lado, serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos auxílios 
de Estado (25).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, a 
Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das activi-
dades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do 
sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, não constitui 
um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da República 
Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 
de Dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se seriam ou 
não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” (26) de tal medida envolver auxílios estatais (27), em termos de exigir 
a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente 
suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilegalidade 
da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o respectivo 
procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do art. 88º do TCE (ponto L das Conclusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da auto -liquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside na 
particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor de 
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ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas pelas 
vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não subiste 
qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da nulidade seria 
manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a receita da taxa afecta 
ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do seu orçamento e que a 
componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de 
Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida.
Em face de tudo o que vai exposto, não havendo dúvidas quanto à não verificação da obrigação 

de comunicação prévia, fica consequentemente prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade.»
(Fim de citação)
Pelo exposto, inteiramente transponível para os presentes autos, tem de concluir -se que o recurso 

não merece provimento.
 - Decisão –
8. Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

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

Lisboa, 22 de Maio de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce Neto.
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de Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respectivo direito nacional, o que engloba o regime do procedi-
mento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis 
ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou 
análogos meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A 
revogação de actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, 
Revista do Ministério Público, Ano 33, Outubro/Dezembro, de 2012, pp. 33 ss.

(18) Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos arts. 281 e 282º 
da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos pasmados 
no art. 73º do CPTA.

(19) Segundo o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produ-
zidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
sector ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, nº1, dispõe -se que “São objecto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.

(20) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.
(21) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do 

Advogado -Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de Setembro de 1990, proc C -5/89.
(22) Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.
(23) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina Coim-

bra, 2012, p. 520.
(24) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., p. 714.
(25) Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de Julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).
(26) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.
(27) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de Setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, 

Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38. 

 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

IRS. Ajudas de custo. Ónus de prova.

Sumário:

 I — As ajudas de custo, atribuídas ao trabalhador, têm natureza remuneratória somente 
na parte que excede o limite legal fixado anualmente para os servidores do Estado, 
face ao disposto no art.º 2.º, n.º 3, alínea d) do CIRS.

 II — O ónus de prova de tal excesso, como da verificação da falta dos pressupostos da 
sua atribuição, como pressuposto da norma de tributação, recai sobre a Adminis-
tração Tributária.

Processo n.º 146/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A……….
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I - O representante da Fazenda Publica, vem recorrer da decisão do Tribunal Tributário de Lisboa, 
que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por A………, melhor identificado nos autos, 
contra a liquidação a liquidação adicional de IRS que lhe foi efetuada relativamente ao exercício de 
2004 no montante de € 2.034,48, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

A) - A douta decisão judicial fez errado julgamento de direito ao ter considerado que a liquidação 
impugnada enferma de erro na qualificação dos rendimentos auferidos pelo Recorrido.

B) - No seguimento da referida ação inspetiva, foi detetado que o sujeito passivo recebeu a título 
de “ajudas de custo” o montante de € 6.550,28 Euros.
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C) - Apesar da qualificação como ajudas de custo, dada pela entidade patronal, a A.T. entendeu 
que aquelas integravam o conceito de rendimento de trabalho dependente, nos termos da alínea d) 
do n.º 3 do art. 2.º do CIRS, por não terem sido observados os pressupostos previstos no Decreto -Lei 
n.º 106/98 de 24 de abril.

D) - O principal pressuposto para atribuição de ajudas de custo aos servidores do Estado, é a 
existência de deslocação do funcionário em serviço para o local diferente do seu domicilio necessário, 
conforme o disposto no artº. 1.º do citado DL. n.º 106/98 de 24.04, sendo definido no seu artigo 2.º 
“domicilio necessário”.

E) - O Contrato Coletivo de Trabalho para a Indústria da Construção Civil e Obras Públicas (...), 
celebrado pelas empresas que se dedicam à atividade de construção civil e obras públicas estabelece 
que o local habitual de trabalho deve ser entendido como o lugar onde deve ser realizada a prestação 
de trabalho de acordo com o estipulado no contrato ou o lugar resultante da transferência de local de 
trabalho; noutra das suas cláusulas estabelece que as normas reguladoras das deslocações para fora do 
continente serão sempre objeto de acordo escrito entre o trabalhador e a entidade patronal;

F) - Neste seguimento, o recorrido assinou um adicional ao contrato de trabalho com a sua entidade 
patronal, nos termos do qual passaria a prestar serviços na República de Angola (cfr. Cláusula 2.ª);

G) - O que significa que, neste caso, o domicilio necessário do recorrido corresponde ao local onde 
a atividade é exercida: República Popular de Angola

H) - Assim sendo afigura -se -nos que só poderão ser atribuídas ajudas de custo por deslocações fora 
da área abrangida pela obra onde o recorrido foi colocado para desempenhar as suas funções.

I) - Também a Jurisprudência tem vindo a defender que a característica essencial das ajudas de 
custo é o seu caráter compensatório, visando reembolsar o trabalhador por despesas que teve de suportar 
a favor da entidade patronal, por motivos de deslocações ao serviço desta (vide, a titulo de exemplo 
os doutos acórdãos do TCAS, proferidos no âmbito dos processos n.º 01037/03 e n.º 069110/02, de 
2004/03/30 e 2003/05/13, respetivamente);

J) - Não era isso que se passava no caso sub judice;
K - No caso em apreço, verifica -se o processamento de forma sistemática e continuada das ajudas 

de custo, indicando ter caráter de permanência, conforme, aliás, se encontra estabelecido no adicional 
ao contrato de trabalho;

L) - O que preenche os pressupostos de subsidio de deslocação e não de ajudas de custo que pres-
supõem deslocações aleatórias, temporárias e não previsíveis,

M) - As quantias pagas pela entidade empregadora ao recorrido não podem ser qualificadas como 
ajudas de custo, por incumprimento dos pressupostos tributários substantivos da não tributação em 
sede de IRS da atribuição de ajudas de custo previstos a “contrario sensu” na alínea d) do n.º 3, do 
artigo 2.º do CIRS,

N) - Nas ajudas de custo não existe correspectividade relativa ao trabalho, característica da retribui-
ção. A sua causa está na indemnização da adiantada cobertura das despesas efetuadas pelo trabalhador, 
por causa relacionada com o seu serviço, e daí que constituam retribuição se forem previstas no contrato. 
(Cfr. Ac. do STJ, de 20/01/99, no processo n.º 988284).

O) - No caso em apreço, o ora Recorrido foi contratado para trabalhar num pais estrangeiro, sendo 
ai o seu local de trabalho,

P) - Na verdade, as referidas prestações apenas poderiam ser qualificadas como ajudas de custo 
caso se destinassem a reembolsar o Recorrido por despesas que tivesse de efetuar em serviço e a favor 
da entidade patronal, com caráter temporário e fora do local habitual de trabalho.

Q) - Do preceituado no n.º 2 do art.º 2.º do CIRS, as remunerações pagas ou postas à disposição 
do seu titular sujeitas a IRS, compreendem, entre outras “...as remunerações acessórias, ainda que 
periódicas, fixas, ou variáveis, de natureza contratual ou não.”

R) - De destacar que a qualificação dos rendimentos atribuída pela entidade pagadora como ajudas 
de custo não vincula a AT, mas tão só a própria lei.

S) - Conclui -se que as designadas “ajudas de custo” pagas são remunerações acessórias, pelo que 
constituem rendimentos do trabalho dependente e como tal enquadráveis no artigo 2.º do CIRS, estando 
assim sujeitas a IRS, pela categoria A, motivo que procedeu à correção do rendimento declarado e, 
consequentemente, à liquidação adicional ora impugnada, afastada que ficou a natureza de ajudas de 
custo dos montantes que a esse titulo foram abonados ao Contribuinte.

Termos em que, concedendo -se provimento ao recurso, deve a decisão ser revogada e substituída 
por acórdão que declare a Impugnação improcedente.

II. O recorrido, A……… apresentou as suas contra alegações, concluindo da seguinte forma:
1ª)  - A douta sentença recorrida mostra -se conforme à factualidade provada e ao Direito, pelo que 

deve ser mantida na íntegra.
2ª)  -Também o Ministério Público sustenta a procedência da impugnação.
3ª)  - As Alegações da Recorrente vêm construídas para uma suposta factualidade que não logrou 

provar.
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4ª)  - Como entende a douta decisão recorrida e tem decidido de forma pacífica a Jurisprudência, 
é à Administração Tributária que compete demonstrar a existência dos factos constitutivos dos seus 
direitos, ou seja, que ocorreram situações suscetíveis de serem tributadas, designadamente ao abrigo 
do artigo 2º do Código do IRS.

5ª)  - No fundo, do que se trata é de que cabe à AT dar satisfação ao ónus que lhe incumbe de 
“apontar elementos factuais demonstrativos ou seriamente indiciantes de que os abonos recebidos 
(pelo Impugnante, aqui recorrente) não tinham qualquer fim compensatório.” (Cfr. Ac. n.º 0063/01, do 
TCANORTE, de 06 -04 -2006, in www.dgsi.pt, Acs. do STA, de 06.03.2008 e 06.03.2008, e Sentenças 
do TAF de Braga, de 22.05.2007, e do TAF de Penafiel, de 07 -02 - 2007, que se juntam - Docs. 1, 2, 3 
e 4).

6ª)  - A AT não alegou, nem obviamente provou, quaisquer factos que demonstrem que as quantias 
pagas pela B……… ao Impugnante tinham caráter remuneratório ou integrante da sua retribuição.

7ª)  - E não se olvide que o ato tributário impugnado  - liquidação adicional de IRS ao Impugnante  - 
assentou única e exclusivamente na consideração pelo Fisco de que as quantias em causa constituíram 
remuneração do Impugnante e não ajudas de custo.

8ª)  - É sobre a AT que recai o ónus da prova dos factos constitutivos do ato tributário sub judice, 
isto é, da liquidação adicional de IRS ao Impugnante (cfr., artº 74º da LGT).

9ª)  - As declarações feitas pelos contribuintes, no caso a declaração de IRS apresentada pelo 
Impugnante, beneficiam da presunção de verdade e de boa fé (cfr. artº 75º da LGT)!

10ª)  - A AT, aqui Recorrente, não alegou os factos fundamentadores ou enformadores do ato 
tributário e, por conseguinte, não os podia provar.

11ª)  - Era à AT que competia provar que as quantias pagas a título de ajudas de custo não se des-
tinaram a reembolsar o Recorrido de despesas decorrentes da sua deslocação para Angola.

12ª) - O Impugnante nem é funcionário público nem está subordinado às disposições do Dec. - Lei 
n.º 106/98, 24 -04, mas apenas ao DL 192/95, de 28/07, uma vez que se trata de trabalhador deslocado em 
país estrangeiro (cfr. cit. Sentença do TAF de Braga, de 22.05.2007, e Sentenças do TAF de Mirandela, 
de 29.12.2006 e de 26.03.2007, em questão absolutamente igual à dos presentes autos  - cit. Doc. 3 e 
Docs. 5 e 6).

13ª) - Logo pelo preâmbulo daquele primeiro diploma legal se evidencia que a intenção do legis-
lador foi a de introduzir um conjunto de alterações pontuais ao precedente DL n.º 519 - M/79, de 28/12 
(então com quase 20 anos), “de molde a adequá -lo à nova realidade económica e social”.(Sic.).

14ª)  - Ora, o referido DL 519 -M/79 estabelecia o regime jurídico do abono de ajudas de custo 
e transporte ao pessoal da Administração Pública, quando deslocado em serviço público território 
nacional.

15ª)  - Esse diploma legal não se aplica ao abono de ajudas de custo e transporte ao pessoal da 
Administração Pública quando deslocado em serviço público no estrangeiro.

16ª)  - De resto, o artº 15º desse DL corrobora inequivocamente este entendimento ao dispor que 
“O abono de ajudas de custo por deslocações ao estrangeiro e no estrangeiro é regulado por diploma 
próprio.” (Sic., com sublinhado nosso).

17ª)  - “Pois bem, o próprio Decreto -Lei n.º 106/98, exclui da sua regulamentação as ajudas de 
custo atribuídas em deslocação ao estrangeiro e no estrangeiro, conforme expressamente refere o seu 
artigo 15º.” (passagem da sentença do TAF de Braga, de 22 -05 -2007, supra citado).

18ª)  - “Assim, o DL 106/98 é inaplicável à situação em apreço, pelo que qualquer ato praticado e 
fundamentado nos pressupostos deste diploma enferma do vício de violação de lei,...” (idem).

19ª)  - Posteriormente à entrada em vigor daquele DL não foi ainda publicado diploma próprio, 
pelo será aplicável tão -somente o DL 192/95, como acima se referiu.

20ª)  -“Desta forma aplicar uma norma que ao caso não pode ser aplicada por não reger sobre 
ajudas de custo ao estrangeiro é facto deveras original, gravoso e ilegal” (idem).

21ª)  - E sendo aplicável este último diploma legal, resulta dos autos (concretamente da inspeção 
tributária), em primeiro lugar, que não foram ultrapassados os limites da tabela a que se refere a alínea a) 
do n.º 1 do seu artº 2º.

22ª)  - Por conseguinte, a questão ou fundamento precedente — não aplicabilidade ao caso sub 
judice das disposições gerais do DL 106/98, de 24 -04 — em que o Recorrido decaiu é invocado a co-
berto do n.º 1 do artº 684º -A do CPC (Ampliação do âmbito do recurso a requerimento do recorrido), 
ou seja, a título subsidiário, prevenindo a necessidade da sua apreciação.

23ª)  - Por outro lado, mesmo que se pretendesse que ao caso sub judice se aplicam as “Disposições 
gerais” do DL 106/98, isto é, o 1º e o 2º Artigos, o que se não admite nem aceita, a situação em análise 
preenche os pressupostos de incidência dessas normas, pois que se trata de trabalhadores deslocados 
do seu domicílio necessário (artº 1º, 11º 1), este tal como considerado no artº 2º.

24ª) - Trata -se de trabalhador deslocado em serviço para local diferente do seu domicílio neces-
sário.
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25ª) - O Recorrido, embora deslocado temporariamente em País estrangeiro, celebrou com a sua 
entidade patronal (B………) um contrato de trabalho em Portugal e para exercer a sua atividade pro-
fissional em território nacional.

26ª)  - Simplesmente, como se trata de empresa com atividade em países estrangeiros, tem necessi-
dade de fazer deslocar temporariamente para aí trabalhadores nacionais e a prestar serviço em Portugal 
para suprir necessidades locais, designadamente, cumprimento de contratos de maior complexidade 
técnica e de prazo fixo e improrrogável, que foi o que se verificou na situação em apreço.

27ª)  - É justamente para situações deste tipo que o CCT para o setor da construção civil e obras 
públicas estabelece que as deslocações para fora do continente são sempre objeto de acordo escrito 
entre o trabalhador e a entidade patronal, podendo acordar -se o pagamento de ajudas de custo (artº 31º).

28ª) - Foi exatamente o que se passou na presente situação, em que a entidade patronal do impug-
nante celebrou com este um adicional ao contrato de trabalho pré -existente prevendo a sua deslocação 
para País estrangeiro, por um período de seis meses, embora renovável.

29ª) - Todavia, apesar do pontual acordo para a deslocação, a obrigação originária foi para prestar 
trabalho em Portugal, obrigação que permanece válida, sendo aliás, obrigação principal!

30ª)  - O adicional ao contrato de trabalho começa por estabelecer que o contrato originário se 
mantém e dá por reproduzido e integrado (Cláusula 1ª), prevendo a obrigação do trabalhador regressar 
de imediato a Portugal logo que terminado o período de tempo acordado (cláusula 8ª, n.º 1), e mesmo 
a possibilidade de a entidade patronal mandar regressar de imediato o impugnante a Portugal, fazendo 
cessar a deslocação (cláusula 8ª, n.º 2).

31ª)  - Para efeitos dos artºs 1º e 2º do DL 106/98, o domicílio necessário do impugnante é Portugal, 
por ser esse o local onde aceitou o lugar ou cargo e aí ficou a prestar serviço.

32ª)  - O facto de, ulteriormente, ter aceite ser deslocado para país estrangeiro para aí temporaria-
mente prestar o concurso do seu trabalho não retira a Portugal o caráter de domicílio necessário.

33ª)  - A entidade patronal do impugnante, e as empresas portuguesas de maior dimensão do setor, 
sempre assim procedeu, tendo sido alvo, ao longo dos últimos anos, de diversas ações de fiscalização 
e/ou inspeção e nunca os serviços da DGCI puseram em causa tal procedimento.

34ª)  - O que não pode deixar de significar que sempre tiveram como bom e correto esse proce-
dimento!

35ª)  - Pôr agora em causa esse mesmo procedimento, depois de dezenas de anos de prática cons-
tante e reiterada, consubstanciaria uma violação do princípio da tutela da confiança dos administrados 
na atuação da Administração Pública.

36ª)  - Atitude que é fortemente lesiva e penalizadora quer dos interesses da empresa quer do ora 
impugnante e dos demais trabalhadores, pois ter -se -iam alterado procedimentos caso a DGCI nas diversas 
inspeções e ações de fiscalização a que procedeu tivesse sancionado o procedimento seguido.

37ª)  - Por isso, sempre a obrigação agora preconizada de enquadrar as ajudas de custo como 
rendimento do trabalho dependente também constituiria violação do princípio da boa -fé, na vertente 
do venire contra factum proprium!

IV.O MP a fls. 312/314 do autos, emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao recurso, 
devendo manter -se na ordem jurídica a sentença recorrida, porque “… a recorrente não cumpriu o ónus 
da prova da verificação da falta de pressuposto da atribuição das justas de custo, como pressuposto 
da norma de tributação.” (fls. 313 dos autos).

V. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
VI. Com interesse para a decisão, foram dados como provados na decisão recorrida os seguintes 

factos:
A) Através de contrato de trabalho por tempo indeterminado, celebrado em 1 de janeiro de 2002, 

com a “Sociedade de Construções B………, SA” o impugnante foi admitido ao serviço daquela empresa, 
conforme documento 2 junto com a p.i. a fls. 14 e segs., do qual constam as seguintes cláusulas:

“1ª - O primeiro outorgante é uma empresa de construção civil e obras públicas que exerce a sua 
atividade em território Nacional e no Estrangeiro.

2ª  - O segundo contraente exerce a profissão de Empregado Escritório com a categoria profis-
sional de Técnico Administrativo II (...).

3ª  - Pelo presente contrato, o segundo contraente obriga -se para com o primeiro contraente a 
dar -lhe, sob a direção e autoridade deste, o concurso do seu trabalho, na profissão e com a categoria 
indicadas na cláusula anterior, mediante a remuneração mensal de Esc. 240.000$00 (...).

4ª  - O local de trabalho do segundo contraente abrange a Delegação de Lisboa e obras dela 
dependentes.

5ª  - Porém, o segundo contraente desde já aceita prestar, sem quaisquer reservas e de livre von-
tade, o concurso do seu trabalho fora desse local e em qualquer ponto do território Nacional ou do 
Estrangeiro que lhe seja designado pelo primeiro contraente.

6ª  - Nas deslocações e transferências para fora das zonas definidas na cláusula 4ª o se-
gundo contraente tem direito, além da retribuição normal, às prestações e subsídios para tanto 
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estabelecidos no contrato coletivo ou portaria de regulamentação do trabalho aplicável, a menos 
que as partes acordem noutro regime. (...)”

B) Em 04/11/2004 entre o impugnante e a sociedade identificada em A) foi celebrado, um acordo 
Adicional ao Contrato de Trabalho (Condições especiais de deslocação), subordinado às seguintes 
cláusulas:

Cláusula 1ª  - CONTRATO
Em / /, ambos os contraentes celebraram entre si um contrato de trabalho Sem Termo, que aqui 

se dá, para todos os efeitos, como reproduzido e integrado.
Cláusula 2ª  - OBJETO
Pelo presente acordo, o segundo contraente obriga -se a deslocar -se para a República de Angola, 

onde prestará ao primeiro contraente, ou a quem este indicar, o concurso do seu trabalho nas obras 
que ali estão em curso, com a profissão e categoria que lhe compete.

Cláusula 3  - PRAZO DE DESLOCAÇÃO
1. O prazo de deslocação na República de Angola á de 6 (SEIS) meses, com início em 04/no-

vembro/04.
2. Todavia, caso o concurso do seu trabalho seja necessário por tempo superior ao do prazo esti-

pulado no número um, o segundo contraente obriga -se desde já a aceder à sua eventual prorrogação.
Cláusula 4ª  - HORÁRIO DE TRABALHO
1. Atendendo às condições que rodeiam a prestação de trabalho na República de Angola, ambos 

os contraentes acordam num período normal de trabalho de 44 horas semanais, (...)
Cláusula 5ª  - DIREITOS DO TRABALHADOR
Durante a vigência do presente acordo e enquanto o segundo contraente se mantiver deslocado 

na República de Angola, terá direito:
1. Ao pagamento das despesas de viagens de ida e regresso, desde que estas se processem de 

harmonia com o itinerário, data e demais condições fixadas pelo prime iro contraente.
2. A gozar férias em Portugal durante 15 (quinze) dias consecutivos, incluindo dias de viagem, 

por cada 5 (cinco) meses e meio de efetiva prestação de trabalho, nas datas a fixar pelo primeiro 
contraente.(…)

Cláusula 7ª  - REMUNERAÇÃO
1. Durante o período de deslocação na República de Angola, o segundo contraente, para além 

do vencimento base, de € 1.234,00, terá direito a um subsídio de deslocação equivalente a 25% sobre 
o vencimento base no montante de €308,50, quantias essas que serão pagas em Portugal mediante 
crédito em conta bancária.

2. Para fazer face ao acréscimo de despesas resultantes da deslocação, o segundo contraente 
terá direito a uma ajuda de custo de Euros 3.275, paga em Portugal.

(...)
Cláusula 12ª  - ENTRADA EM VIGOR
O presente acordo entra em vigor na data da sua assinatura, produzindo efeitos a partir de 

04/11/2004, data do embarque para a República de Angola. (…)”
C) A Administração Tributária efetuou uma ação de inspeção à empresa GRUPO B……… 

SGPS, SA, tendo verificado que a sociedade não incluiu nas declarações a que se referem as alíneas b) 
e c) do n.º 1 do artº. 119º do CIRS, o montante de € 6.550,28, pago a título de ajudas de custo ao im-
pugnante, colocado a exercer funções ao seu serviço em Angola no ano de 2004, fundamentando -se na 
inexistência de deslocação do impugnante do domicílio necessário e no facto de se tratar de quantias 
de montante regular mensal, conforme relatório de fls. 36 a 43 do processo administrativo.

D) Na sequência da inspeção referida em C) a Divisão de Liquidação de Impostos S/ Rendimento 
e Despesa da Direção de Finanças de Lisboa notificou o impugnante do projeto de alterações de ren-
dimentos de IRS do ano de 2004, bem como da decisão final de alteração aos rendimentos declarados 
em 2004 (cfr. fls. 45 e 47 do processo administrativo).

E) O impugnante procedeu ao pagamento do montante de € 2.395,12, em 02/07/2007, referente à 
liquidação adicional que resultou da correção mencionada em D) e respetivos acertos, conforme consta 
do documento de fls. 13 dos autos.

E) A presente impugnação judicial foi deduzida em 26/07/2007, conforme carimbo aposto a fls. 2 
da petição inicial.

VII. Tal como referido na decisão recorrida, a questão que cumpre apreciar é a de saber se as 
quantias recebidas pelo recorrido a titulo de ajudas de custo assim devem ser consideradas, ou se, pelo 
contrário, e como pretende a FP, constituem rendimento de trabalho dependente nos termos do artº 2º, 
n.º 3 alínea d) do CIRS.

VII.1. A FP, pretendendo aplicar ao recorrido o regime vigente em matéria de ajudas de custo para 
os funcionários públicos, defende que o principal pressuposto para atribuição de ajudas de custo é a 
existência de deslocação do funcionário em serviço para o local diferente do seu domicilio principal, 
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conforme o disposto no artº. 1.º do citado DL. n.º 106/98 de 24.04, sendo definido no seu artigo 2.º 
“domicilio necessário”.

Ora, o Contrato Coletivo de Trabalho para a Indústria da Construção Civil e Obras Públicas (...), 
celebrado pelas empresas que se dedicam à atividade de construção civil e obras públicas estabelece 
que o local habitual de trabalho deve ser entendido como o lugar onde deve ser realizada a prestação 
de trabalho de acordo com o estipulado no contrato ou o lugar resultante da transferência de local de 
trabalho; noutra das suas cláusulas estabelece que as normas reguladoras das deslocações para fora do 
continente serão sempre objeto de acordo escrito entre o trabalhador e a entidade patronal;

Tendo o recorrido assinado um adicional ao contrato de trabalho com a sua entidade patronal, nos 
termos do qual passaria a prestar serviços na República de Angola, o seu domicilio necessário passou a 
ser a República Popular de Angola, pelo que só poderão ser atribuídas ajudas de custo por deslocações 
fora da área abrangida pela obra onde o recorrido foi colocado para desempenhar as suas funções.

No caso em apreço, verifica -se o processamento de forma sistemática e continuada das ajudas 
de custo, indicando ter caráter de permanência, conforme, aliás, se encontra estabelecido no adicional 
ao contrato de trabalho, o que preenche os pressupostos de subsidio de deslocação e não de ajudas de 
custo que pressupõem deslocações aleatórias, temporárias e não previsíveis,

Deste modo, as quantias pagas pela entidade empregadora ao recorrido não podem ser qualifica-
das como ajudas de custo, antes como remunerações acessórias, constituindo rendimentos do trabalho 
dependente e como tal enquadráveis no artigo 2.º do CIRS

VII.2. Por sua vez, o recorrido, discordando da FP, argumenta da seguinte forma:
Como entende a douta decisão recorrida e tem decidido de forma pacífica a Jurisprudência, é à 

Administração Tributária que compete demonstrar a existência dos factos constitutivos dos seus di-
reitos, ou seja, que ocorreram situações suscetíveis de serem tributadas, designadamente ao abrigo do 
artigo 2º do Código do IRS.

Isto é, cabe à AT dar satisfação ao ónus que lhe incumbe de “apontar elementos factuais demons-
trativos ou seriamente indiciantes de que os abonos recebidos (pelo Impugnante, aqui recorrente) não 
tinham qualquer fim compensatório.” (Cfr. Ac. n.º 0063/01, do TCANORTE, de 06 -04 -2006, in www.
dgsi.pt, Acs. do STA, de 06.03.2008 e 06.03.2008, e Sentenças do TAF de Braga, de 22.05.2007, e do 
TAF de Penafiel, de 07 -02 -2007, que se juntam - Docs. 1, 2, 3 e 4).

Ora, a AT limitou -se a concluir que as quantias em causa constituíram remuneração do Impugnante 
e não ajudas de custo, não tendo alegado os factos fundamentadores ou enformadores do ato tributário 
e, por conseguinte, não os podia provar.

Era à AT que competia provar que as quantias pagas a título de ajudas de custo não se destinaram 
a reembolsar o Recorrido de despesas decorrentes da sua deslocação para Angola, não sendo aplicável 
ao caso as disposições do Dec. - Lei n.º 106/98, 24 -04, mas apenas ao DL 192/95, de 28/07, uma vez 
que se trata de trabalhador deslocado em país estrangeiro.

Assim, o DL 106/98 é inaplicável à situação em apreço, pelo que qualquer ato praticado e funda-
mentado nos pressupostos deste diploma enferma do vício de violação de lei.

De qualquer forma, mesmo que se pretendesse que ao caso sub judice se aplicam as “Disposições 
gerais” do DL 106/98, isto é, o 1º e o 2º artigos, a situação em análise preenche os pressupostos de 
incidência dessas normas, pois que se trata de trabalhadores deslocados do seu domicílio necessário 
(artº 1º, 11º 1), este tal como considerado no artº 2º.

O Recorrido, embora deslocado temporariamente em País estrangeiro, celebrou com a sua entidade 
patronal (B………) um contrato de trabalho em Portugal e para exercer a sua atividade profissional 
em território nacional.

Simplesmente, como se trata de empresa com atividade em países estrangeiros, tem necessidade 
de fazer deslocar temporariamente para aí trabalhadores nacionais e a prestar serviço em Portugal para 
suprir necessidades locais, designadamente, cumprimento de contratos de maior complexidade técnica 
e de prazo fixo e improrrogável, que foi o que se verificou na situação em apreço.

É justamente para situações deste tipo que o CCT para o setor da construção civil e obras públi-
cas estabelece que as deslocações para fora do continente são sempre objeto de acordo escrito entre o 
trabalhador e a entidade patronal, podendo acordar -se o pagamento de ajudas de custo (artº 31º).

Foi exatamente o que se passou na presente situação, em que a entidade patronal do impugnante 
celebrou com este um adicional ao contrato de trabalho pré -existente prevendo a sua deslocação para 
País estrangeiro, por um período de seis meses, embora renovável.

Todavia, apesar do pontual acordo para a deslocação, a obrigação originária foi para prestar tra-
balho em Portugal, obrigação que permanece válida, sendo aliás, obrigação principal!

Para efeitos dos artºs 1º e 2º do DL 106/98, o domicílio necessário do impugnante é Portugal, por 
ser esse o local onde aceitou o lugar ou cargo e aí ficou a prestar serviço.

O facto de, ulteriormente, ter aceite ser deslocado para país estrangeiro para aí temporariamente 
prestar o concurso do seu trabalho não retira a Portugal o caráter de domicílio necessário.
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VII.3. A decisão recorrida, por sua vez, para julgar procedente a impugnação, argumentou da 
seguinte forma:

De acordo com a jurisprudência dos tribunais superiores, as atribuições patrimoniais feitas a 
trabalhadores por conta de outrem que tenham caráter compensatório e não remuneratório, não estão 
abrangidas no âmbito de incidência do IRS.

Para efetuar a liquidação a AT fundamentou -se, por um lado, na inexistência de deslocação do 
domicílio necessário, considerando este como o correspondente ao local do exercício da atividade –An-
gola  -, e por outro, no facto de o valor recebido ser mensal e idêntico ao longo do contrato.

Ora, está provado que entre o recorrido e a sua entidade patronal foi celebrado um contrato in-
dividual de trabalho, pelo que não tem aqui aplicação o artº 1º do DL n.º 196/98, de 24 de abril, que 
abrange apenas os funcionários ou agentes da administração central, regional e local ou de institutos 
públicos.

Foi celebrado um contrato adicional entre o recorrido e a sua entidade patronal – contrato este 
que não revogou a cláusula 4º do anterior contrato segundo a qual o local de trabalho continua a ser 
“a Delegação de Lisboa e obras dela dependentes”. Assim, a deslocação para Angola é meramente 
ocasional, pois que o anterior contrato se mantém em vigor.

Ora, não pode por isso, concluir -se que o valor fixo das ajudas de custo constitui um indício de 
que as quantias recebidas constituem mero complemento da remuneração.

Cabia à AT o ónus de apontar elementos factuais demonstrativos ou seriamente indiciadores de 
que essas quantias tinham fim remuneratório e não compensatório, nomeadamente por não existirem 
deslocações do trabalhador, ou porque as mesmas excediam largamente as despesas a que o trabalhador 
tinha de realizar com as deslocações.

Vejamos então qual destes entendimentos colhe o apoio legal.
IX. A questão que constitui objeto do presente recuso foi já tratada de forma reiterada e uniforme, 

nomeadamente nos acórdãos deste STA e Secção de 06.03.2008  -Processos nºs 01043/07 e 01063/07, de 
12.03.2008  -Processos nºs 01042/07 e 01065/07 e de 23.04.2008  -Processos nºs 01055/07 e 01044/07, 
que se ocuparam com questão semelhante à dos presentes autos.

No último dos citados arestos ficou escrito, para além do mais, o seguinte:
“A questão que está aqui em causa é, pois, a de se saber se a importância paga ao recorrido, a título 

de ajudas de custo, deve ou não ser considerada como rendimento de trabalho dependente, nos termos 
da alínea d) do n.º 3 do artigo 2.º do CIRS, como entendeu a AF, e, como tal, tributada em sede de IRS.

Dispõe a alínea d) do n.º 3 do artigo 2.º do CIRS, que fundamenta a correção efetuada pela AF 
à liquidação de IRS do recorrido (v. informação de fls. 7 do processo administrativo apenso), que se 
consideram ainda rendimentos do trabalho dependente as ajudas de custo na parte em que excedam 
os limites legais ou quando não sejam observados os pressupostos da sua atribuição aos servidores do 
Estado.

Como se disse já no acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributário do STA de 8/11/06, no 
recurso 01082/04, “Na estrutura do IRS visa -se tributar apenas o rendimento efetivo dos contribuintes, 
embora esses rendimentos efetivos possam ser presumidos.

Por isso, o artigo 2º do CIRS que define os rendimentos do trabalho, tem de ser interpretado a 
esta luz, como abrangendo apenas hipóteses em que as atribuições pecuniárias feitas aos trabalha-
dores por conta de outrem visem proporcionar -lhe um acréscimo patrimonial, afastando a incidência 
do imposto relativamente a atribuições patrimoniais que visam apenas compensar o trabalhador de 
despesas que teve de suportar para assegurar o exercício adequado da função.

É certo, porém, que sob a capa da atribuição de “compensações” deste tipo podem, por vezes, 
estar a esconder -se atribuições de verdadeiras remunerações, o que justifica que se estabeleçam limi-
tes a essas atribuições patrimoniais nas alíneas c), d), e e) do n.º 3 do artigo 2.º do CIRS na redação 
anterior à Lei n.º 39 -B/94, de 27 de dezembro.

Mas só na parte excedente a esses limites.
Resulta daqui claro que as ajudas de custo só têm natureza remuneratória na parte em que exce-

derem os apontados limites, tendo natureza compensatória na parte que os não excedam.”.
Nessa medida, a AF ao considerar, sem mais, a importância auferida pelo ora recorrido como 

rendimento de trabalho dependente, sem indicar que não se observavam os respetivos pressupostos 
da sua atribuição nem determinar se a mesma ultrapassava os correspondentes valores atribuídos aos 
servidores do Estado, não fez a melhor aplicação da lei.

Não é possível, face ao que se disse no aresto citado, qualificar sem mais as ajudas de custo como 
tendo natureza remuneratória, pois, sendo aquela norma (artigo 2.º, n.º 3, alínea d) do CIRS) uma 
verdadeira norma de delimitação negativa de incidência ou de exclusão de tributação de IRS, ficam 
excluídas da incidência em IRS as ajudas de custo que não excedam o limite legal fixado anualmente 
para os servidores do Estado.



2201

Sendo certo que, como se diz na sentença recorrida, o ónus da prova de tal excesso, como da 
verificação da falta dos pressupostos da sua atribuição, como pressuposto da norma de tributação, 
recaía sobre a AF.

Ora, a AF não só não fez qualquer prova nesse sentido como nem sequer considerou haver excesso 
para além do limite legalmente estabelecido.

Razão por que o entendimento por si propugnado, e que deu origem ao ato de liquidação impug-
nado, enferma de vício de violação de lei.

E a decisão recorrida deve ser confirmada, com a presente fundamentação.
Improcedem, por isso, as restantes conclusões das alegações de recurso”.
Não existem agora razões de facto ou de direito para se seguir entendimento diferente.
Com efeito, embora resulte do probatório  - alínea B). Cláusula 7ª –Remuneração  - que a verba 

atribuída a título de ajudas de custo visava fazer face ao acréscimo de despesas resultantes da desloca-
ção do recorrido, a Administração Tributária não produziu qualquer prova de que aquela verba tivesse 
natureza remuneratória.

Sendo assim, o recurso improcede.
X. Nestes termos e pelo exposto, acorda -se em negar provimento ao recurso, confirmando -se a 

decisão recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 22 de maio de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Autoliquidação. Reclamação graciosa. Prazo.

Sumário:

Nos casos em que a lei não obriga à prévia interposição de reclamação graciosa 
prevista no art. 131º do CPPT para viabilizar o acesso à via contenciosa de impug-
nação do acto de autoliquidação – e que são os casos em que esta foi efectuada em 
conformidade com orientações genéricas emitidas pela administração tributária e 
a impugnação se restringe a matéria de direito – o contribuinte não fica sujeito, 
caso queira reclamar do acto, a apresentar a reclamação no prazo geral previsto 
no art. 70º do CPPT (120 dias), podendo deduzi -la nos termos e prazo previstos no 
n.º 1 do art. 131º do CPPT (2 anos).

Processo n.º 187/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A………, SA.
Relatora: Ex.ma Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, exarada a fls. 159 
e segs., que julgou procedente a impugnação judicial que a sociedade A………, S.A., deduziu contra 
o acto de indeferimento tácito da reclamação administrativa que apresentara contra a autoliquidação 
de IRC e derrama do exercício de 2007, restringindo o recurso à julgada inverificação da excepção de 
caducidade do direito de acção suscitada em sede de contestação.

1.1. Terminou a alegação de recurso com as seguintes conclusões:
I. O presente recurso, interposto na sequência da douta sentença proferida que julgou procedente 

a impugnação supra identificada, por considerar que a derrama deve incidir sobre o lucro tributável 
do grupo e não sobre o lucro tributável de cada uma das sociedades que o integram, e condenou a FP 
ao pagamento de juros indemnizatórios à taxa legal, cinge -se à improcedência da excepção de cadu-
cidade do direito de acção, oportunamente suscitada pela Fazenda Pública (doravante “FP”) em sede 
de contestação.
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II. Nos termos dos nºs 1 e 2 do art. 131º do CPPT, a impugnação da autoliquidação é, em regra, 
obrigatoriamente precedida de reclamação graciosa;

III. Só assim não acontecerá, não dependendo de prévia reclamação, a impugnação da autoliqui-
dação quando se verifiquem, cumulativamente, dois requisitos, a saber:

 - O fundamento da impugnação for exclusivamente matéria de direito (cfr. Ac. do T.C.A.Sul -2ª.
Secção, 6/5/2008);

 - E a autoliquidação tiver sido efectuada de acordo com orientações genéricas emitidas pela 
administração tributária;

IV. Neste sentido, assim foi decidido pelo STA, no Acórdão n.º 0860/10, de 2011/10/12.
V. De acordo com o citado aresto, “a autoliquidação, que é efectuada pelo contribuinte, não constitui 

um acto administrativo e, por isso, não é impugnável directamente, exigindo -se antes da impugnação 
uma actuação da A T no sentido de “administrativizar” o acto.”

VI. Efectivamente, no caso em que a autoliquidação tenha sido efectuada de acordo com orientações 
genéricas emitidas pela administração tributária, justifica -se a dispensa de reclamação prévia porque, 
nesta hipótese, a AT já se pronunciou previamente sobre a questão suscitada e encontra -se vinculada 
pelas orientações (cfr. art. 68º, n.º 4, da LGT), motivo porque seria inútil suscitar a sua intervenção 
através de reclamação graciosa, que teria de ser indeferida;

VII. No caso dos autos, a impugnante, enquanto sociedade dominante do Grupo A………, tributado 
pelo RETGS, deduziu a presente impugnação contra o indeferimento tácito da reclamação graciosa da 
autoliquidação de IRC e derrama do exercício de 2007, apresentada em 2009/02/13;

VIII. Aquela foi apresentada contra a legalidade da liquidação da derrama, no valor de 
€ 11.334.409,93, apurada de acordo com as instruções administrativas constantes do Oficio -Circulado 
n.º 20132, emitido em 2008/04/14, pela DSIRC;

IX. Consequentemente, nos termos do n.º 3 do art. 131º do CPPT, uma vez que o fundamento da 
reclamação graciosa foi exclusivamente matéria de direito e a autoliquidação foi efectuada de acordo 
com orientações genéricas emitidas pela administração tributária, o prazo para deduzir impugnação 
não depende de reclamação prévia, devendo ser apresentada no prazo previsto no n.º 1 do art. 102º do 
CPPT;

X. Considerando que a declaração de rendimentos Modelo 22 de IRC, foi apresentada em 
2008/07/25, a impugnante dispunha de 120 dias a contar daquela data para, querendo, apresentar re-
clamação graciosa, ou de 90 dias para deduzir impugnação judicial;

XI. Ou seja, tendo a reclamação graciosa sido apresentada em 2009/02/13 (fls. 3 do processo de 
reclamação graciosa, apenso aos presentes autos), a mesma foi apresentada fora de prazo, o mesmo 
sucedendo com a presente impugnação, apresentada em 2009/09/10, sendo portanto, claramente in-
tempestiva;

XII. No mesmo sentido do entendimento preconizado pela FP, foi decidido pelo Acórdão do TCAS, 
de 2011/10/04, proferido no âmbito do proc. n.º 03520/09 (disponível em www.dgsi.pt):

“4. Nos termos do art. 131, n.º 3, do C.P.P.T., só não depende de prévia reclamação a impugnação 
da autoliquidação, quando se verifiquem, cumulativamente, dois requisitos:

a)A autoliquidação tiver sido efectuada de acordo com orientações genéricas emitidas pela 
administração tributária;

b)O fundamento da impugnação for exclusivamente matéria de direito.”
XIII. O prazo para dedução de impugnação é extintivo do respectivo direito potestativo de acção, 

pois trata -se de um prazo de caducidade cujo decurso é causa de extinção do direito invocado pelo autor 
e constitui excepção peremptória de conhecimento oficioso, que tem como consequência a absolvição 
do réu do pedido, nos termos do disposto nos arts. 493º n.º 3 e 496º, ambos do CPC, aplicáveis aos 
presentes autos ex vi alínea e) do art. 2º do CPPT (neste sentido, veja -se o já citado Ac. TCAS, de 
2011/10/04. proc. nº. 03520/09);

XIV. A impugnação judicial apresentada pela A………, S.A., não foi apresentada no prazo previsto 
no n.º 1, do art. 102º do CPPT, o que determina a procedência da excepção de caducidade do direito 
de acção invocada pela FP e, em consequência, a sua absolvição do pedido, nos termos das citadas 
normas do CPC.

XV. A douta sentença recorrida incorreu em erro de julgamento e violou por erro de aplicação 
e de interpretação, o disposto no n.º 3 do art. 131º, o n.º 1 do art. 70º, e o n.º 1 do art. 102º, todos do 
CPPT, bem como o disposto no n.º 3 do art. 493º e o art. 496ºº, ambos do CPC, aplicáveis aos autos ex 
vi alínea e) do art. 2º do CPPT, devendo assim, ser revogada, com as legais consequências.

1.2. A Recorrida apresentou alegações para sustentar a manutenção do julgado.
1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto deste Tribunal emitiu douto parecer no sentido de 

que devia ser dado provimento ao recurso, com a seguinte argumentação:
«2. Fundamentação que se defende.
No sentido de que o inciso inicial constante do art. 131.º n.º 3 é de entender como sendo a via da 

reclamação graciosa a utilizável, “a menos que” ocorram as 2 condições no mesmo prevista, em que 
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se abre logo a via contenciosa, para utilizar a terminologia acima referida, se fundamenta no acórdão 
do S.T.A. de 5 -7 -12, proferido no proc. 0417/12, acessível em www.dgsi.pt.

E que é em função de uma “pronúncia expressa” que tenha já sido efectuada pelas orientações 
genéricas emitidas que é de entender ser ou não de considerar ainda aplicável a reclamação graciosa, 
se decidiu ainda no ac. do S.T.A. de 12/10/11, proferido no proc. 0860/11, acessível na mesma base 
de dados.

No sentido de que as circulares proferidas pelos serviços da administração podem ser de incluir 
no conceito de “orientações genéricas”, e de que nas mesmas se actua com poderes discricionários, 
se pronunciou o parecer do Conselho Consultivo da P.G.R. de 28 -5 -98, n.º 00021996, acessível em 
www.dgsi.pt.

Por outro lado, também relevante doutrina se vem pronunciando em sentido contrário àquele 
que se decidiu.

Que no caso de autoliquidação se encontra, em regra, previsto na lei que seja utilizada a recla-
mação graciosa para a “administrativização” do acto se pronuncia o prof. Casalta Nabais, em Direito 
Fiscal, 2012, 7.ª ed. Almedina, p. 361, que no acórdão citado pela recorrente se reproduz.

Contudo, conforme o mesmo autor refere a p. 362, “em relação aos actos de autoliquidação” 
(...)”dispensa( -se) a reclamação prévia para o órgão periférico regional quando o fundamento da sua 
impugnação for exclusivamente matéria de direito e as autoliquidações (...) tenham sido efectuadas de 
acordo com as orientações genéricas emitidas pela administração tributária. Neste caso a impugnação 
judicial deve ser deduzida no prazo de 90 dias a contar dos factos referidos nos termos do nº. 1 do 
art. 102.º (ex vi do n.º 3 do art. 131º e do n.º 6 do art 132º)”.

Também o prof. Freitas do Amaral em Curso de Direito Administrativo, Almedina, ed. 2002, vol. II, 
p. 399 a 402, referia já quanto ao erro que, assentando o mesmo em vício da vontade, era de entender 
que perdia autonomia no domínio de matéria de poderes discricionários.

Assim, e segundo já considerado pela jurisprudência e por relevante doutrina, não fará sentido a 
interpretação efectuada na sentença recorrida, bem como a que defende a recorrida, segundo a qual o 
meio aplicável resultaria de uma opção do contribuinte, sendo certo que a recorrida sempre teria ao seu 
dispor a via prevista no corpo do art. 131.º n.º 3 do C.P.P.T., que não utilizou no prazo de 90 dias previsto 
no n.º 1 do art. 102.º do mesmo diploma, a contar do acto lesivo do interesse legalmente protegido que 
se arroga ter em fazer incidir a derrama, adicional ao IRC declarado até final de Abril de 2007 sobre 
o grupo das sociedades que engloba, em vez de sobre o lucro tributável da cada uma delas.

Com efeito, tendo a recorrida apresentado apenas reclamação graciosa a 13/2/09, e vindo a 
intentar a presente impugnação judicial a 10 -9 -09, quanto ao “exercício de 2007 a 12 de Fevereiro de 
2009” manifesto é ter sido exercido para além desse prazo, quanto aos exercícios já vencidos de 2007 
e 2008, sendo apenas eventualmente de admitir a tempestividade do interesse manifestado quanto ao 
exercício de 2009.».

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em conferência.
1. Na sentença recorrida deu -se por assente a seguinte factualidade:
A) A impugnante «A……… SA» é a sociedade dominante de um grupo de sociedades, ao qual é 

aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades (RETGS), previsto nos artigos 63º 
a 65º do Código do IRC (cfr. fls. 30 do PAT apenso);

B) Em 25 -7 -2008, a impugnante apresentou declaração de rendimentos de imposto sobre o rendi-
mento das pessoas colectivas (IRC) — Modelo 22 de substituição, relativo ao lucro tributável do grupo 
do exercício de 2007 (cfr. fls. 30 a 34 do processo de reclamação graciosa apenso);

C) Na referida declaração, a impugnante autoliquidou derrama relativa a 2007, declarando, no 
campo 364, do quadro 10, da declaração Modelo 22, o valor de € 11.334.409,93, correspondente ao 
somatório das derramas calculadas e indicadas individualmente por cada uma das sociedades perten-
centes ao grupo nas respectivas declarações periódicas de rendimentos individuais (cfr. fls. 30 a 34 do 
processo de reclamação graciosa apenso);

D) Esta autoliquidação de derrama foi efectuada de acordo com as orientações genéricas da 
Administração Tributária, emitidas através do Oficio Circulado n.º 20132, de 14 de Abril de 2008, da 
Direcção de Serviços do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (cfr. fls. 60 e 61 do PAT 
apenso).

4. Vem o presente recurso interposto da decisão que julgou inverificada a excepção que a Fazenda 
Pública suscitara na sua contestação, de caducidade do direito de impugnar judicialmente a autoliquidação 
de IRC e derrama relativa ao exercício de 2007, decisão que se encontra motivada do seguinte modo:

«Na contestação que apresentou, excepcionou a Exmª Representante da Fazenda Pública a in-
tempestividade da presente impugnação judicial.

Argumentou, para tanto, que, nos termos do n.º 3 do art. 131º do CPPT, considerando que o 
fundamento da reclamação graciosa constitui exclusivamente matéria de direito e tendo a autoliqui-
dação sido efectuada de acordo com orientações genéricas emitidas pela Administração Tributária, a 
impugnação judicial não dependia de reclamação graciosa prévia, devendo ser apresentada no prazo 
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previsto no n.º 1 do artigo 102º do CPPT, e não havendo obstáculo a que a reclamação graciosa seja 
apresentada de acordo com o disposto no artigo 70º do CPPT, ou seja, no prazo de 120 dias contados 
a partir da entrega da declaração, nos termos conjugados dos artigos 131º, n.º 3, in fine e 102º, n.º 1, 
alínea f) do CPPT.

Julgamos, porém, que sem razão.
Com efeito, sem querer aceder à controvérsia sobre se a presente impugnação judicial tem ou 

não por fundamento exclusivo matéria de direito, certo é que a mesma é deduzida do indeferimento 
tácito de uma reclamação graciosa apresentada pela impugnante contra o acto de autoliquidação de 
IRC e derrama relativamente ao exercício de 2007.

Nos termos do disposto no n.º 1 do art. 131º do CPPT, em caso de erro na autoliquidação, a 
impugnação será obrigatoriamente precedida de reclamação graciosa, no prazo de 2 anos após a 
apresentação da declaração.

E, em caso de indeferimento expresso ou tácito dessa reclamação, o contribuinte poderá impugnar, 
no prazo de 30 dias, a liquidação que efectuou, contados, respectivamente, a partir da notificação do 
indeferimento ou da formação da presunção do indeferimento tácito (nº 2 do artigo 131º do CPPT).

Por sua vez, dispõe o n.º 4 do citado art. 131º do CPPT que “Sem prejuízo do disposto nos nú-
meros anteriores, quando o seu fundamento for exclusivamente matéria de direito e a autoliquidação 
tiver sido efectuada de acordo com orientações genéricas emitidas pela administração tributária, o 
prazo para a impugnação não depende de reclamação prévia, devendo a impugnação ser apresentada 
no prazo do n.º 1 do artigo 102º” (sublinhado nosso).

Por outro lado, de acordo com o disposto no n.º 2 do art. 137º do CPPT, a faculdade de reclamar 
administrativamente ou impugnar judicialmente a autoliquidação é conferida nos termos e prazos 
previstos no supra citado art. 131º do CPPT.

Nos termos conjugados das disposições legais citadas, resulta, desde logo, a necessidade de o 
contribuinte apresentar reclamação graciosa em caso de erro na autoliquidação, no prazo de dois anos 
após a apresentação da respectiva declaração de rendimentos. Resulta, igualmente, que o prazo para 
impugnar judicialmente a autoliquidação é de 30 dias contados a partir da notificação do indeferimento 
ou da formação da presunção do indeferimento tácito da reclamação graciosa.

Por último, quando o fundamento for exclusivamente matéria de direito e a autoliquidação tiver 
sido efectuada de acordo com orientações genéricas da administração tributária, deixa de ser neces-
sária a reclamação prévia, podendo ser apresentada impugnação judicial directa no prazo referido 
no n.º 1 do art. 102º do CPPT.

Ora, nestes casos de desnecessidade de reclamação prévia, e conforme se deixou sublinhado, 
o n.º 3 do art. 131º do CPPT ressalva o disposto nos números anteriores, relativamente às garantias 
processuais dos contribuintes em caso de autoliquidação, designadamente, o prazo e o momento a 
partir do qual o mesmo se conta para a apresentação da reclamação graciosa (cfr. nºs 1 e 2). Prazo 
esse que, reitere -se, é de dois anos após a apresentação da declaração.

Assim, tendo a declaração de rendimentos Modelo 22 de IRC sido entregue em 25 -7 -2008, e a 
reclamação graciosa sido apresentada em 13 -2 -2009, mostra -se esta, claramente, tempestiva, deste 
modo falecendo toda a argumentação tecida a este propósito pela Fazenda Pública.».

Insurge -se a Recorrente contra o assim decidido, advogando que nos casos em que a lei não 
obriga à prévia interposição de reclamação graciosa prevista no art. 131º do CPPT para viabilizar 
o acesso à via contenciosa de impugnação da autoliquidação – e que são os casos em que esta foi 
efectuada em conformidade com orientações genéricas emitidas pela administração tributária e a 
impugnação se restringe a matéria de direito – o contribuinte é obrigado, caso queira reclamar do 
acto, a deduzir essa reclamação no prazo geral previsto no art. 70º do CPPT, o que não foi observado 
nos presentes autos.

Por conseguinte, no entender da Fazenda Pública, nos casos em que a lei dispensa a prévia recla-
mação para abrir a via contenciosa, o prazo para reclamar deve determinar -se nos termos do artigo 70º 
do CPPT (120 dias) e não nos termos do número 1 do artigo 131º do CPPT (2 anos).

Neste contexto, e sendo inquestionável que a Impugnante, ora Recorrida, apresentou reclamação 
da autoliquidação de derrama referente ao ano de 2007 (única em causa nos presentes autos) dentro 
do prazo de 2 anos a que alude o n.º 1 do art. 131º do CPPT, e que impugnou o acto de indeferimento 
tácito dessa reclamação no prazo legal de 30 dias a que alude o n.º 2 daquele preceito, a questão que 
cumpre analisar é, tão só, a de saber se a sentença errou ao julgar que nos casos em que a lei dispensa 
essa prévia reclamação prevista no art. 131º, o contribuinte é obrigado, caso queira reclamar da auto-
liquidação, a apresentá -la no prazo geral de 120 dias previsto no art. 70º do CPPT.

E, avançando para a análise da questão, logo diremos que ainda que se considere que a presente 
impugnação judicial se reconduzia à mera discussão de questões de direito (o que não é inteiramente 
líquido), entendemos que a reclamação que a precedeu foi tempestivamente apresentada como bem 
julgou o Tribunal “a quo”.
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Com efeito, conforme sanciona a mais autorizada doutrina e se encontra muito bem explicado 
por JORGE LOPES DE SOUSA, no “Código de Procedimento e de Processo Tributário”, 6ª Ed., 
vol. II, págs. 408/409, «apesar da incongruência que existe no estabelecimento de prazos distintos de 
impugnação judicial e de reclamação graciosa, a interpretar -se o n.º 3 do art. 131º como manifestação 
de uma opção legislativa no sentido da aplicação do «regime normal» de impugnação nos casos em 
que estiver em causa apenas matéria de direito e o contribuinte tenha seguido orientações genéricas 
da administração tributária, seria corolário dessa opção pelo afastamento do regime especial de im-
pugnação de actos de liquidação que a reclamação graciosa também se fizesse nos termos normais 
previstos nos arts. 69º e seguintes do CPPT.».

No entanto, prossegue esse Ilustre Conselheiro, tal interpretação lógica «no sentido de que, quando 
estiver em causa apenas matéria de direito e o contribuinte tenha seguido orientações genéricas da 
administração tributária, os prazos de impugnação judicial e de reclamação graciosa seriam os nor-
mais, previstos nos arts. 70º. e 102º, é inconciliável com a indicação feita na parte inicial do n.º 3 do 
art. 131.º de que o que aí se estabelece é «sem prejuízo do disposto nos números anteriores», o que se 
traduz na possibilidade de reclamação graciosa no prazo de dois anos.

Aliás, não se justificaria adoptar um prazo curto para a reclamação graciosa com base em 
fundamentos de direito e um prazo mais longo para a reclamação graciosa que inclui no seu objecto 
matéria de facto, cumulada ou não com matéria de direito, pois, o contribuinte facilmente poderia 
beneficiar deste prazo mais longo, mesmo que a sua discordância real assentasse apenas em matéria 
de direito, bastando para isso «inventar» discordância com qualquer matéria de facto para juntar ao 
seu fundamento de direito, o que, naturalmente, não representaria dificuldade apreciável. (...)

Por outro lado, se não há razões de segurança jurídica que, nestes casos de autoliquidação em 
que está em causa matéria de direito e se seguiram orientações genéricas da administração tributária, 
exijam uma restrição a 90 dias do prazo de impugnação judicial, a imposição desnecessária da perda 
do direito de impugnação contenciosa directa será incompaginável com os princípios constitucionais 
da necessidade e proporcionalidade (art. 18º, n.º 2, da CRP). Por isso, é duvidosa a constitucionali-
dade da fixação de prazo feita no n.º 3, e a considerar -se que é inconstitucional deverá admitir -se a 
possibilidade de deduzir impugnação judicial até ao prazo de dois anos.

Ainda por outro lado, não se pode encontrar qualquer justificação razoável para que, decorrido 
o prazo de 90 dias, se vá impor ao contribuinte a apresentação de uma reclamação graciosa para 
recuperar a possibilidade de impugnação judicial quando a previsão da possibilidade de impugnação 
contenciosa directa prevista no n.º 3 só se pode justificar porque, nesses casos, na perspectiva legis-
lativa, ela se considera desnecessária.».

E remata o seu raciocínio, concluindo impressivamente que «na linha jurisprudencial que o STA 
tem vindo a adoptar em situações semelhantes em que há incontornáveis contradições na previsão de 
prazos de impugnação contenciosa e administrativa, nos casos em que há suporte textual na lei para 
os contribuintes formarem expectativas sobre possibilidade de impugnação em prazo alargado, nunca 
deverá resolver -se a contradição no sentido de uma interpretação restritiva da norma que prevê o 
prazo alargado, pois uma interpretação desse tipo, que se reconduzisse à aplicação de um prazo mais 
curto do que o que resulta do texto da lei poderia ofender o direito de impugnação contenciosa de 
actos lesivos, constitucionalmente garantido, que supõe que a via de acesso à impugnação contenciosa 
seja clara e não labiríntica, o que é reclamado com mais veemência quando estão em causa meios 
processuais que podem ser accionados pelo próprio contribuinte, sem representação por advogado 
(art. 6., n.º 1, do CPPT)».

No mesmo sentido se pronunciou este Supremo Tribunal no recente acórdão proferido em 13 
de Março de 2013, no recurso n.º 825/12, cuja fundamentação acompanhamos e onde, em suma, se 
deixou afirmado que em caso de erro na autoliquidação a lei exige a reclamação graciosa prévia como 
forma de abrir a via contenciosa, a menos que (i) o fundamento da impugnação seja exclusivamente 
de direito e (ii) a autoliquidação tenha sido efectuada de acordo com orientações genéricas emitidas 
pela AT (art. 131º, nºs. 1 e 3, do CPPT), mas nos casos em que não há lugar a reclamação necessária 
não fica vedada a possibilidade de ser apresentada reclamação graciosa nos termos do n.º 1 do citado 
art. 131º do CPPT.

Termos em que, sem necessidade de outras considerações, se conclui que a sentença recorrida 
não merece censura, devendo ser confirmada.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 22 de Maio de 2013. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Lino 
Ribeiro. 
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 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Taxa. Promoção. Vinho. Direito comunitário. Auxílio de Estado. Princípio da propor-
cionalidade. Princípio da confiança. Princípio da segurança jurídica.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do 
artigo 92º do Tratado (actual art. 107º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do art.108º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector 
e representando mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta ao 
financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites de 
minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em 
termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo 
de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte. 

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 200/13 -30.
Recorrente: A……., Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.
Relatora: Ex.ma Srª. Consª. Drª. Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A……., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Viseu, de 30 de Junho de 2012, que julgou totalmente improcedente a im-
pugnação por si deduzida contra o acto indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação 
de taxa de promoção, relativa ao mês de Maio de 2006, cobrada pelo Instituto do Vinho e da Vinha, I. P., 
no valor de € 18.231,67, apresentando para tal as seguintes conclusões:

A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão ofi-
ciosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Maio de 2006.

B. A A…….. não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando os 
mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sentença 
ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
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(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante»  - cf. página 32 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A……. à aludida taxa de promoção nos pre-
sentes autos: a violação do disposto no artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) 
e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A…….. perante os órgãos jurisdicionais nacionais  - cf., 
neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, 
Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art.º 93º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual 
art.º 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta dispo-
sição.» — cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD — BRABANT, processo 
C -174/O2 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -3994

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno comu-
nitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição comunitária 
que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A……. teria 
legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros 
que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do actual n.º 1 do 
artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto esse juízo de 
compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da intervenção 
da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 1 
do artigo 108.º do TFUE), detém a competência — exclusiva — para proceder ao exame permanente 
da compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que o 
IVV não compreendeu — ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... — o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário (...)

73. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A……. não alega, na 
questão que foi apreciada pelo Tribunal “a quo”, a contrariedade substantiva ou a incompatibilidade 
da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não procura sustentar por que a medida de auxílio 
em questão e o seu incindível modo de financiamento seriam incompatíveis com o mercado interno 
(como por exemplo sucederia caso se verificasse, por exemplo, a existência de uma discriminação 
dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e os destinados à exportação, mencionada 
na página 32 da sentença posta em crise).

L. A A……. sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não no-
tificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) — cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos - cf. 
alíneas F) e G) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o procedimento 
contraditório C43/2004, junto aos autos pela A……. coma sua petição inicial e dada por integralmente 
reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.
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O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de 
averiguações contraditório C43/2004 — conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada 
decisão, que ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução 
ao dispositivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no 
registo dos auxílios não notificados».)

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averigua-
ções contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado 
execução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do 
TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cf. página 33 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior 
 - olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. (…) O Estado -membro em causa não pode pôr em exe-
cução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra vio-
lada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de 
uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «[…] a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão 
a aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente im-
procedente»  - cf. página 30 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 87º da contestação 
do IVV.

W. O reembolso — ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A………, com as demais consequências legais — requerida nos presentes autos não decorre da adopção, 
por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria 
a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito 
dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e 
proibição de execução constante do artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
acessível em http://eur -lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:005:0011:0026:PT:
PDF.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, 
acessível no link http://eur -lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:328:0049:0050:
PT:PDF.

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 



2209

vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV – A) respectivo).

BB. Tais medidas — em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos — eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º), porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» — cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante — isso sim — para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber 
se a medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente 
compatível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem 
dúvidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda 
antes de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo 
disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante 
medida — a taxa de promoção  - é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C 43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa 
influencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma dimi-
nuição do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de 
promoção e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (1), este 
concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado  - a taxa de promoção  - é parte integrante 
da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos 
auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios 
com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 
130 da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
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notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios 
propriamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando 
a ser mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da 
Comissão sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido — como o foi (cf. 
parágrafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento 
das campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre 
os produtos nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do 
artigo 108º, n.º 3, do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem 
a anulação dos actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que 
o estabelecimento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão 
Europeia, é contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos 
relativamente ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Janeiro de 2006 veio a ser, 
com manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, colect., p. I -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, nº. 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»

— cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

— cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito di-
recto do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos 
particulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final 
da Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos 
por terem sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra inter-
pretação conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá-
-la -ia de efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires 
e Syndicat nationaf des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-
ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as 
consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.
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UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em 
crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa 
e se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa — 
consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo — e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?”

2 – Contra -alegou o recorrido Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., concluindo nos termos seguintes:
A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência aos período mensal de Maio de 2006.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.ºs 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas 
pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos 
auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão 
podem incidir as presentes alegações — cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao con-
trário de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a 
incompreensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido 
à sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alegações 
que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º do 
CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no pro-
cesso n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no processo 
n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 de Junho de 
1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
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pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» — cfr. p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da 
sua decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado 
CE — hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa 
com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, 
através das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da le-
gislação comunitária e nacional aplicável, não constitui uni auxílio de Estado na acepção do agora 
artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consig-
nação da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa 
larga componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pre-
tensões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos 
pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera 
a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.
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U. Em Setembro de 2012— através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

IV. DO PEDIDO
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais.

Só nestes termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal emitiu o parecer 

de fls. 332 a 334 dos autos, concluindo no sentido de que o recurso merece provimento, devendo a 
sentença recorrida ser anulada por insuficiência da matéria de facto e os autos serem devolvidos ao 
tribunal recorrido para ampliação da matéria de facto.

4  - Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação –
5 – Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu objecto do presente recurso foram 

fixados os seguintes factos:
A) No dia 28 de Junho de 2006, a A……… procedeu à autoliquidação da quantia de € 18.231,67, 

a título de taxa de promoção referente ao mês de Maio de 2006  - cfr. documento n.º 1, junto com o 
pedido de revisão oficiosa.

B) O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C) Em 22/12/2008 a A…….. apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida 
em A.

D) O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009.
E) Em 11/02/2009, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
F) No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
(cfr. doc. n.º 2 em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do 
Tratado sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo 
ainda sido adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G) Do documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxilio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE
(2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no de-

mais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa, …, sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo instituto 

da Vinha e da Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, 

é imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas tam-
bém

 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-
ceiros, e
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 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Por-
tugal.

…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios púbicos pagos para financiar os acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui uni auxilio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”.
6 – Questão a decidir
É a de saber se a sentença recorrida cometeu erro de julgamento quando julgou improcedente a 

impugnação judicial deduzida contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto de autoli-
quidação da taxa de promoção do vinho relativa a Maio de 2006.

Invoca o recorrido nas suas contra -alegações – cfr. as respectivas conclusões E), F) e G) – que 
as alegações da recorrente não cumprem o disposto no artigo 685 -A do CPC, pelo que não devem ser 
admitidas, já que ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente 
ataca a conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter 
aderido à sua posição. Ora, embora as conclusões das alegações sejam tudo menos sintéticas – mere-
cendo porventura um convite deste Supremo Tribunal para que fossem sintetizadas, convite este, porém, 
não oportunamente formulado (cfr. o n.º 3 do art. 685.º -A do CPC) – delas resulta de forma clara o 
fundamento pelo qual a recorrente pede a revogação do julgado recorrido, razão pela qual se entende 
não haver violação do disposto no artigo 685.º -A do CPC e motivo para que não sejam conhecidas.

7. Apreciando
7.1 Do alegado erro de julgamento da sentença recorrida
Questão idêntica à que é objecto dos presentes autos  - salvo no que respeita ao período e mon-

tante da taxa de promoção em causa: ali respeitante a Setembro de 2007, aqui a Maio de 2006; ali, no 
montante de € 10.401,95; aqui, no valor de € 18.231,67  - foi apreciada e decidida em Acórdão deste 
Supremo Tribunal do passado dia 23 de Abril, proferida no recurso n.º 29/13, em termos que merecem 
a nossa adesão.

Haverá, pois, que aqui reiterar o que ali se julgou, no sentido da improcedência do recurso e da 
confirmação do julgado recorrido  - de improcedência da impugnação judicial deduzida – ficando pre-
judicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE requerido pela recorrente, pelos 
fundamentos constantes daquele Acórdão e que aqui, com a devida vénia, de seguida se transcrevem:

«4. Caracterização da taxa de promoção do vinho
Segundo o n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o Instituto do Vinho 
e da Vinha (IVV, IP.,) tinha por missão, “coordenar e controlar a organização institucional do sector 
vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política comunitária e pre-
parar as regras para a sua aplicação, bem como participa na coordenação e supervisão da promoção 
dos produtos vitivinícolas”.
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Como se pode ler na Decisão da Comissão, de 20/7/2010 C (2010) 4891 final, nas suas funções 
de coordenação geral do sector vitivinícola, o IVV realiza dois tipos de actividades:

 - actividades que visam, principalmente os vinhos e produtos vínicos produzidos em Portugal, 
designadamente, as relativas à auditoria dos sistemas de controlo e certificação dos vinhos;

 - actividades destinadas, indistintamente, aos vinhos e produtos originários de Portugal e aos 
originários dos outros Estados -Membros e/ou países terceiros e comercializados em Portugal;

 - o IVV, I.P., presta igualmente determinados serviços a terceiros, nomeadamente: (i) organização 
e promoção das actividades de formação para os agentes económicos, organizações profissionais e in-
terprofissionais do sector vitícola e funcionários do IVV; (ii) disponibilização aos agentes económicos 
do sector da capacidade de armazenagem das infra -estruturas do IVV; e (iii) prestação de serviços do 
Laboratório do IVV e formação do seu próprio pessoal e de outros operadores do sector vitivinícola 
(financiada em grande parte por programas de apoio comunitário)(2).

Da referida Decisão resulta de igual modo que o apoio à promoção genérica do vinho e dos produtos 
vínicos foi atribuído desde 1997, por concurso, à Viniportugal, associação de natureza interprofissional 
representativa do sector, que foi, desta forma, a beneficiária da totalidade do produto da taxa parafiscal 
destinada a esse fim.

A prestação dos mais diversos serviços ao sector vitivinícola e respectivos operadores levou o 
legislador a fixar que o financiamento do IVV, IP., seria garantido, em larga medida, através da receita 
proveniente do produto das taxas cobradas sobre os vinhos e os produtos vínicos (cfr., a título de exem-
plo, o art. 31º, n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 de Abril), que aprovou os respectivos 
Estatutos.

Através do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho (3), o legislador reformulou o sistema de taxas 
existente e procedeu à criação de uma única taxa incidente sobre os produtos vínicos, a cobrar pelo IVV, 
IP., que constituía a principal fonte de financiamento das acções de coordenação geral do sector (4).

De acordo com o estatuído no art. 1º, n.º 1, daquele diploma, “Os vinhos e produtos vínicos pro-
duzidos no território nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam 
sujeitos à aplicação de uma taxa, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da 
Vinha e do Vinho (IVV), relativamente à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”. Mas como este decreto -lei não chegasse 
a ser regulamentado, o legislador, através do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, veio introduzir 
melhorias no regime da referida taxa de forma a adequar a matéria aos objectivos da política vitivinícola 
nacional e comunitária (cfr. o respectivo preâmbulo).

Quanto ao âmbito da taxa de promoção do vinho, o art. 1º do diploma reproduziu o anterior preceito 
e, quanto aos sujeitos, resulta do art. 3º que a taxa de promoção é devida quer pelos agentes económi-
cos quer pelos produtores, no caso previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 2º do Decreto -Lei n.º 119/97. 
Por sua vez, mantém -se, igualmente, no art. 11º, n.º 1, que a fixação do valor da taxa seria objecto de 
portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

No seguimento do mencionado decreto -lei, foram publicadas diversas portarias, sendo de salientar 
a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que serviu, no caso em apreço, à fixação do valor da 
taxa a pagar pela recorrente.

Com interesse para a decisão, importa ainda considerar que, segundo a Decisão da Comissão de 
2010, o produto da taxa de promoção, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funciona-
mento do IVV, I.P., destina -se, em primeiro lugar, ao financiamento dos serviços de coordenação geral 
do sector do vinho prestados por si e, em segundo lugar, às actividades de promoção do vinho e dos 
produtos vínicos.

No que respeita à actividade de promoção do vinho, verifica -se que uma parte da taxa é destinada 
a campanhas de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos, sem referência à sua origem, em 
Portugal e, outra parte, a campanhas de promoção do vinho e dos produtos vínicos portugueses no 
território dos outros Estados -Membros e de países terceiros. No período sobre que incidiu a decisão da 
Comissão de 2010, os custos das acções de formação organizadas pelo IVV, I.P., com excepção de uma 
formação de interesse geral «Sistemas de informação e Gestão Vitivinícola 2000», cujo custo total foi 
de 367, 12 EUR, foram integralmente suportadas pelos programas do Fundo Social Europeu, pelo que 
nem os agentes económicos nem o IVV tiveram de contribuir para o seu financiamento.

É esta taxa que, segundo a recorrente, enferma de ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação prévia à Comissão e respectiva execução antes da decisão final daquela entidade, ao arrepio 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE)  - pontos D e L das 
Conclusões.

5. Da relevância das decisões da Comissão emitidas sobre a taxa de promoção
Segundo o estatuído no art.108º do TFUE (ex artº 88º TCE) é da competência exclusiva da 

Comissão Europeia o exame permanente dos regimes de auxílios de Estado, em cooperação com os 
Estados -Membros, “com vista a impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado, como se 
conclui do Acórdão Lorenz”(5). Para tanto, é estabelecido um sistema de controlo prévio dos auxílios 
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novos, previsto no n.º 3 do mesmo preceito e no art. 2º do Regulamento do processo (6), segundo o qual 
a Comissão deve ser informada, em devido tempo, dos projectos de auxílio, antes da sua execução.

“A fase preliminar do processo de controlo dos auxílios novos inicia -se, assim, com a notificação 
do projecto de auxílio, devendo os Estados (…) utilizar, para o efeito, formulários recomendados pela 
Comissão. A obrigação de notificar previamente os projectos de auxílio é uma obrigação incondicional 
dos Estados relativos a auxílios novos, incluindo a modificação dos existentes …”(7).

Os auxílios não notificados ou postos em execução antes de uma decisão da Comissão são objecto 
de um específico processo de controlo que se inicia com a recepção e análise de informações que a 
Comissão tenha recolhido oficiosamente ou através de denúncia de terceiros.

No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autoridades 
portuguesas, em 20 de Janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de Dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que 
não constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de servi-
ços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do sector vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º
A única acção de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 

367,12 EUR, não constitui um auxílio.
Artigo 2º
Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 

executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º
1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-

tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financia-
mento, poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (8), isto é, desde que Portugal 
respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as quais implicavam o reembolso 
de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes dos outros Estados -Membros, 
entre 1997 e 31 de Dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de Dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 (que 
procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 mediante 
recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das sétima e nona 
condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.
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No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em Setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (9), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado aos 
auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação (…)”(Carta 
de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O art. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente no-

tificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão 
final (obrigação de não actuar ou de «standstill»)(10).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito directo na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente à 
Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda a 
ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (11).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de Novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os actos praticados durante o período da proibição 
contida no art. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os actos inválidos»”(12). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acór-
dão de 1973 (13), competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do Direito 
Comunitário, com vista a restabelecer o satus quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (14).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final da 
Comissão (15). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição 
de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Fevereiro de 
2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição de 
auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adoptado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos actos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe-lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efectivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excepcionais.».(16)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objecto a restituição dos auxílios 
suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, como 
vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.
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O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de pro-
moção em causa durante o respectivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro lado, 
coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da auto -liquidação em causa 
(relativa a Setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 2004 dar 
início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no artigo 6º do 
regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação da obrigação 
de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (17), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (18), no caso concreto, por ilegalidade for-
mal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria que 
a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distin-
guir, por um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas acções de promoção 
e publicidade dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respectivo 
financiamento, através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente 
da taxa cobrada aos operadores do sector vitivinícola e afecta, no essencial, ao financiamento da acti-
vidade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da auto -liquidação, no valor 
de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Setembro de 2007, com 
fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (19), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um acto legislativo não tiver tido lugar a sua no-
tificação à Comissão ou se o acto legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha 
pronunciado de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência 
será a verificação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (20).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de Março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do art. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de Novembro de 1991 (21).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (22).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja selectiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afecte o comércio entre os EM” (23).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (24), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afectação 
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obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a acções de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (art.11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto 
de não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, como 
vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. 
Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo objec-
tivo essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não 
implica, à partida, um auxílio concedido directa ou indirectamente através de recursos do Estado e, por 
outro lado, serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos auxílios 
de Estado (25).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, a 
Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das activi-
dades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do 
sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, não constitui 
um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da República 
Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 
de Dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se seriam ou 
não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” (26) de tal medida envolver auxílios estatais (27), em termos de exigir 
a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente 
suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilegalidade 
da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o respectivo 
procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do art. 88º do TCE (ponto L das Conclusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da auto -liquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside na 
particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor de 
ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas pelas 
vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.
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Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de 
Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida.
Em face de tudo o que vai exposto, não havendo dúvidas quanto à não verificação da obrigação 

de comunicação prévia, fica consequentemente prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade.»
(Fim de citação)
Pelo exposto, inteiramente transponível para os presentes autos, tem de concluir -se que o recurso 

não merece provimento.
 - Decisão  -
8. Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 22 de Maio de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce 
Neto.
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mento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis 
ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou 
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Revista do Ministério Público, Ano 33, Outubro/Dezembro, de 2012, pp. 33 ss.
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zidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
sector ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, nº1, dispõe -se que “São objecto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.

(20) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.
(21) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do 

Advogado -Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de Setembro de 1990, proc C -5/89.
(22) Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.
(23) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina Coim-

bra, 2012, p. 520.
(24) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., 

p. 714.
(25) Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de Julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).
(26) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.
(27) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de Setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, 

Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38. 

 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Juros Indemnizatórios. Preterição de Formalidade Legal. Erro.

Sumário:

 I — O direito a juros indemnizatórios previsto no n.º 1 do art. 43.º da LGT, derivado 
de anulação judicial de um acto de liquidação, depende de ter ficado demonstrado 
no processo que esse acto está afectado por erro sobre os pressupostos de facto 
ou de direito imputável à AT.

 II — A anulação de um acto de liquidação baseada na violação do princípio da par-
ticipação, por a AT não ter levado em conta os elementos novos fornecidos pela 
contribuinte em sede do exercício do direito de audição, não implica a existência 
de qualquer erro sobre os pressupostos de facto ou de direito do acto de liquida-
ção, pelo que não existe o direito de juros indemnizatórios a favor do contribuinte, 
previsto naquele n.º 1 do art. 43.º da LGT.

 III — Isto, sem prejuízo de o contribuinte poder pedir a indemnização a que se julgue 
com direito, o que lhe é assegurado, não só pela Constituição (art. 22.º), como pela 
lei ordinária (Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro), mas em processo próprio.

Processo n.º 245/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: “A………., S.A.”.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da sentença proferida no processo de impugnação judicial com o n.º 41/2003 
do Tribunal Tributário de 1.ª instância de Lisboa (2.º Juízo, 1.ª Secção)

1. RELATÓRIO
1.1 A Fazenda Pública (a seguir Recorrente) recorreu da sentença que julgou procedente a impug-

nação judicial deduzida pela “A…………, S.A.” (a seguir Impugnante ou Recorrida) contra a liquidação 
adicional de Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC) que lhe foi efectuada com 
referência ao ano de 1998, na parte em que aí foi condenada no pagamento de juros indemnizatórios.
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1.2 O recurso foi admitido, para subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente 
devolutivo.

1.3 A Recorrente apresentou as respectivas alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«1) Tendo concluído que o acto impugnado enferma de vício de forma por violação do disposto 

no art. 60.º, n.º 6 da LGT, a sentença recorrida anulou o questionado acto de liquidação adicional de 
IRC do ano de 1998, reconhecendo, ainda, à impugnante o direito a juros indemnizatórios por ocor-
rência de erro imputável aos serviços, invocando para o efeito o disposto nos artigos 61.º do CPPT 
e 43.º da LGT.

2) De facto, a anulação da liquidação em causa nos autos, com a consequente procedência da 
impugnação, assenta claramente na declarada ocorrência de vício de preterição de formalidade legal, 
concretamente de violação do direito de audição, não resultando da decisão recorrida que tal liquidação 
enferma, em si mesma, de qualquer tipo de vício ou ilegalidade face às normas fiscais substantivas, 
não se verificando, assim, qualquer vício na relação jurídica tributária, mas tão -só a violação de um 
direito de natureza meramente procedimental.

3) “O direito a juros indemnizatórios previsto no n.º 1 do art. 43.º da LGT, derivado de anulação 
judicial de um acto de liquidação, depende de ter ficado demonstrado no processo que esse acto está 
afectado por erro – sobre os pressupostos de facto ou de direito – imputável aos serviços, de que tenha 
resultado pagamento de dívida tributária em montante superior ao legalmente devido.” (Ac. do STA 
de 7/9/2011, proc. 0416/11)

4) Assim, o erro imputável aos serviços, que releva para efeitos de atribuição de juros indemniza-
tórios, deve, pois, ser entendido como erro relativo ao apuramento da situação tributária do contribuinte 
não abrangendo os vícios formais ou procedimentais (Ac. do STA de 8/6/2011, proc. 0876/09), sendo 
essa a razão pela qual, não resultando da sentença em apreço a ocorrência de qualquer erro sobre os 
pressupostos de facto ou de direito do acto impugnado, não são devidos juros indemnizatórios, pelo 
que tendo a sentença recorrida aplicado inadequadamente as disposições legais invocadas para o 
efeito, decidindo com base em entendimento contrário ao que resulta das presentes conclusões, assim 
violando o invocado art. 43.º da LGT, deverá, na parte que constitui o objecto do presente recurso, ser 
revogada, com as legais consequências» (1).

1.4 A Recorrida contra alegou, resumindo a sua alegação em conclusões do seguinte teor:
«A. A impugnação judicial da ora Recorrida foi julgada totalmente procedente, anulando -se a 

liquidação de IRC e juros e simultaneamente condenando -se a Administração tributária, ao pagamento 
de juros indemnizatórios contados desde o dia do pagamento do imposto, em 29 de Março de 2001, 
sobre a quantia de € 2.422.822,83, até a data da emissão da respectiva nota de crédito porque “os arti-
gos 61.º do CPPT e 43.º da LGT prescrevem o direito do contribuinte a juros indemnizatórios quando, 
em reclamação graciosa, ou em processo judicial, se apure que houve erro na liquidação imputável 
aos serviços”.

B. O Representante da Fazenda Pública, vem apresentar recurso da sentença na parte em que ela 
reconhece a existência de erro imputável aos serviços e consequentemente o direito da impugnante aos 
devidos juros indemnizatórios.

C. Alega para o efeito, a declaração da ocorrência do vício de preterição de formalidade essen-
cial “não resultando da decisão recorrida que a liquidação enferma em si mesma, de qualquer vicio 
ou ilegalidade face às normas fiscais substantivas (...) mas tão só a violação de um direito de natureza 
meramente procedimental”;

D. A questão pois a decidir no presente recurso é se houve erro imputável aos serviços, causa de 
direito a juros indemnizatórios para a recorrente;

E. Da sentença se retira que não são apenas vícios formais que podem ser assacados ao acto de 
liquidação, dela resultando uma defeituosa apreciação da factualidade;

F. O tribunal não se limitou a exprimir a desconformidade com a lei do procedimento adoptado, 
mas também identificou uma “pecha” na relação jurídico tributária, isto é, um juízo de prognose so-
bre o carácter indevido da prestação pecuniária cobrada. Assim é, que “não se poderá fazer apelo ao 
princípio do aproveitamento do acto” face aos elementos do probatório estes erros afectam o conteúdo 
da decisão.

G. Em Dezembro de 2000, a Administração Fiscal havia notificado a ora Impugnante para o exer-
cício de audição prévia contra as correcções meramente aritméticas à matéria tributável declarada nos 
termos do qual a Administração se propunha corrigir 1.169.756.000$00 à matéria colectável por não 
reconhecer o custo suportado como uma menos -valia realizada numa alienação de activos financeiros, 
em virtude de não reconhecer o custo suportado com a aquisição desses activos em 1993 …

H. A ora Impugnante exerceu o seu direito evidenciando matéria -de -facto que não havido sido 
tomada em consideração pela equipa da inspecção.

I. Os factos trazidos ao processo pela ora Impugnante no exercício do direito de audição, foram 
considerados erradamente irrelevantes.
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J. Deste modo, ficou patenteado a lesão da situação jurídica da impugnante que em lugar de ver 
reconhecido o preço de aquisição das participações subjacente à liquidação, posto que tal como reco-
nhece o juiz “muniu -se de avaliações relativas ao valor de mercado das referidas participações”, segundo 
um critério de prudência e entre 1995 a 1998 procedeu a diversas alienações do activo imobilizado”.

K. Viu esses elementos de facto serem erradamente reputados de não contribuírem para alterar 
as correcções propostas.

L. E assim, a alienação por parte da Impugnante da sua participação social no capital social da 
B……….. que gerou uma menos -valia fiscal devidamente relevada na declaração Mod. 22 do exercício 
de 1998;

M. Veio a ser corrigida erradamente pela Administração Fiscal em 2001, que não concordou com 
o custo de aquisição registado pela Impugnante com a aquisição das participações sociais em 1993.

N. Assim, o que deve ser reconhecido é que o ter -se demonstrado que a liquidação em crise enferma 
de vício de falta de preterição de formalidade essencial, não pode fazer ignorar que a douta sentença 
reconhece os erros de actuação da administração fiscal no julgamento da matéria de facto os quais se 
projectaram na relação jurídico tributária e levaram a errada lidação de imposto.

O. Face ao disposto nos citados preceitos é por demais evidente o direito da impugnante aos juros 
indemnizatórios para aplana reconstituição da situação que existira se não tivesse existido a ilegalidade 
nomeadamente face ao artigo 100.º e 43.º da LGT.

P. Deste modo a sentença recorrida não merece qualquer censura».
1.5 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério 

Público e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja dado provimento ao recurso 
e, consequentemente, revogada a sentença na parte recorrida; isto, com a seguinte fundamentação:

«A tese da recorrente exprime o entendimento de que não são devidos juros indemnizatórios, por 
inexistência de erro imputável aos serviços, quando o acto de liquidação foi anulado com exclusivo 
fundamento em vício de forma (no caso concreto preterição do direito de audição antes da liquidação 
 - art. 60.º n.º 1 alínea a) LGT).

Esta tese, merecendo o sufrágio do Ministério Público, alinha com jurisprudência consistente do 
STA -SCT (acórdãos 5.05.1999 processo n.º 5557 -A; 17.11.2004 processo n.º 772/04; 1.10.2008 pro-
cesso n.º 244/08; 29.10.2008 processo n.º 622/08; 25.06.2009 processo n.º 346/09; 9.09.2009 processo 
n.º 369/09; 4.11.2009 processo n.º 665/09; 8.06.2011 processo n.º 876/09), cuja argumentação se pode 
condensar nos tópicos seguintes:

 - a utilização da expressão erro e não vício ou ilegalidade inculca a intenção do legislador de 
eleger como fundamento dos juros indemnizatórios apenas o erro sobre os pressupostos de facto e o 
erro sobre os pressupostos de direito (art. 43.º n.º 1 LGT)

 - a ocorrência de vício de forma per si, significando a violação de uma norma reguladora da 
actividade da administração tributária, nada revela sobre o carácter indevido da prestação pecuniária 
cobrada pela administração tributária, face às normas fiscais substantivas aplicáveis a anulação do 
acto tributário com exclusivo fundamento em vício de forma, permitindo a sua eventual renovação 
com idêntico conteúdo, não implica lesão de um direito ou interesse patrimonial do sujeito passivo 
que mereça reparação por virtude da atribuição de juros indemnizatórios».

1.6 Foi dada vista aos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.7 A questão que cumpre apreciar e decidir é a da saber se a Juíza do Tribunal a quo fez errado 

julgamento na parte em que condenou a Fazenda Pública no pagamento de juros indemnizatórios, o 
que, como procuraremos demonstrar, exige que se indague se estão ou não verificados os requisitos 
para essa condenação ao abrigo do disposto no n.º 1 do art. 43.º da LGT, designadamente, se «houve 
erro imputável aos serviços de que resulte pagamento da dívida tributária em montante superior ao 
legalmente devido».

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa efectuou o julgamento da matéria de facto nos seguintes 

termos:
«De acordo com os elementos existentes nos autos, apurou -se a seguinte matéria de facto:
a) Na sequência do procedimento inspectivo interno, que teve por base a declaração de rendimentos 

apresentada pela impugnante relativa ao ano de 1998, cruzada com elementos relativos a exercícios 
anteriores, foi detectado que “decorrente da alienação de 248.600 acções da B…………, conforme 
contrato de compra e venda datado de 21/12/1998, à C……….., SA, pelo valor de 280.000.000$00, 
foram apuradas menos -valias fiscais no montante de 1.169.756.000$00, correspondem te à diferença 
entre o valor de venda e os valores registados na conta 41 -Investimentos Financeiros, actualizados pe-
los respectivos coeficientes de desvalorização da moeda, Em observância ao dispostos no ponto 3.2.2. 
da Directriz Contabilística n.º 1/91 – “Tratamento contabilístico de concentrações de actividade em-
presarias”, a aquisição de 79,44% da B………… em 1993, por parte da A……….. (em 1991 já tinha 
adquirido acções representativas de 20% do capital, o que a tornam detentora de 99,44% da sociedade), 
pelo valor de 1.191.600.000$00, deveria ter sido registada contabilisticamente pelo “justo valor” dos 
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activos e passivos adquiridos, encontrando -se o conceito de justo valor definido no ponto 3.2.3. da 
mesma directriz, facto que não se verificou, tendo a A………. reflectido aquele valor somente na conta 
41 -Investimentos Financeiros. (...) o património de B………… em 31/12/1992 apresentava um valor 
negativo de 798.640 contos resultante da diferença entre o activo líquido de 2.092.314 contos e de um 
passivo de 2.890.954 contos. (...) o justo valor dos activos e passivos da B……….., é necessariamente 
inferior ao custo de aquisição das partes de capital da sociedade a que respeitam, devendo nos termos 
do ponto 3.2.5 da Directriz Contabilística n.º 1/91, “a diferença ser reconhecida e amortizada numa 
base sistemática, num período que não exceda 5 anos (...)”. A A……….., SA não evidenciou na sua 
contabilidade qualquer valor do trespasse intrínseco à aquisição das participações da B………., que a 
tornaram detentora de 99,44% do capital, sobreavaliando deste modo, o valor de aquisição registado na 
conta 41 -Investimentos Financeiros, facto que se traduziu no apuramento de uma menos -valia contabi-
lística/fiscal não efectiva, quando da alienação das participações em questão. (...)» (cfr. fls. 39 a 43);

b) Através do ofício n.º 3659, datado de 29/11/2000, foi a impugnante notificada para exercício 
do direito de audição (cfr. fls. 32);

c) Na sequência da notificação para exercício do direito de audição o impugnante apresentou 
em 18/12/2000 o requerimento de fls. 32 a 37, que aqui se dá por integralmente reproduzido, onde 
nos pontos 4 a 22, em síntese, alegou, designadamente, factos relativos à aquisição e alienação de um 
conjunto de acções representativas do capital social da sociedade B…………, SA, designadamente, 
estudos do valor de mercado da identificada sociedade, bem como, factos relativos à alienação de activo 
imobilizado corpóreo (cfr. fls. 46 a 276);

d) No âmbito do processo de aquisição a impugnante encomendou um estudo do valor de mercado 
da sociedade B………… a “D…………, SA” por forma a que determinasse o valor das participações 
financeiras a adquirir, que aqui se dá por integralmente reproduzido (fls. 46 e segs.);

e) A impugnante veio a adquirir 198.600 acções da B………, pelo montante de Esc.: 1.191.600.000$00 
(cfr. fls. 40);

f) Em 09/05/1995 a B………… alienou uma significativa parte dos seus activos (frota de ALD) 
e respectivos contratos ao então BFB RENT (hoje BPI) pelo montante de Esc.: 1.799.955.259$00 (cfr. 
fls. 253 a 276);

g) No decurso do ano de 1998, a impugnante solicitou a “………..” e a “………….” avaliações da 
B……….., cujas avaliações foram consideradas, respectivamente, pelo valor de Esc.: 225.000.000$00 
e Esc.: 274.000.000$00 (cfr. fls.79 e segs.)

h) A impugnante alienou as suas participações na B………… por Esc.: 280.000.000$00 (cfr. fls. 42);
i) Pelo ofício 853, datado de 02.02.2001, foi a impugnante notificada das correcções meramente 

aritméticas efectuadas à matéria colectável do exercício de 1998, resultantes de análise interna, que 
aqui se dão por integralmente reproduzidos (cfr. fls. 38 e segs);

j) Nos fundamentos das correcções resultantes da análise anterior, a que se alude na alínea anterior, 
o segmento relativo ao exercício da audiência prévia é do seguinte teor «Para os devidos e legais efeitos 
informa -se que o sujeito passivo notificado nos termos previstos no artigo 60.º da Lei Geral Tributária 
(LGT) e artigo 60.º do Regime Complementar do procedimento da Inspecção Tributária (RCPIT), para 
no prazo de 10 dias exercer o direito de audição sobre o projecto de correcções à Mod. 22 de 1998, 
veio a pronunciar -se por escrito relativamente às situações em apreço. Analisados os esclarecimentos 
apresentados pelo sujeito passivo verificou -se não contribuírem os mesmos para que se alterassem as 
correcções ora propostas.» (cfr. fls. 44);

k) A impugnante foi notificada da liquidação de IRC do ano de 1998, no valor de € 2.422.822,83 
(esc.: 485.732.366$00), com data limite de pagamento em 28/03/2001 (fls. 19);

l) Em 29/03/2001 a impugnante efectuou o pagamento do imposto liquidado (cfr. fls. 19);
m) A presente impugnação foi apresentada em 25/07/2001 (cfr. carimbo oposto no rosto da petição 

inicial a fls. 2 dos autos)».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
A Contribuinte deduziu impugnação judicial contra a liquidação adicional de IRC que lhe foi 

efectuada com referência ao ano de 1998, invocando os seguintes fundamentos:
caducidade do direito à liquidação, por se mostrar ultrapassado o prazo de 5 anos sobre a aquisição 

das participações no capital social de uma outra sociedade e cujo pretenso erro de contabilização esteve 
na origem da liquidação impugnada;

violação do direito de participação, por não ter sido notificado para exercer o direito de audição 
previamente à liquidação;

inconstitucionalidade do art. 60.º. n.º 5, da LGT;
violação de lei por afronta aos arts. 17.º, n.º 3, 23.º e 42.º do Código do Imposto Sobre o Rendi-

mento das Pessoas Colectivas (CIRC).
A Juíza do Tribunal Tributário de Lisboa começou por conhecer da caducidade do direito à liqui-

dação, que julgou improcedente.
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De seguida, apreciou o vício de violação do princípio da participação, por a AT não ter levado em 
consideração os elementos novos que a Contribuinte levou ao procedimento aquando do exercício do 
direito de audição, que julgou procedente.

Consequentemente, e dando por prejudicado o conhecimento dos demais vícios invocados na 
petição inicial, julgou a impugnação judicial procedente, anulou a liquidação e condenou a Fazenda 
Pública no pagamento de juros indemnizatórios, a coberto do disposto no art. 43.º da Lei Geral Tribu-
tária (LGT), como peticionado.

A única questão que é suscitada nos presentes autos prende -se com a condenação no pagamento 
de juros indemnizatórios, pois a Fazenda Pública limitou o recurso a esse segmento da sentença (cfr. 
os arts. 684.º, n.º 3, e 685.º -A, n.º 1, do Código de Processo Civil, e o art. 2.º, alínea e), do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário (CPPT)).

Sustenta a Recorrente que não há lugar a tal condenação, uma vez que a anulação da liquidação 
foi determinada pela ocorrência de um vício formal – preterição de formalidade legal – por violação 
do direito de participação, sendo que só um vício ou ilegalidade face às normas fiscais substantivas 
permitiria a condenação em juros indemnizatórios ao abrigo do disposto no art. 43.º da LGT, ou seja, 
«[o] erro imputável aos serviços que releva para efeitos de atribuição de juros indemnizatórios, deve, 
pois, ser entendido como erro relativo ao apuramento da situação tributária do contribuinte, não abran-
gendo os vícios formais ou procedimentais».

Cumpre apreciar e decidir se a sentença recorrida fez ou não correcto julgamento quando condenou 
a Fazenda Pública ao pagamento de juros indemnizatórios, o que, como procuraremos demonstrar, passa 
por indagar se o fundamento por que foi anulada a liquidação impugnada pode ser qualificado como o 
erro a que se refere o n.º 1 do art. 43.º da LGT, susceptível de determinar a constituição de obrigação 
de juros indemnizatórios ao abrigo daquela disposição legal.

2.2.2 DOS JUROS INDEMNIZATÓRIOS
Diz o n.º 1 do art. 43.º da LGT, ao abrigo da qual foi proferida a condenação ora recorrida: «São 

devidos juros indemnizatórios quando se determine, em reclamação graciosa ou impugnação judicial, 
que houve erro imputável aos serviços de que resulte pagamento da dívida tributária em montante 
superior ao legalmente devido».

Ou seja, quando um acto de liquidação de um tributo for declarado em processo de reclamação 
graciosa ou de impugnação judicial viciado por erro imputável aos serviços e do qual tenha resultado 
o pagamento de uma dívida tributária em montante superior ao legalmente devido, há direito a juros 
indemnizatórios, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 43.º da LGT.

Como salienta JORGE LOPES DE SOUSA, «[a] utilização da expressão «erro» e não «vício» 
ou «ilegalidade» para aludir aos factos que podem servir de base à atribuição de juros, revela que se 
teve em mente apenas os vícios do acto anulado a que é adequada essa designação, que são o erro 
sobre os pressupostos de facto e o erro sobre os pressupostos de direito.

Com efeito, há vícios dos actos administrativos e tributários a que não é adequada tal designação, 
nomeadamente os vícios de forma e a incompetência, pelo que a utilização daquela expressão «erro» 
tem um âmbito mais restrito do que a expressão «vício».

Por outro lado, é usual utilizar -se a expressão «vícios» quando se pretende aludir genericamente 
a todas as ilegalidades susceptíveis de conduzirem à anulação dos actos, como é o caso dos arts. 101.º 
(arguição subsidiária de vícios) e 124.º (ordem de conhecimento dos vícios na sentença) ambos do CPTT.

Por isso, é de concluir que o uso daquela expressão «erro» tem um alcance restritivo do tipo de 
vícios que podem servir de base ao direito a juros indemnizatórios» (2).

O mesmo Autor explica as razões por que a LGT restringiu o direito a juros indemnizatórios aos 
casos de anulação por vício substancial e já não o reconheceu relativamente aos vícios de forma ou 
incompetência que determinem a anulação do acto: o reconhecimento de um vício destes últimos tipos 
«não implica a existência de qualquer vício na relação jurídica tributária, isto é, qualquer juízo sobre 
o carácter indevido da prestação pecuniária cobrada pela Administração Tributária com base no 
acto anulado, limitando -se a exprimir a desconformidade com a lei do procedimento adoptado para 
a declarar ou cobrar ou a falta de competência da autoridade que a exigiu.

Ora, é inquestionável que, quando se detecta um vício respeitante à relação jurídica tributária, se 
impõe a atribuição de uma indemnização ao contribuinte, pois a existência desse vício implica a lesão 
de uma situação jurídica subjectiva, consubstanciada na imposição ao contribuinte da efectivação de 
uma prestação patrimonial contrária ao direito.

Por isso, se pode justificar que, nestas situações, não havendo dúvidas em que a exigência patri-
monial feita ao contribuinte implica para ele um prejuízo não admitido pelas normas fiscais substan-
tivas, se dê como assente a sua existência e se presuma o montante desse prejuízo, fazendo -se a sua 
avaliação antecipada através da fixação de juros indemnizatórios a favor daquele.

Porém, nos casos em que o vício que leva à anulação do acto é relativo a uma norma que regula 
a actividade da Administração, aquela nada revela sobre a relação jurídica fiscal e sobre o carácter 
indevido da prestação, à face das normas fiscais substantivas. Nestes casos, a anulação do acto não 
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implica que tenha havido uma lesão da situação jurídica substantiva e, consequentemente, da anulação 
não se pode concluir que houve um prejuízo que mereça reparação.

Por isso, pode -se considerar justificado que, nestas situações, não resultando da decisão anulatória 
a comprovação da existência de um prejuízo, não se presuma o seu valor, fixando juros indemnizatórios, 
mas apenas se deva restituir aquilo que foi recebido, o que poderá constituir já um benefício para o 
contribuinte, perante a realidade da sua situação tributária.

Trata -se de uma solução equilibrada, inclusivamente no domínio processual. Na verdade, pe-
rante o simples reconhecimento de um vício de forma ou de incompetência, fica -se na dúvida sobre se 
estavam reunidos os pressupostos de facto e de direito de que a lei faz depender o pagamento de uma 
prestação tributária; se essa dúvida é um motivo suficiente para não exigir uma deslocação patrimo-
nial do contribuinte para a Fazenda Pública (justificando a restituição da quantia paga) também, por 
identidade de razão, será suporte bastante para não impor uma deslocação patrimonial efectiva em 
sentido inverso (pagamento de uma indemnização); verdadeiramente, a regra aplicável, a mesma em 
ambos os casos, é a de não impor deslocações patrimoniais sem uma prova positiva da existência de 
uma situação, ao nível da relação tributária, em que elas devem ocorrer.

Assim, compreende -se que a LGT, em sintonia com a doutrina tradicional, nos casos em que há 
uma anulação de um acto administrativo ou de liquidação por não se verificarem os pressupostos de 
facto ou de direito em que devia assentar, casos em que há a certeza de que a prestação patrimonial 
foi indevidamente exigida, atribua uma indemnização baseada em presunção de danos (no caso sob 
a forma de juros) e não faça idêntica atribuição nos casos em que a decisão judicial não implica a 
antijuricidade material da exigência daquela prestação» (3).

De acordo com a doutrina exposta, é jurisprudência consolidada nesta Secção do Contencioso 
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo que, quando o acto de liquidação objecto de impugnação 
é anulado apenas por vício de forma, não há suporte, ao abrigo do disposto no art. 43.º da LGT, para a 
atribuição de juros indemnizatórios ao impugnante (4).

Dito isto, passemos agora a indagar se a sentença incorreu em erro de julgamento na parte em que 
condenou a Recorrente no pagamento de juros indemnizatórios.

A Juíza do Tribunal a quo julgou procedente a impugnação judicial exclusivamente com fundamento 
na violação do princípio da participação por a AT não ter considerado os elementos novos trazidos ao 
procedimento pela Contribuinte aquando do exercício do direito de audição.

Não cumpre aqui sindicar a sentença quanto ao assim decidido, mas apenas verificar se o vício 
que determinou a anulação do acto impugnado implica, ou não, a existência de um erro – vício sobre 
os pressupostos de facto ou de direito – que permita a constituição a favor do contribuinte do direito a 
juros indemnizatórios ao abrigo do n.º 1 do art. 43.º da LGT. Vejamos:

A verificação de um vício de forma – como o é a preterição da formalidade que determinou a 
anulação do acto impugnado –, não implica juízo algum sobre a validade da relação material tributária 
subjacente e, consequente e manifestamente, não permite concluir pela existência de um erro sobre os 
pressupostos de facto ou de direito.

Ora, como resulta do que deixámos já dito, o direito aos juros indemnizatórios previsto no art. 43.
º da LGT exige que haja erro imputável aos serviços do qual tenha resultado (à luz de um nexo de 
causalidade) o pagamento de imposto indevido. É a existência desse erro que consideramos não poder 
dar -se como verificada.

A Recorrida argumenta que o Tribunal a quo não se limitou a detectar e declarar o vício de forma 
por que anulou a liquidação impugnada e que «também identificou uma “pecha” na relação jurídico 
tributária», na medida em que, perante a irrelevância atribuída pela AT aos factos trazidos ao proce-
dimento pela Impugnante em sede do exercício do direito de audição prévia, «reconhece os erros de 
actuação da administração fiscal no julgamento da matéria de facto os quais se projectaram na relação 
jurídico tributária e levaram a errada lidação de imposto».

Salvo o devido respeito, não podemos acompanhar essa argumentação. A sentença recorrida 
ficou -se, exclusivamente, pela apreciação do invocado vício de forma – preterição de formalidade 
legal – por desconsideração dos novos elementos levados ao procedimento pela ora Recorrida em sede 
de audição própria e, como tal, não pode considerar -se que nela tenha sido formulado juízo algum sobre 
a existência de um erro sobre os pressupostos de facto ou de direito. Como ficou dito expressamente 
na sentença recorrida, em face da procedência daquele vício, «fica prejudicado o conhecimento das 
demais questões suscitadas».

Se a Recorrida discorda do assim decidido, poderia ter requerido a ampliação do objecto do 
recurso em sede de contra alegações (cfr. art. 684.º -A, n.º 1, do CPC). Não o fez e, por isso, também 
nunca poderia este Supremo Tribunal Administrativo apreciar qualquer outro vício para além daquele 
que determinou a procedência da impugnação judicial.

Não significa isto que a Recorrida, se entender estar lesada nos seus direitos patrimoniais não 
possa exigir judicialmente a reparação a que se julgue com direito, o que lhe é assegurado não só pela 
Constituição da República (cfr. art. 22.º), como pela lei ordinária (Lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro, 
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diploma em cujo art. 9.º se faz equivaler qualquer ilegalidade a ilicitude). Porém, para obter essa repa-
ração terá de fazer, em processo próprio, a demonstração da existência do direito a essa indemnização, 
à face das regras gerais da responsabilidade civil extracontratual, como qualquer outra pessoa que seja 
lesada nos seus direitos por actos de outrem, não havendo qualquer norma constitucional ou legal que 
imponha que, em todos os casos de anulação de actos administrativos, se presumam os prejuízos, como 
está ínsito nas normas que prevêem a atribuição de juros indemnizatórios (5).

Conclui -se, assim, que nos casos em que a anulação da liquidação impugnada tenha por fundamento 
a preterição de formalidade por violação do direito de participação por não terem sido considerados 
os elementos novos trazidos ao procedimento pelo sujeito passivo em sede de audição prévia, carece 
de suporte legal a condenação da AT no pagamento de juros indemnizatórios ao abrigo do art. 43.º da 
LGT.

A sentença recorrida, que decidiu em sentido diverso, será revogada nessa parte, como decidire-
mos a final.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - O direito a juros indemnizatórios previsto no n.º 1 do art. 43.º da LGT, derivado de anulação 

judicial de um acto de liquidação, depende de ter ficado demonstrado no processo que esse acto está 
afectado por erro sobre os pressupostos de facto ou de direito imputável à AT.

II  - A anulação de um acto de liquidação baseada na violação do princípio da participação, por a 
AT não ter levado em conta os elementos novos fornecidos pela contribuinte em sede do exercício do 
direito de audição, não implica a existência de qualquer erro sobre os pressupostos de facto ou de direito 
do acto de liquidação, pelo que não existe o direito de juros indemnizatórios a favor do contribuinte, 
previsto naquele n.º 1 do art. 43.º da LGT.

III  - Isto, sem prejuízo de o contribuinte poder pedir a indemnização a que se julgue com direito, 
o que lhe é assegurado, não só pela Constituição (art. 22.º), como pela lei ordinária (Lei n.º 67/2007, 
de 31 de Dezembro), mas em processo próprio.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Adminis-

trativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar a sentença na parte recorrida 
e julgar improcedente o pedido de condenação da AT em juros indemnizatórios.

Custas pelo Recorrido, em 1.ª instância, apenas na parte em que decaiu, e neste Supremo Tribunal 
Administrativo.

Lisboa, 22 de Maio de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Pedro Delgado — Casimiro Gon-
çalves.

(1) (Aqui, e nas transcrições que se seguirão, as partes que no original estavam em itálico surgem em tipo normal, a fim 
de se respeitar o destaque que lhes foi concedido pelo autor.)

(2) (Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume I, anotação 
5 ao art. 61.º, pág. 531.)

(3) (Idem, págs. 531/532.)
(4) (Vide, entre outros, os seguintes acórdãos:
de 29 de Outubro de 2008, proferido no processo n.º 622/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 11 de 

Fevereiro de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2008/32240.pdf), págs. 1228 a 1231, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/bf15a6899aebae55802574f7004b7829?OpenDocument;

de 21 de Janeiro de 2009, proferido no processo n.º 945/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de 
Abril de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32210.pdf), págs. 106 a 109, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/4db4160b03f6f91f8025754700442693?OpenDocument;

de 9 de Setembro de 2009, proferido no processo n.º 369/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de 
Novembro de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32230.pdf), págs. 1249 a 1251, também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/5981d8ca1955ac32802576350036d2b0?OpenDocument;

de 4 de Novembro de 2009, proferido no processo n.º 665/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 19 de 
Abril de 2010 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32240.pdf), págs. 1681 a 1686, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/933164172b09efe28025766a004d7980?OpenDocument;

de 20 de Janeiro de 2010, proferido no processo n.º 942/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 24 de 
Março de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32210.pdf), págs. 93 a 97, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a03c13370a3ff422802576b9003edb8d?OpenDocument;

de 8 de Junho de 2011, proferido no processo n.º 876/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 6 de Janeiro 
de 2012 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32220.pdf), págs. 1021 a 1026, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/9ad99a76899aa47d802578b100323dcf?OpenDocument;

de 7 de Setembro de 2011, proferido no processo n.º 416/11, publicado no Apêndice ao Diário da República de 22 de 
Março de 2012 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32230.pdf), págs. 1422 a 1425, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/e8b010bf6839a02c8025791000500874?OpenDocument;

de 30 de Maio de 2012, proferido no processo n.º 410/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/efa02eac2d99b1a780257a17004629a6?OpenDocument.

(5) (Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume I, anotação 5. ao art. 61.º, pág. 532/533.) 
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 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Incompetência em razão da hierarquia.

Sumário:

 I — A Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, nos 
recursos interpostos directamente das decisões dos TT de 1ª Instância, apenas 
tem competência para conhecer de matéria de direito (cfr. artºs 12º, n.º 5, 26º, 
alínea b) e 38º, alínea a) do ETAF, na actual redacção e 280º, n.º 1 do CPPT).

 II — Se nas conclusões das alegações de recurso se manifestar divergência por insufi-
ciência, excesso ou erro, quanto à matéria de facto provada na decisão recorrida, 
quer porque se entenda que os factos levados ao probatório não estão provados, 
quer porque se considere que foram esquecidos factos tidos por relevantes, quer 
porque se defenda que a prova produzida foi insuficiente, quer ainda porque se 
divirja nas ilações de facto que se devam retirar dos mesmos, o recurso não versa 
exclusivamente matéria de direito, sendo competente para dele conhecer o Tribunal 
Central Administrativo e não o Supremo Tribunal Administrativo.

Processo n.º 267/13 -30.
Recorrente: A……………….., Ldª.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – Vem a A………………, Ldª, com os sinais dos autos, recorrer para este Supremo Tribunal 
da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu de 16 de Novembro de 2012, que julgou 
improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra a liquidação adicional de IRC e juros com-
pensatórios do ano de 2008, no montante global de 52.708,42 €.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A — Sobre a invocada incompatibilidade dos inspectores:
 - A sua existência no dependia da pendência da acção judicial no momento do início da inspec-

ção;
 - E quem provocou a ilegalidade do procedimento de inspecção foram:
 - Os próprios inspectores que, conhecendo -o, não comunicaram o impedimento ao superior 

hierárquico — artigo 20, n.º 2 do RCPIT;
 - E do próprio superior hierárquico que, conhecendo necessariamente a existência do impedimento 

legal que a ambos os atingia, ordenou a sua intervenção na acção de inspecção;
 - Ora, da existência de incompatibilidade resulta a ilegalidade dos actos tributários baseados 

na acção de inspecção;
 - Mas também a sentença cometeu várias irregularidades na sua apreciação:
 - Omitindo os factos invocados na petição, e a sua apreciação, relacionados com a actuação 

dos inspectores na acção de inspecção iniciada em 8 de Janeiro de 2008, que estiveram na origem da 
interposição da acção judicial por parte da impugnante;

 - Omitindo a apreciação da prova documental e pericial oferecida pela impugnante, mas dando 
de facto, e tacitamente, por não provados os factos a que a mesma se refere;

 - Utilizando prova obtida de forma irregular — porque produzida noutro processo, quando a 
única que poderia ser tida em conta na sentença era a produzida no próprio processo;

 - Impedindo a impugnante de contraditar a prova por essa forma obtida, já que lhe vedou:
 - Não só o direito à contraprova — que sem dúvida teria exercido através do contra interrogatório 

da testemunha arrolada pela Fazenda Pública, confrontando -a com os seus procedimentos, documen-
tados e gravados, na abertura e manuseamento do equipamento informático da impugnante;

 - Mas também do próprio direito à apreciação da prova produzida, através das correspondentes 
alegações finais;

 - Factos estes, de que resulta necessária a própria nulidade da sentença B — Sobre as ilegalidades 
verificadas no desencadear do procedimento de inspecção:

 - Da prova feita resulta clara a existência de todas as ilegalidades do procedimento de inspecção 
invocadas na Petição:

 - E quanto ao conteúdo e sentido da sentença recorrida:
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 - A sua trave mestra é a de, através da sistemática omissão de pronúncia sobre os factos invocados 
na petição, bem como sobre a respectiva prova, incluindo as normas de direito nela invocadas, remeter 
aqueles factos para um limbo de factos “nem provados nem não provados”

 - Para, depois, e tacitamente, dar esses mesmos factos como não provados
 - Enfim, confundindo a função jurisdicional com a defesa a qualquer preço da legalidade da 

actuação da Administração Fiscal;
 - Ora, a omissão de pronúncia sobre a matéria de facto invocada na petição bem como sobre a 

prova, e sobre a matéria de direito invocada, é causa de nulidade da sentença;
 - E, ao contrário do que pretende o tribunal, o despacho que ordenasse a realização de inspecção 

nunca poderia considerar -se praticado através da carta -aviso enviada à impugnante:
 - Por o seu texto padronizado não conter:
 - Nenhuma referência à sua prática;
 - Nem nenhum dos elementos que pudessem fundamentar a acção de inspecção nos termos em 

que o exigem as disposições citadas dos artigos 23º, 25º e 27º do RCPIT;
 - E por ser, aliás, notório que, ao tratar -se de um texto padronizado a nível nacional, o único pro-

pósito que presidiu à sua elaboração por parte dos serviços centrais da DGI foi o de, através da carta 
aviso, notificar o inspecionando da próxima visita da inspecção, propósito que resulta perfeitamente 
claro da redacção do artigo 49º do RCPIT, e cuja limitação é absolutamente confirmada pelos elemen-
tos que da carta devem constar, que estão longe de poderem corresponder ao conteúdo obrigatório do 
despacho que ordenasse, e fundamentasse, a realização da acção de inspecção;

 - E ainda por, segundo o próprio Tribunal, ter sido assinada por uma entidade que, comprova-
damente, não detinha competência, nem delegada nem subdelegada, para ordenar a realização de 
acções de inspecção;

 - Como também nunca poderia considerar -se que o mesmo despacho constasse da ordem de 
serviço que credencia os agentes:

 - Por também do conteúdo do seu texto, também ele padronizado, não fazer parte qualquer 
referência àquelas normas do RCPIT — como parte não faz do conteúdo da carta -aviso — que funda-
mentariam a realização da acção de inspecção;

 - Mas sim, e só, o acto administrativo de credenciação dos agentes, cujo conteúdo fixa, taxati-
vamente, o artigo 46º n.º 3 RCPIT — como taxativamente fixa o artigo 49º o conteúdo da carta -aviso;

 - Como nunca poderia considerar -se, como considerou o tribunal, que o mero facto da impugnante 
assinar a ordem de serviço correspondeu a tomar conhecimento dum despacho que dela não consta, 
e a cuja existência a mesma não faz qualquer referência;

 - Ou como se revela em absoluto contrário ao Direito — e ao próprio Estado de Direito — imputar 
a prova da pretensa existência desse despacho e doutros actos da administração ao conhecimento que, 
segunda a presunção gratuita do tribunal, deles deveria ter a impugnante;

 - Ou como se revela absolutamente gratuita, porque não fundamentada pelo tribunal, afirmação 
de que também a “conjugação” da “concreta alegação da impugnante”, “com a eloquência dos 
documentos”, contribuiria para provar a existência de despacho que tivesse ordenado a acção de 
inspecção;

 - Ou ainda como se revela errónea a conclusão tirada pelo tribunal de que, a circunstância de, 
do texto padronizado da carta -aviso, constar a informação de que à mesma foi anexado o “Folheto 
informativo contendo os direitos, deveres e garantias”:

 - Provaria que aquele folheto foi, de facto remetido à impugnante;
 - Quando a prova de que o não foi é que o mesmo folheto não consta do processo administrativo 

da inspecção arquivado na Direcção de Finanças (porque também não consta da certidão dele emitido 
a pedido da impugnante);

 - A apreciação que a sentença fez do pretendido cumprimento das formalidades apontadas em 
falta relativamente ao desencadear acção de inspecção revela -se assim:

 - Parcial e meramente genérica;
 - Totalmente inconsistente, e errónea;
 - E traduziu -se na sistemática omissão da matéria de facto e de direito invocada na petição, 

incluindo a omissão da apreciação da prova oferecida e da constante do próprio procedimento ad-
ministrativo;

 - Dela resultando, assim, a nulidade da sentença.
C — Sobre a ilegalidade do acto administrativo de revogação do acordo alcançado pelos peri-

tos no âmbito do procedimento de revisão da matéria tributável a que se refere o artigo 92º da LGT, 
praticado pelo Director de Finanças:

Em especial sobre a falta de competência do Director de Finanças e a falta de fundamentação 
em matéria de direito:
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 - Na fundamentação da conclusão de que o Director de Finanças detinha competência para revo-
gar o acordo que os peritos alcançaram no âmbito do procedimento de revisão, a sentença manipulou 
os factos e o direito:

 - Ao ignorar que, nos termos do artigo 29., n.2 1, do CPA, “a competência é definida por lei”;
 - Ao truncar a norma do artigo 62., 1, do CPPT, na aplicação que dela fez, do seu verdadeiro 

conteúdo:
 - Quer omitindo a sua transcrição, e consequente apreciação, integral;
 - Quer omitindo o seu enquadramento sistemático, dentro do CPPT e, do seu “TÍTULO II”, na 

“SECÇÃO IV” do “CAPÍTULO III”, que se refere ao “Procedimento de liquidação”
 - Porquanto:
 - Ao que a norma do artigo 62., 1 do CPPT se refere é à prática do acto tributário da liquidação 

dos tributos;
 - E a competência a exercer no âmbito da sua aplicação é liquidar e, portanto, também para se 

abster de liquidar, determinado tributo, e não qualquer outra;
 - Ao admitir, como fundamento dessa competência, ainda o n.º 4 do artigo 92º da LGT, quando é 

mais do que manifesto que nunca é do tipo ou da natureza da fundamentação utilizada que decorre a 
definição da entidade competente para praticar ou revogar um acto administrativo

 - Ao invocar os artigos 16º, n.ºs 3 e 59º do CIRC como fontes da competência do Director de 
Finanças para praticar o acto tributário da liquidação, quando a competência a que ambas as normas 
se referem é para determinar a matéria tributável;

 - Assim sendo, carece em absoluto de fundamentação, em matéria de direito, a conclusão que 
consta da sentença de que o Director de Finanças detinha competência para revogar o acordo alcan-
çado pelos peritos.

 - Antes, o que ficou demonstrado é que:
 - Os dois peritos que participaram na revisão da matéria tributável formaram um “órgão da 

administração tributária”, cujas regras de constituição e funcionamento, e competência própria, estão 
fixadas nos artigos 91º e 92º da LGT;

 - Ora, segundo essas regras de competência legalmente atribuída, a competência originária para 
proceder à avaliação da matéria tributável no âmbito do procedimento de revisão é do órgão formado 
pelos dois peritos

 - E, ao alcançarem um acordo entre eles, o Director de Finanças só poderia alterar a matéria 
tributável por eles fixada se se verificasse a circunstância, e com o fundamento, previstos no artigo 92.2, 
n.2 5, da LGT, sendo certo que o Director de Finanças não invocou a sua existência para fundamentar 
a revogação;

 - Portanto:
 - O Director de Finanças não detinha competência para revogar o acordo dos peritos: por a 

revogação se não mostrar enquadrada na única norma que eventualmente a admitiria — a parte final 
do n.º 5 do artigo 92º da LGT;

 - Não foi, aliás, nem poderia ser, invocando nenhuma das duas competências que lhe são atri-
buídas nos n.ºs 5 e 6 do artigo 92º da LGT que o Director de Finanças revogou o acordo dos peritos 
e mandou repetir o procedimento de revisão

 - De onde o Director de Finanças julgou retirar a sua competência para aquela dupla decisão 
foi da conjugação do artigo 62º n.º 1 do CPPT com o artigo 92º, n.º 4 da LGT

 - Ora, o que se verifica é que: Nem o artigo 62º do CPPT prevê a revogação do acordo;
 - Nem o Director de Finanças detinha competência para a prática do acto administrativo aí pre-

visto, e que era o de determinar a não liquidação do imposto com base na matéria tributável fixada 
pelos peritos, por se tratar do procedimento de liquidação, no qual a competência é detida e exercida 
pelo próprio Director -Geral dos Impostos;

 - Nem a fundamentação invocada foi a admitida no artigo 62º do CPPT — uma vez que a nele 
invocada é a do n.º 4 do artigo 92º da LGT;

 - Nem o acto administrativo realmente praticado pelo Director de Finanças foi o do artigo 62º 
do CPPT;

 - Antes, o que o Director de Finanças fez foi praticar um acto administrativo que, por falta da 
sua competência, não tem fundamento em nenhuma norma do ordenamento tributário

 - Vício de que decorre a ilegalidade do acto administrativo, e portanto também a dos actos tri-
butários subsequentes;

 - E que a sentença recorrida:
 - Ao aderir ao enquadramento no artigo 62º do CPPT do acto administrativo de revogação do 

acordo;
 - Mas ao alterar a fundamentação nele invocada pelo Director de Finanças — deixando de ser, 

só, a do artigo 92., n.º 4 da LGT, para passar a ser, também, a da “competência para a liquidação” 
que a sentença considerou que o artigo 59º do CIRC atribuía ao Director de Finanças, no claro intuito 
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de, por essa forma, reconduzir, não já só a prática do acto, mas também a sua fundamentação, ao 
artigo 62º do CPPT;

 - Não só ratificou a verdadeira aberração jurídica que já era o acto administrativo praticado 
pelo director de finanças, como, ao aprofundar a promiscuidade entre os procedimentos de revisão e 
o de liquidação, que o direito não tolera, a tornou mais clara e ostensiva;

 - Como ainda se substituiu à Administração Tributária, não já só na fundamentação do acto 
administrativo anteriormente por ela praticado, mas sim, na própria prática dum acto administrativo 
novo

 - Ora, tal reconversão da fundamentação não cabe na competência do Tribunal, não estava na 
sua disponibilidade, que estava confinada à apreciação da legalidade do acto administrativo praticado 
pelo director de finanças, e portanto à da legalidade da fundamentação por ele invocada;

 - E desse vício decorre, necessária a nulidade da sentença;
II — Em especial sobre a fundamentação em matéria de facto:
 - A fundamentação exigível aos peritos na celebração do acordo sempre seria da mesma natureza 

indiciária da exigível no relatório de inspecção, e a que se refere o n.º 2 do artigo 83. da LGT;
 - Mas é na exigência duma fundamentação de natureza diferente que, quer a administração quer 

a sentença, se fundamentam para revogar o acordo, com foros de verdadeiro escândalo:
 - No caso do Director de Finanças, porque, ele próprio, fundamenta a prática do acto adminis-

trativo de revogação, não em quaisquer factos que apontassem para a existência de prova indiciária, 
mas na conclusão peremptória de que “a explicação tanto do perito da administração fiscal como do 
contribuinte não esclarece cabalmente a motivação de facto e de direito que deu origem ao acordo”, 
o que, em bom rigor, se traduz:

 - Quer na admissão de que a fundamentação por parte dos peritos afinal existe (só não seria 
cabal);  - Quer na, ela sim absoluta, falta de fundamentação do acto administrativo da revogação do 
acordo porque, ao afirmar que a fundamentação dos peritos não era cabal, estava obrigado a demons-
trar porque o não era, só dessa forma cumprindo o dever de fundamentar;

 - Portanto, o acto administrativo também sempre seria ilegal por falta de fundamentação em 
matéria de facto

 - E porque a sentença se não pronuncia sobre aquela falta de fundamentação constante do texto 
do acto administrativo, e expressamente invocada na petição, também dessa omissão de pronúncia 
decorre a sua nulidade;

 - E também a sentença incorreu na sua nulidade ao substituir -se, mais uma vez, à administração 
na fundamentação do acto administrativo, agora em matéria de facto enquadrável no artigo 92º, n.º 4 
da LGT, quando:

 - Como já se disse, deveria ter -se limitado a apreciar a fundamentação invocada pela adminis-
tração;

 - E sendo ainda certo que a fundamentação sucessiva a que procedeu — ora a enquadrável nos 
artigos 92º, n.º 4 da LGT e 62º do CPPT, logo a dos artigos 16º, n.º 3 e 59º do CIRC, e logo nova-
mente a daquele artigo da LGT — para além de ilegalmente aduzida pelo Tribunal, sempre pecaria 
por falta de clareza e de coerência, por se referir a dois actos administrativos distintos, pertencentes a 
dois procedimentos de natureza difere e onde a competência para a sua prática se encontra atribuída 
também a entidades diferentes;

 - E como a falta de demonstração, por parte do Director de Finanças e do Tribunal, quer da 
existência do único fundamento do acto administrativo que o artigo 62. do CPPT admite — o de o 
acordo dos peritos violar a competência que a lei lhes atribuía para procederem à avaliação indirecta 
da matéria tributável — quer, em especial, do carácter manifesto dessa violação, sempre arrastaria:

 - No caso da omissão do Director de Finanças, a reiterada ilegalidade do acto administrativo;
 - E, no caso da omissão do Tribunal, a reiterada nulidade da sentença por omissão de pronúncia 

 - pronúncia a que estava obrigado ao ter admitido, como fundamento de direito do acto administrativo, 
o artigo 62º do CPPT;

 - E reitera -se o que resulta sobejamente demonstrado, quer das actas de reunião dos peritos, 
quer da petição — nomeadamente dos seus artigos 45 a 50 — quer ainda das próprias citações que 
dela faz a sentença:

 - Quer a legalidade do acordo entre os peritos: por se mostrar fundamentado em prova indici-
ária — tal como exige o artigo 83º n.º 2, da LGT — não só iniludivelmente existente, mas também, 
suficiente, clara e quantificada

 - Quer que esse acordo se fundamentou num facto cuja existência a fixação da matéria tributável 
por parte do Director de Finanças já tivera em conta: a existência de anulações, absolutamente justifi-
cadas, duma percentagem dos registos diários das operações activas feitos no sistema informático pelos 
trabalhadores — e portanto, o que estava em causa no procedimento de revisão não era a existência 
dessas anulações, mas a sua quantificação

 - Quer ainda a “razoabilidade” do acordo alcançado entre os peritos:
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 - Que ficou “a meio caminho” entre o valor das anulações realmente verificado e apurado na 
contabilidade e o que havia sido considerado pelo Director de Finanças;

 - Mas que ficou a menos de meio caminho, e muito aquém, do que a experiência do perito nomeado 
pela impugnante considerava normal para o sector, e aliás quantificou e descriminou pelas várias cau-
sas de anulação dos registos;  - E também a “cogitação” do Tribunal de, a um maior controlo interno, 
dever corresponder uma percentagem menor de anulação de registos, se mostra refutada pelos factos 
descritos, e apara aqui transcritos, no pedido de revisão da matéria tributável, e que se consubstan-
ciam na faculdade, que vigorando anteriormente, foi retirada aos trabalhadores no início de 2008, de 
poderem rectificar qualquer erro no registo dos pedidos feitos pelos clientes, passando a existência de 
tais erros, cujas origens podiam ser várias, a implicarem um duplo procedimento:

 - Por parte do trabalhador, o de um novo registo;
 - E, por parte da gerência, a anulação dos registos contaminados com os erros cometidos;
Meritíssimos Juízes:
 - Tendo em conta:
 - A coincidência da estratégia, implícita na sentença recorrida, com a, também implícita, no 

procedimento da administração tributária, no sentido de, a qualquer preço, destruir — que não pro-
var a sua ilegalidade — o acordo alcançado pelos peritos no âmbito do procedimento de revisão da 
matéria tributável;

 - A que acrescem outras circunstâncias, tais como as de:
 - Tendo dispensado a produção de prova testemunhal e as alegações, o Tribunal recorrido ter-

-se substituído à Fazenda Pública nessa produção através da transcrição da prova produzida noutro 
processo;

 - Ou a de, no estabelecimento da competência do Director de Finanças para revogar o acordo 
dos peritos — criando para o efeito um conceito de competência que não irá certamente ficar nos anais 
nem da jurisprudência nem da doutrina — ter ignorado não só toda a matéria invocada na petição, 
incluindo a doutrinária, mas também as próprias normas de onde decorre a formação do único conceito 
admitido em Direito Administrativo;

 - Ou a de, de forma assaz sistemática, ter ignorado o mesmo Tribunal a matéria de facto e direito 
alegada na petição — abstendo -se de dar por provados ou não provados os factos aí identificados, 
para depois os dar, tacitamente, por não provados;

 - Ou a de ignorar a própria existência da prova documental oferecida, ou a sua apreciação;
 - Ou a de substituir -se à administração na fundamentação do acto administrativo, ultrapassando 

assim a fronteira dos seus poderes, que era a apreciação da legalidade do acto praticado pela admi-
nistração;

A impugnante considera que a decisão recorrida reflecte uma ineludível falta de independência e 
imparcialidade do Tribunal recorrido, traduzida em factos não menos ineludíveis como a desigualdade 
de armas das partes, omissão e negação de prova, utilização de prova ilegalmente obtida, ofensa ao 
princípio do contraditório, e, portanto, negação de justiça, que naturalmente são causa da nulidade 
da sentença.

 - E da gravidade das irregularidades de que enferma a sentença, nomeadamente em matéria de 
prova e omissão de pronúncia sobre matéria de facto e de direito, resulta a conclusão necessária de 
que à impugnante foi negado o direito ao processo equitativo que o ordenamento jurídico do Estado 
Português — enformado por normas quer de direito interno quer de direito internacional — lhe re-
conhecem.»

Às alegações de recurso juntou um CD contendo as imagens gravadas pelo sistema de segurança 
da impugnante, para documentar «a actuação do inspector tributário B…………… na abertura e ma-
nipulação dos equipamentos do seu sistema informático».

2 – A Fazenda Pública apresentou contra -alegações (fls. 219 e segs.), suscitando a questão prévia 
da incompetência deste Tribunal em razão da hierarquia (artigos 1º a 10º), porquanto os fundamentos 
do recurso não versam exclusivamente matéria de direito.

3 - Notificadas as partes para se pronunciarem, querendo, sobre a suscitada questão prévia, veio 
a recorrente dizer o seguinte:

«A…………………” LDA, com o NIPC ………….., e sede no ………., ……………., notificada para 
se pronunciar sobre o incidente de incompetência absoluta desse Tribunal, vem, em síntese, dizer o 
seguinte:

1  - Da, aliás sistemática, omissão de pronúncia por parte do tribunal recorrido, quer sobre a 
matéria de facto e de direito invocada na petição, quer sobre a prova oferecida e da constante do 
próprio procedimento administrativo, resulta mais do que notório que a estrutura e o conteúdo da 
sentença recorrida estão longe de corresponder à estrutura e ao conteúdo legalmente fixados nas 
normais processuais, nomeadamente no artigo 95.9, 1 e 2 do CPTAF e nos artigos 123., 2 e 124.2 do 
CPPT, começando por não se mostrar subordinada à apreciação da petição de impugnante dando por 
provada ou não provada a matéria nela invocada (art.2 123.2, 2 do CPPT);



2233

2 — De facto, a estrutura e o conteúdo da sentença recorrida correspondem à estrutura e ao 
conteúdo do procedimento administrativo anexado ao processo de impugnação, sendo certo que, 
como se viu, na justificação de alguns atos da administração, frequentemente foi até muito mais longe 
que o próprio procedimento administrativo, e no ignorar dos que considerou injustificáveis foi duma 
constância inabalável;

26  - Portanto, o que o tribunal recorrido fez foi algo que o direito lhe proibia e o seu poder lhe 
não concedia: fundamentar a sua decisão na simples adesão aos fundamentos alegados no procedi-
mento administrativo — dando os factos aí referidos sistematicamente por provados, e ignorando os 
invocados na petição pela impugnante

— o que configura a omissão de pronúncia e a falta de fundamentação da sentença  - art.2 158. 
do CPC, e arrasta a sua nulidade — art.º 125º, 1 do CPPT e art.º 668º, 1, d) do CPC;

3 — Ora, daqueles factos, e da dispensa da produção de prova e das alegações finais, conjugada 
com a utilização de prova produzida noutro processo como fundamento da decisão recorrida, resulta 
necessário que as premissas do silogismo construído pelo tribunal recorrido se mostram arbitraria-
mente construídas à revelia dos factos, do direito e do próprio poder do tribunal, ofendendo por isso 
princípios constitucionais como o da sua independência e imparcialidade ou da separação de poderes, 
ou direitos como o do processo equitativo, que se traduzem na negação do próprio direito à justiça, 
configurando tais vícios matéria de direito.»

4 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
5 – Na primeira instância foi apurada a matéria de facto que consta de fls.148 a 151 verso, que 

aqui se dá por inteiramente reproduzida para todos os efeitos legais.
5.1 Da questão prévia da incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo em razão da 

hierarquia.
Importa a título prévio decidir da competência em razão da hierarquia deste Supremo Tribunal para 

conhecer do presente recurso, questão essa suscitada pela Fazenda Pública nas suas contra -alegações, 
a qual conclui que o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito sendo o Supremo 
Tribunal Administrativo incompetente, em razão da hierarquia, para o seu conhecimento e competente 
o Tribunal Central Administrativo.

A competência em razão da hierarquia integra pressuposto processual relativo ao Tribunal, cons-
tituindo requisito de interesse e ordem pública, devendo, por isso mesmo, o seu conhecimento preceder 
o de qualquer outra matéria – cf. artigos 16º n.º 1 e 2 do CPPT e 13º do CPTA.

Ora, de harmonia com o disposto nos artigos 26º alínea b) e 38º alínea a) do ETAF e 280º n.º 1 
do CPPT -, à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo compete apenas 
conhecer dos recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1ª Instância, com exclusivo 
fundamento em matéria de direito,

Sendo que aos Tribunais Centrais Administrativos compete, por sua vez conhecer dos recursos 
de decisões dos tribunais tributários de 1ª Instância, com excepção dos referidos na alínea b) do n.º 1, 
do citado art. 26.º do referido Estatuto.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender que na delimitação da compe-
tência do Supremo Tribunal Administrativo em relação à do Tribunal Central Administrativo deve 
entender -se que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito sempre que nas 
conclusões das respectivas alegações o recorrente pede a alteração da matéria fáctica fixada na deci-
são recorrida ou invoca, como fundamento da sua pretensão, factos que não têm suporte na decisão 
recorrida, desde que estes, em abstracto, não sejam indiferentes para serem ponderados no julgamento 
da causa  - vide neste sentido Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo de 20.05.2009, recurso 
18/09, de 03.10.2007, recurso 373/07, de 31.01.2007, recurso 1027/06 e de 17.01.2007, recurso 962/06, 
todos in www.dgsi.pt.

O recurso não tem assim exclusivamente por fundamento matéria de direito se nas respectivas 
conclusões se questionar a questão factual, manifestando -se divergência, por insuficiência, excesso 
ou erro, quanto à matéria de facto provada na decisão recorrida, quer porque se entenda que os factos 
levados ao probatório não estão provados, quer porque se considere que foram esquecidos factos tidos 
por relevantes, quer porque se defenda que a prova produzida foi insuficiente, quer ainda porque se 
divirja nas ilações de facto que se devam retirar dos mesmos.

Ora como bem nota a Fazenda Pública constata -se das conclusões das alegações de recurso de 
fls. 202 e segs., maxime de fls. 203 que a recorrente põe em causa as ilações de facto com base nas 
quais o tribunal recorrido formulou a sua decisão, imputando -lhe omissão, negação de prova e utili-
zação de prova ilegalmente obtida, bem como errada apreciação da prova documental e pericial por si 
apresentada, dando como não provados os factos a que a mesma se refere.

Acresce que a recorrente junta às suas alegações um CD contendo as imagens gravadas pelo sis-
tema de segurança da impugnante, para documentar «a actuação do inspector tributário B…………… na 
abertura e manipulação dos equipamentos do seu sistema informático», pretendendo que tais imagens 
sejam visionadas no âmbito do presente recurso para por em causa as ilações de facto retiradas pelo 
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Tribunal a quo quanto à probidade e qualidade técnica dos funcionários da Administração Fiscal que 
realizaram a inspecção.

Trata -se de factos invocados como fundamento da pretensão do recorrente que não encontram 
suporte na factualidade dada como provada na sentença recorrida e que, em abstracto, têm relevância 
para o julgamento da causa.

Verifica -se, assim divergência com o decidido em sede de matéria de facto invocando -se no recurso 
erro de julgamento quanto à matéria de facto levada ao probatório, pretendendo a recorrente daí retirar 
apoio para a sua fundamentação de direito.

Ocorre, pois, a incompetência deste Supremo Tribunal Administrativo já que versando o recurso, 
também, matéria de facto, e não exclusivamente matéria de direito, será competente para dele conhecer 
o Tribunal Central Administrativo Norte – arts. 280º, n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário e 26º alínea b) e 38º alínea a) do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.

6 - DECISÃO
Termos em que, face ao exposto, se decide julgar a Secção de Contencioso Tributário do STA 

incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do presente recurso jurisdicional, declarando -se 
competente para o efeito o Tribunal Central Administrativo Norte (Secção do Contencioso Tributário).

Custas pela recorrente, com taxa de justiça que se fixa em 1 UC.

Lisboa, 22 de Maio de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes. 

 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Contra -Ordenação. Nulidade da Decisão Administrativa. Rejeição da Acusação.

Sumário:

Verificada, em processo judicial de contra -ordenação tributária, a nulidade decorrente 
da falta de descrição dos factos [cfr. arts. 79.º, n.º 1, alínea b), e 63.º, n.º 1, alínea d), 
do RGIT], não há lugar à rejeição da acusação (apenas permitida nos casos de 
intempestividade e de falta de observância dos requisitos de forma), mas, ao invés à 
anulação da decisão administrativa e remessa dos autos à entidade administrativa 
(para, querendo, sanar a nulidade e renovar o acto sancionatório).

Processo n.º 278/13 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrida: A………………, Lda e outra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da decisão proferida no processo de contra -ordenação com o n.º 2541/
11.5BEPRT

1. RELATÓRIO
1.1 No recurso de aplicação da coima em processo de contra -ordenação tributária deduzido pela 

sociedade denominada “A………………, Lda.” (a seguir Arguida ou Recorrida), a Juíza do Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto proferiu despacho no qual, considerando que a decisão administrativa 
recorrida «não contém factos que integrem a contra -ordenação imputada ao arguido, nem qualquer ou-
tra», decidiu «rejeitar a acusação de contra -ordenação, devendo os autos ser devolvidos, após trânsito, 
à entidade administrativa» ao abrigo do disposto no «artigo 311.º, n/s 1, 2/a) e 3/b), do CPP, aplicável 
por força do artigo 3.º/b), do RGIT e 41.º, n.º 1, do D.L. n.º 433/82, de 27.10».

1.2 Inconformado com essa decisão, o Representante do Ministério Público (a seguir Recorrente) 
junto do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto dela veio recorrer para este Supremo Tribunal Ad-
ministrativo, apresentado alegação que resumiu em conclusões do seguinte teor:

«1ª. Remetidos os autos ao tribunal competente, por força dos arst. 3.º b) e 81.º do RGIT, e apre-
sentados ao juiz pelo MºPº, nos termos do art. 62.º do RGCO, o juiz ou não aceita o recurso nos termos 
do art. 63.º do RGCO, ou o decide, em conformidade com o art. 64.º do RGCO.

2ª. De acordo com as disposições conjugadas dos arts. 63.º e 64.º do RGCO e 3.º b) e 80.º n.º 2 
do RGIT, os motivos de rejeição são apenas a intempestividade e a falta de observância dos requisitos 
de forma: recurso apresentado sob a forma escrita, contendo alegações e conclusões.
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3ª. Mesmo que existam excepções a conhecer, o recurso não poderá ser objecto de rejeição, de-
vendo o juiz proferir decisão nos termos do art. 64.º do RGCO.

4ª. Estando expressa e completamente regulada, no RGIT e no RGCO, a tramitação posterior à 
apresentação dos autos ao juiz, não há que aplicar subsidiariamente o regime do C.P.P., não havendo 
lugar a um despacho equivalente ao previsto no art. 311.º do C.P.P.

5ª. Não sendo revogada ou declarada nula a decisão que aplicou a coima e ordenada a devolução 
dos autos à entidade administrativa que a aplicou, esta não pode proceder à renovação do acto sancio-
natório.

6ª. A decisão recorrida, não se pronunciando sobre a validade da decisão administrativa e ao rejeitar 
a acusação de contra -ordenação, enferma de erro de aplicação e de interpretação do direito, violando 
o disposto nos arts. 63.º e 64.º do RGCO e 3.º b) e 81.º do RGIT.

Nesta conformidade, a decisão recorrida violou as normas legais supra citadas pelo que deve ser 
revogada, determinando que seja proferida decisão nos termos do art. 64.º do RGCO, a fim de os autos 
prosseguirem seus regulares termos».

1.3 O recurso foi admitido, para subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente 
devolutivo.

1.4 Não foram apresentadas contra -alegações.
1.5 Colhidos os vistos dos Conselheiros adjuntos, cumpre apreciar e decidir.
1.6 A questão que cumpre dirimir é a de saber se o art. 311.º do Código de Processo Penal (CPP) 

é subsidiariamente aplicável em sede de recurso da decisão da aplicação da coima, ou seja, se o juiz do 
tribunal tributário pode rejeitar a acusação ao abrigo do disposto naquele preceito legal.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
Dos autos resulta que:
a) A sociedade denominada “A……………., Lda.” foi condenada por decisão de 2 de Novembro 

de 2009 do Chefe do Serviço de Finanças de Vila do Conde numa coima de € 29.792,55 pela falta de 
entrega dentro do prazo do montante de € 148.962,74 de IVA respeitante ao 4.º trimestre de 2004 e que 
estava obrigada a entregar até 15 de Fevereiro de 2005, comportamento que a autoridade administrativa 
considerou integrar a infracção prevista pelos arts. 27.º, n.º 1, e 41.º, n.º 1, alínea b), do Código do IVA, 
e punida pelos arts. 114.º, n.º 2, e 26.º, n.º 4, todos do Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT) 
(cfr. decisão administrativa de aplicação da coima a fls. 13/14);

b) Em 4 de Dezembro de 2009, a Arguida fez dar entrada no Serviço de Finanças de Vila do Conde 
petição inicial pela qual veio impugnar aquela decisão administrativa, pedindo ao Juiz do Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto a anulação daquela decisão (cfr. petição inicial de fls. 18 a 26);

c) Por decisão de 31 de Dezembro de 2010, a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto 
declarou nula a decisão de aplicação da coima, porque a mesma «não satisfaz o requisito da descrição 
sumária dos factos a que se reporta o art. 79.º, n.º 1, alínea b) do RGIT», e ordenou a remessa dos autos 
ao Serviço de Finanças de Vila do Conde (cfr. decisão de fls. 144/145);

d) Em 9 de Março de 2011, o Serviço de Finanças de Vila do Conde proferiu decisão a condenar a 
Arguida numa coima de € 29.792,55 pela falta de entrega dentro do prazo do montante de € 148.962,74 
de IVA respeitante ao 4.º trimestre de 2004 e que estava obrigada a entregar até 15 de Fevereiro de 
2005, comportamento que a autoridade administrativa considerou integrar a infracção prevista pelos 
arts. 27.º, n.º 1, e 41.º, n.º 1, alínea b), do Código do IVA, e punida pelos arts. 114.º, n.º 2, e 26.º, n.º 4, 
todos do R (cfr. decisão administrativa de aplicação da coima a fls. 152);

e) Em 14 de Abril de 2011, a Arguida fez dar entrada no Serviço de Finanças de Vila do Conde 
petição inicial pela qual veio impugnar aquela decisão administrativa, pedindo ao Juiz do Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto a anulação daquela decisão (cfr. petição inicial de fls. 159 a 165)

f) Em 17 de Dezembro de 2012, a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto proferiu 
decisão do seguinte teor:

«Dispõe o artigo 3.º, b), do RGIT:
São aplicáveis subsidiariamente:...
b) Quanto às contra -ordenações e respectivo processamento, o regime geral do ilícito de mera 

ordenação social;
Nos termos do artigo 41.º, n.º 1, do referido D.L., são subsidiariamente aplicáveis ao processo de 

contra -ordenação os preceitos reguladores do processo criminal.
A propósito da remessa do processo de contra -ordenação para julgamento, dispõe o artigo 81.º, 

do RGIT:
1  - Recebida a petição, o dirigente do serviço tributário remete o processo, no prazo de 30 dias, 

ao tribunal tributário competente.
2  - Sempre que o entender conveniente, o representante da Fazenda Pública pode oferecer qualquer 

prova complementar, arrolar testemunhas, quando ainda o não tenham sido, ou indicar os elementos ao 
dispor da administração tributária que repute conveniente obter.
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Embora este artigo não o diga expressamente, ao contrário do que fazia, por exemplo, o artigo 214.º, 
do antigo Código do Processo Tributário, deve continuar a entender -se que a apresentação do processo de 
contra -ordenação ao juiz vale como acusação, seja por aplicação subsidiária (nessa parte) do artigo 62.º, 
n.º 2, do D.L. n.º 433/82, seja por integração de eventual lacuna, em nome da harmonia geral do sistema, 
uma vez que seria de todo injustificado que as contra -ordenações comuns tivessem esse tratamento 
garantístico e as contra -ordenações tributárias se vissem privadas desse mesmo tratamento.

Por sua vez, dispõe o artigo 311.º, do CPP:
1  - Recebidos os autos no tribunal, o presidente pronuncia -se sobre as nulidades e outras questões 

prévias ou incidentais que obstem à apreciação do mérito da causa, de que possa desde logo conhecer.
2  - Se o processo tiver sido remetido para julgamento sem ter havido instrução, o presidente 

despacha no sentido:
a) De rejeitar a acusação, se a considerar manifestamente infundada;
b) De não aceitar a acusação do assistente ou do Ministério Público na parte em que ela representa 

uma alteração substancial dos factos, nos termos do n.º 1 do artigo 284.º e do n.º 4 do artigo 285.º, 
respectivamente.

3  - Para efeitos do disposto no número anterior, a acusação considera -se manifestamente infun-
dada:

a) Quando não contenha a identificação do arguido;
b) Quando não contenha a narração dos factos;
c) Se não indicar as disposições legais aplicáveis ou as provas que a fundamentam; ou
d) Se os factos não constituírem crime.
Da conjugação das disposições citadas, resulta que deve ser rejeitada a acusação que impute uma 

contra -ordenação, sempre que da mesma não constem factos que preencham o tipo contra -ordenacional 
imputado ou outro.

Nos presentes autos, está a arguida acusada pela prática de uma contra -ordenação, prevista e punida 
pelos artigos 27.º, n.º 1 e 41.º, n.º 1, alínea b), do CIVA e 114.º, n.º 2 e 26.º, n.º 4, do RGIT.

Compulsada a decisão administrativa de aplicação de coima, a fls. 13, verificamos que a entidade ad-
ministrativa, se bem que indicando quais as normas violadas, não indicou os factos que imputa à arguida.

Na verdade, na parte daquela decisão respeitante à descrição sumária dos factos apenas consta um 
preenchimento tipo formulário, sem qualquer concretização, das quais resulta o montante de imposto 
exigível e o montante entregue e respectivos prazos de cumprimento, sem qualquer nexo de causalidade 
ou descrição ainda que sumária, nomeadamente, porque razão estava obrigada a arguida a entregar 
aquele concreto montante de imposto.

Com efeito, de tal decisão consta o seguinte: 1. Montante do imposto exigível: 148.962,74; 2. Valor 
da prestação tributária entregue: 0,00; 3. Valor da prestação tributária em falta: 148.962,74; 4. Data do 
cumprimento da obrigação: 2008.11.10; 5. Período a que respeita a infracção: 2004/12T; 6. Termo do 
prazo para cumprimento da obrigação: 2005.02.15, os quais se dão como provados.

Verificamos, assim, que ali não consta qual a conduta do arguido que é censurada.
O art. 58.º, do D.L. n.º 433/82, de 27.10 é expresso e de fácil interpretação para o jurista. O cum-

primento de um dever de aplicação de sanção, porque contende com direitos fundamentais do arguido 
deve ser ponderado e fundamentado.

Ora, da decisão em apreço não consta uma descrição ainda que sumária dos factos pelos quais a 
arguida vem acusada, em clara violação do disposto no art. 79.º, c), do RGIT.

Assim, compulsada a decisão recorrida, verifica -se que a mesma não contém factos que integrem 
a contra -ordenação imputada ao arguido, nem qualquer outra, pelo que, nos termos do artigo 311.º, 
n/s 1, 2/a) e 3/b), do CPP, aplicável por força do artigo 3.º/b), do RGIT e 41.º, n.º 1, do D.L. n.º 433/82 
de 27.10, deve a acusação ser rejeitada.

DECISÃO
Por tudo o que se acaba de expor, decide -se rejeitar a acusação de contra -ordenação, devendo os 

autos ser devolvidos, após trânsito, à entidade administrativa.
Sem custas.
Notifique e comunique (artigo 70.º, n.º 4, do D.L. n.º 433/82)»
(cfr. decisão, de fls. 273 a 276).
2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Interposto recurso judicial de uma decisão administrativa de aplicação da coima, foram os autos 

remetidos ao tribunal competente – o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto – e aí apresentados ao 
juiz, nos termos do disposto no art. 62.º, n.º 1 (1), do Regime Geral das Contra -Ordenações (RGCO), 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro.

A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, considerando que a decisão administrativa 
recorrida «não contém factos que integrem a contra -ordenação imputada ao arguido, nem qualquer ou-
tra», decidiu «rejeitar a acusação de contra -ordenação, devendo os autos ser devolvidos, após trânsito, 
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à entidade administrativa» ao abrigo do disposto no «artigo 311.º, n/s 1, 2/a) e 3/b), do CPP, aplicável 
por força do artigo 3.º/b), do RGIT e 41.º, n.º 1, do D.L. n.º 433/82, de 27.10».

O Ministério Público não se conformou com o assim decidido e, ao abrigo do disposto no art. 83.º, 
do RGIT, recorreu dessa decisão para o Supremo Tribunal Administrativo, sustentando que (i) estando 
expressa e totalmente regulada no RGIT e no RGCO a tramitação posterior à apresentação dos autos ao 
juiz, não há que aplicar subsidiariamente o regime do CPP, pelo que não é admissível que, remetidos 
os autos a juízo, o juiz profira despacho equivalente ao previsto no art. 311.º do CPP, que (ii) a decisão 
recorrida, apesar de configurar a alegação de que foi invocada nulidade por falta dos requisitos da decisão 
de aplicação de coima, nos termos dos arts. 63.º, n.º 1 e 79.º, n.º l, do RGIT, rejeitou a acusação, não 
tendo declarado qualquer nulidade da decisão administrativa que aplicou a coima, nem determinado o 
arquivamento dos autos, limitando -se a ordenar a devolução do processo à entidade administrativa e, 
assim, que (iii) a decisão recorrida enferma de erro de aplicação e de interpretação do direito, violando 
o disposto nos arts. 63.º e 64.º do RGCO e 3.º, alínea b), do RGIT.

Os autos foram remetidos a este Supremo Tribunal Administrativo, onde, como adiantámos em 
1.6, cumpre apreciar se a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto fez correcto julgamento 
ao rejeitar a acusação e, sem mais, ordenar a devolução dos autos à entidade administrativa após o 
trânsito em julgado, ou seja, se a nulidade da decisão administrativa de aplicação da coima por alegada 
falta de indicação dos factos imputados à Arguida, permite que o juiz profira despacho equivalente ao 
previsto no art. 311.º do CPP, de rejeição da acusação, limitando -se a ordenar a devolução do processo 
à entidade administrativa, ao invés de declarar a nulidade da decisão administrativa.

Cumpre, no entanto, registar aqui que a decisão judicial ora sob escrutínio parece referir -se à de-
cisão administrativa de fls. 13 (é a essa decisão que faz expressa referência no último parágrafo da sua 
fls. 2, a que corresponde a fl. 274 dos autos), olvidando que essa decisão já não tem existência na ordem 
jurídica, pois foi declarada judicialmente a respectiva nulidade (cfr. decisão judicial de fls. 144/145) e 
que a AT renovou a decisão condenatória a fls. 152.

2.2.2 DA CONSEQUÊNCIA DA NULIDADE INSUPRÍVEL DECORRENTE DA FALTA DE 
DESCRIÇÃO DOS FACTOS NA DECISÃO ADMINISTRATIVA

A questão colocou -se já a este Supremo Tribunal Administrativo por várias vezes, relativamente a 
decisões da autoria da mesma Juíza, tendo sido decidida de forma unânime por esta mesma formação (2). 
Assim, limitar -nos -emos a remeter para a fundamentação expendida no segundo dos referidos arestos:

«Os artigos 62.º a 64.º do RGCO dispõem o seguinte:
Artigo 62.º  - Envio dos autos ao Ministério Público
«1  - Recebido o recurso, e no prazo de cinco dias, deve a autoridade administrativa enviar os autos 

ao Ministério Público, que os tornará presentes ao juiz, valendo este acto como acusação.
2  - Até ao envio dos autos, pode a autoridade administrativa revogar a decisão de aplicação da 

coima».
Artigo 63.º  - Não aceitação do recurso
«1  - O juiz rejeitará, por meio de despacho, o recurso feito fora do prazo ou sem respeito pelas 

exigências de forma.
2  - Deste despacho há recurso, que sobe imediatamente»
Artigo 64.º  - Decisão por despacho judicial
«1  - O juiz decidirá do caso mediante audiência de julgamento ou através de simples despacho.
2  - O juiz decide por despacho quando não considere necessária a audiência de julgamento e o 

arguido ou o Ministério Público não se oponham.
3  - O despacho pode ordenar o arquivamento do processo, absolver o arguido ou manter ou alterar 

a condenação.
4  - Em caso de manutenção ou alteração da condenação deve o juiz fundamentar a sua decisão, 

tanto no que concerne aos factos como ao direito aplicado e às circunstâncias que determinaram a 
medida da sanção.

5  - Em caso de absolvição deverá o juiz indicar porque não considera provados os factos ou porque 
não constituem uma contra -ordenação».

Por sua vez, o artigo 81.º do RGIT dispõe:
«1  - Recebida a petição, o dirigente do serviço tributário remete o processo, no prazo de 30 dias, 

ao tribunal tributário competente.
2  - Sempre que o entender conveniente, o representante da Fazenda Pública pode oferecer qualquer 

prova complementar, arrolar testemunhas, quando ainda o não tenham sido, ou indicar os elementos ao 
dispor da administração tributária que repute conveniente obter».

É sabido que a alínea b) do art. 3.º do Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT) estabe-
lece como legislação subsidiária em matéria de contra -ordenações, o regime geral do ilícito de mera 
ordenação social (Regime Geral das Contra -Ordenações – RGCO), sendo que também poderá ser sub-
sidiariamente aplicável, no que não estiver regulamentado no RGIT e no RGCO, o regime do CPenal 
(na parte referente ao regime substantivo – cfr. art. 32.º do RGCO) e do CPPenal (na parte referente ao 
regime adjectivo – cfr. art. 41.º do RGCO).
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No caso, como se disse, tendo a arguida interposto recurso da decisão de aplicação da coima, a AT 
remeteu os autos ao Tribunal competente, nos termos do art. 81.º do RGIT, tendo a Mma. Juíza rejeitado 
«a acusação de contra -ordenação», nos termos do art. 311.º, n.ºs 1, 2, alínea a) e 3, alínea b), do CPP.

Ora, do disposto no transcrito art. 63.º do RGCO (o juiz rejeitará, por meio de despacho, o recurso 
feito fora do prazo ou sem respeito pelas exigências de forma) o que resulta é que, relativamente às 
contra -ordenações fiscais, «As exigências de forma a que se refere este artigo são indicadas no n.º 2 do 
art. 80.º do RGIT, complementado pelo n.º 3 do art. 59.º do RGCO». (1) [1 Cfr. Jorge Sousa e Simas 
Santos, Regime Geral das Infracções Tributárias, anotado, 4.ª ed., Áreas Editora, 2010, anotação 5 ao 
art. 81.º, p. 543].

Por isso, da conjugação dessas mencionadas disposições legais impõe -se concluir que os motivos 
de rejeição são apenas a intempestividade e a falta de observância dos requisitos de forma: recurso 
apresentado sob a forma escrita, contendo alegações e conclusões.

Ou seja, «em todos os outros casos, mesmo que existam excepções dilatórias ou peremptórias, o 
recurso não poderá ser rejeitado, tendo a questão de ser apreciada em despacho a proferir nos termos 
do art. 64º ou por sentença». (2) [2 Ibidem, anotações 7 e 8].

Neste contexto, como alega o recorrente, estando, relativamente ao processo de contra-ordenação 
fiscal, expressa e completamente regulada, no RGIT e no RGCO, a tramitação posterior à apresentação 
dos autos ao juiz, não há que aplicar subsidiariamente o regime do CPPenal, não sendo admissível que, 
remetidos os autos a juízo, o juiz profira despacho equivalente ao previsto no art. 311.º do CPPenal.

Como, citando Manuel Ferreira Antunes, (3) [3 Contra -Ordenações e Coimas, Regime Geral, 2.ª 
ed., Petrony, 2013, anotação ao art. 63.º, p. 402] se realça no acórdão desta Secção do STA, de 23/4/2013, 
no rec. n.º 271/13, no qual se decidiu questão idêntica à dos presentes autos, este despacho preliminar 
“não se confunde com o despacho de recebimento de uma acusação criminal e designação de data para 
julgamento, nos termos dos arts. 311.º/ss. do CPP. Na verdade, (…) não se trata de receber uma pura 
acusação criminal mas antes de receber uma «decisão -acusação» limitada pelo objecto do «recurso» 
de impugnação da decisão condenatória recorrida.”

Acresce que exarando -se no despacho recorrido que «da decisão em apreço não consta uma descri-
ção ainda que sumária dos factos pelos quais a arguida vem acusada, em clara violação do disposto no 
art. 79.º, c), do RGIT», acaba por se referenciar alegada verificação de nulidade por falta dos requisitos 
da decisão de aplicação de coima, nos termos dos arts. 63.º n.º 1 e 79.º n.º 1, do RGIT.

Sendo que a alínea b) do n.º 1 deste art. 79.º do RGIT, especificando os requisitos a que deve 
obedecer a decisão administrativa de aplicação de coima, estatui que esta contém «a descrição sumária 
dos factos e indicação da normas violadas e punitivas».

E como igualmente referem Jorge Sousa e Simas Santos «A referida alínea b) do n.º 1 do art. 79.º 
do RGIT constitui uma norma especial sobre os requisitos da decisão administrativa de aplicação de 
coima, que, por isso, afasta a necessidade de aplicação do regime do CPP, que é de aplicação mera-
mente subsidiária, nos termos dos arts. 3.º, alínea b), do RGIT, e 41.º, n.º 1, do RGCO» (4). [4 Ibidem, 
anotação 5 ao art. 79.º, p. 518].

Ora, sobre a questão da consequência da verificação (em sede de recurso judicial da decisão 
administrativa de aplicação de coima) de nulidade dessa decisão administrativa, o STA tem vindo a 
pronunciar -se no sentido de que, sendo decretada em processo judicial de contra -ordenação a nulidade 
da decisão administrativa de aplicação de coima, há lugar à baixa dos autos à autoridade tributária que 
aplicou tal coima, para eventual renovação do acto sancionatório (cfr., entre muitos outros, os acs. 
desta Secção do STA, de 27/1/2010, rec. n.º 1182/09, de 25/11/2009, rec. n.º 938/09 e de 21/10/2009, 
rec. n.º 872/09).

No caso vertente, a decisão recorrida, rejeitou a acusação mas não declarou qualquer nulidade da 
decisão administrativa que aplicou a coima, nem determinou o arquivamento dos autos, limitando -se 
a ordenar a devolução do processo, após trânsito, à entidade administrativa, sendo que, como alega o 
recorrente, a devolução do processo à entidade administrativa que aplicou a coima é inócua e não produz 
qualquer efeito sobre a decisão administrativa de aplicação de coima, pois, com a remessa dos autos 
ao tribunal competente, nos termos do art. 81.º do RGIT, a autoridade tributária deixa de ter poderes 
sobre o processo remetido a juízo, por efeito de recurso, (5) [5 Para Jorge Lopes de Sousa e Manuel 
Simas Santos, a solução de ser o juiz, e nem sequer o Ministério Público, a decidir o destino do processo 
contra -ordenacional, após a sua remessa a tribunal, é a que melhor se harmoniza com a natureza de 
judicial da impugnação (art. 59.º n.º 1, do RGCO), e com a atribuição ao tribunal de competência para 
o conhecimento do recurso (art. 61.º, n.º 1 do mesmo diploma) – cfr. ob. cit., anotação 3 ao art. 81.º, 
p. 542] não podendo, por isso, revogar tal decisão nem, tão pouco, renovar o acto sancionatório.

Conclui -se, em suma, que a decisão recorrida sofre do erro de julgamento que o recorrente lhe 
imputa, substanciado em errada interpretação e aplicação do direito (em violação do disposto nos 
arts. 63.º e 64.º do RGCO e 3.º alínea b) do RGIT), carecendo de ser revogada, para ser substituída por 
outra a proferir nos termos do art. 64.º do RGCO.

Procede, portanto, o recurso».
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2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos a seguinte conclusão:
Verificada, em processo judicial de contra -ordenação tributária, a nulidade decorrente da falta 

de descrição dos factos [cfr. arts. 79.º, n.º 1, alínea b), e 63.º, n.º 1, alínea d), do RGIT], não há lugar 
à rejeição da acusação (apenas permitida nos casos de intempestividade e de falta de observância dos 
requisitos de forma), mas, ao invés à anulação da decisão administrativa e remessa dos autos à entidade 
administrativa (para, querendo, sanar a nulidade e renovar o acto sancionatório).

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Adminis-

trativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e ordenar 
a baixa dos autos à 1.ª instância para aí ser substituída por outra, a proferir nos termos do art. 64.º do 
RGCO (e na qual não subsista dúvida de que a decisão administrativa recorrida é a de fls. 152 e não 
a de fls. 13).

Sem custas.

Lisboa, 22 de Maio de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) «Recebido o recurso, e no prazo de cinco dias, deve a autoridade administrativa enviar os autos ao Ministério Público, 
que os tornará presentes ao juiz, valendo este acto como acusação».

(2) Referimo -nos aos seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
de 23 de Abril de 2013, proferido no processo n.º 271/13, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/5170d169675609f180257b650047ff7c?OpenDocument;
de 30 de Abril de 2013, proferido no processo n.º 1418/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas em breve dispo-

nível em http://www.dgsi.pt;
de 8 de Maio de 2013, proferido no processo n.º 655/13, ainda não publicado no jornal oficial, mas em breve disponível 

em http://www.dgsi.pt. 

 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Competência para a cobrança coerciva de dívidas ao IFAP. Ajudas Comunitárias. 
Reembolso. Prescrição.

Sumário:

 I — Os serviços de finanças têm competência para a cobrança coerciva de dívidas ao 
IFAP, resultantes de incumprimento de contratos de atribuição de ajudas finan-
ceiras, mediante processo de execução fiscal.

 II — O reembolso das quantias indevidamente recebidas pelos beneficiários das ajudas 
comunitárias concedidas à exportação de vinhos financiadas pelo orçamento da 
Comunidade, incluindo a sua prescrição, é regulado pela legislação nacional 
[artigos 1.º, n.º 1, 2.º, n.º 4, 3.º, n.ºs 1 e 4 e 4.º, n.º 1, primeiro parágrafo do Re-
gulamento (CEE) n.º 2988/95, do Conselho, de 18 de dezembro de 1955].

 III — Não se estando, assim, perante dinheiros públicos, a entrar nos cofres do Estado 
português mas sim nos cofres da União Europeia, o prazo da prescrição desse 
reembolso não é o estabelecido no artigo 40.º do DL n.º 155/92, de 28 de junho, 
mas antes o prazo geral estabelecido no artigo 309.º do C. Civil.

Processo n.º 279/13 -30.
Recorrente: A………, Lda.
Recorrido: IFAP – Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas, IP.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. “A………”, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Vi-
seu que julgou improcedente a oposição por si deduzida contra a execução fiscal n.º 27042008011004956 
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contra si instaurada para cobrança de dívidas ao IFAP, no montante de 8.182.593,70 euros, provenientes 
de reposição de restituições à exportação, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

A). O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Viseu que julgou improcedente a oposição à execução fiscal n.º 2704200801004956, considerando, 
em particular, que não se verifica a incompetência do Serviço de Finanças e consequente ilegalidade 
na aplicação do processo de execução fiscal à cobrança da quantia relativa a restituições às exportações 
de vinho realizadas nas campanhas de 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998 pela A………, em causa 
nos autos; e, bem assim, que não se poderia conhecer, em sede de oposição à execução, da invocada 
prescrição do procedimento de reposição das quantias em causa.

B). A A……… entende que o Serviço de Finanças de Tondela não possuía competência para 
cobrar coercivamente montantes eventualmente devidos ao  - IFAP em face da natureza da dívida e do 
“exequente”, entendimento este que foi, inclusivamente, afirmado pela Direção -Geral dos Imposto 
que, através do Ofício -Circulado n.º 60.065, de 27 de outubro de 2008, (processo n.º 2008/001472), 
assinado pelo Subdiretor -geral e junto aos autos pela A……… em 26.11.2008.

C). Caso assim não se entenda e se aceite a cobrança da quantia em questão através do processo 
de execução fiscal  - no que não se concede  -, sempre importará notar que o decurso do prazo de que 
a Administração Tributária (rectius, o IFAP) dispunha para proceder à liquidação do tributo (rectius, 
para proceder à prolação de decisão final que determina a reposição das restituições à exportação), 
invocado na petição que dá causa aos presentes autos de oposição (cfr. artigos 50.º a 64.º da p.i.) cons-
titui, na verdade, fundamento de oposição à execução, tendo cabimento no elenco taxativo do n.º 1 do 
artigo 204.º do CPPT, em particular, na respetiva alínea e).

D). No caso dos autos, aceitando -se que a forma de processo aplicável à cobrança da dívida em 
questão é a execução fiscal, é manifesto que a decisão final do IFAP que determinou a reposição da 
quantia em causa corresponde à liquidação do tributo e que o prazo de que aquela entidade dispunha 
para proferir semelhante decisão corresponde ao prazo de caducidade da liquidação.

E). O invocado desrespeito do prazo estipulado no artigo 3º, n.º 1, do Regulamento (CE) 2988/95, 
do Conselho, de 18 de dezembro, para a conclusão do procedimento que determina a reposição das 
restituições à exportação, provocando consequentemente a notificação dessa decisão após o prazo de 
caducidade, necessariamente afeta não apenas a validade, como a eficácia desse ato de liquidação.

F). Independentemente de poder ser invocado em sede de recurso contencioso dessa decisão, o 
desrespeito do prazo para liquidar o tributo necessariamente origina que a notificação dessa mesma 
liquidação tenha sido efetuada após esse prazo de caducidade, pelo que motiva a inexigibilidade da 
divida exequenda.

G). Não se consegue conceber como poderá a notificação de determinada decisão ocorrer dentro 
do respetivo prazo de caducidade (ou, in casu, dentro do prazo de prescrição do procedimento) quando 
essa mesma decisão foi já proferida depois desse prazo. Se a decisão/liquidação não foi proferida dentro 
do prazo legalmente previsto para o efeito, muito menos foi notificada ao seu destinatário dentro desse 
prazo, razão pela qual, para além de inválida, é ineficaz.

H). A ultrapassagem do referido prazo e inerente notificação à A……… fora dos quatro anos 
legalmente previstos para o efeito retira à decisão de reposição proferida pelo IFAP a potencialidade 
de produzir os efeitos que produziria caso tivesse sido proferida e notificada dentro do referido prazo, 
nomeadamente, retira -lhe a sua exequibilidade ou oponibilidade ao destinatário.

I). A sentença aqui posta em crise não poderia ter julgado que a prescrição do procedimento admi-
nistrativo não é subsumível aos fundamentos taxativamente admitidos para servir de base à oposição à 
execução fiscal, porquanto o mesmo tem, na verdade, cabimento na alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º, 
ao originar a notificação fora do prazo legalmente previsto para o efeito, devendo, em consequência, 
ser revogada a decisão recorrida e ser apreciado e conhecido pelo Tribunal a quo o mérito desse fun-
damento de oposição, o que respeitosamente se requer a V. Exas.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
II. O Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas I.P., apresentou as suas contra alegações, 

a fls. 275/281 dos autos, alegando em síntese que improcedem todas as conclusões de recurso, devendo 
ser negado provimento e manter -se na ordem jurídica a sentença recorrida.

III. O MP emitiu parecer a fls. 294/295 dos autos, no qual defende a improcedência do recurso.
IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
V. Com interesse para a decisão foram dados como provados os seguintes factos:
a) Em 16.06.2001, o INGA notificou a A……… para proceder à reposição da quantia de 

2.120.904.581$00 (10.579.027,44 Euros), relativa aos subsídios de “Restituições à Exportação” das 
campanhas de 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998, alegando, para tanto, o incumprimento dos requisitos 
necessários à sua obtenção  - cfr. artigo 15 e 16 da P.I.

b) A A……… interpôs no Tribunal Administrativo do Círculo de Coimbra recurso contencioso do 
despacho do INGA que ordenou a reposição da referida quantia, o qual veio a culminar com o Acórdão 
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do STA, proferido em 25.05.2006, no processo 2037/02 -11, que julgou o recurso improcedente  - cfr. 
fls. 106 e ss. dos autos.

c) Em 27.09.2002 a ora Oponente foi citada para o processo de execução fiscal n.º 2704 -02/100683.5, 
para cobrança de dívida ao INGA, relativa à reposição de subsídios de “Restituições à Exportação” das 
campanhas de 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998.

d) No âmbito do referido processo de execução, a A……… deduziu oposição judicial, a qual foi 
autuada sob o n.º 74/2002 (TAF: 2019/2004)  - cfr. fls. 43 e ss. dos autos.

e) Em 07.05.2008, a Oponente foi citada para o processo de execução fiscal n.º 2704200801004956, 
para cobrança de dívida ao IFAP, IP, relativa à reposição de subsídios atribuídos no âmbito das “Restitui-
ções à Exportação de vinho, campanhas de 1995/1996, 1996/1997 e 1997/1998” — cfr. 30 dos autos.

f) Por despacho de 21.04.2009, o Chefe do Serviço de Finanças de Tondela mandou “anular e 
arquivar” o processo executivo n.º 2704 - 02/100683.5, referido em c), na sequência da sentença profe-
rida nos autos de Reclamação de Atos do Chefe n.º 5145/2004, deste TAF, que ordenou a extinção do 
processo executivo por se ter julgado procedente a nulidade por falta de requisitos essenciais do título 
executivo  - cfr. fls. 182 e 183 dos autos.

g) Por decisão proferida em 03.06.2009, no processo de oposição identificado em b), o Tribunal 
julgou extinta a instância, por inutilidade superveniente da lide  - cfr. fls. 183 e 184 dos autos.

V. De acordo com as conclusões das alegações da recorrente, são as seguintes as questões a co-
nhecer no presente recurso:

a) A da competência do Serviço de Finanças para cobrança coerciva das dívidas ao IFAP (con-
clusão da alínea B));

b) A de saber se o processo de execução fiscal é o adequado para conhecer da prescrição do 
procedimento de cobrança da dívida em causa, bem como se a prescrição ocorreu (conclusões das 
alíneas C) a I)).

Comecemos pela 1ª questão.
V.1. Conforme se salientou no Acórdão deste STA, de 20.06.20012 –Processo n.º 0324/12, esta 

questão tem sido objeto de jurisprudência consolidada da secção de Contencioso Tributário deste Su-
premo Tribunal Administrativo a qual se vem pronunciando, de forma constante no sentido de que os 
serviços de finanças têm competência para a cobrança coerciva de dívidas ao ex -IFADAP, resultantes 
de incumprimento de contratos de atribuição de ajudas financeiras, mediante processo de execução 
fiscal – vão neste sentido os acórdãos de 26/08/09, recurso 609/09, de 23/09/09, recurso 650/09, de 
13/05/2009, recurso n.º 187/09, de 25/06/2009, recurso n.º 416/09, de 03.03.2010, recurso 21/10, de 
04.05.2011, recurso 202/11 e de 11.05.2012, recurso 139/11.

Em defesa deste entendimento, escreveu -se no mesmo aresto o seguinte, reproduzindo, aliás, 
doutrina do anterior Acórdão de 04.05.2011 – Processo n.º 202/11: «O IFADAP é um instituto de direito 
público, dotado de personalidade jurídica, com autonomia administrativa e financeira e património 
próprio, que se rege pelo disposto no seu Estatuto e, subsidiariamente, pelas normas aplicáveis às 
empresas públicas, e que tem como atribuições a promoção do desenvolvimento da agricultura e das 
pescas, bem como do setor agroindustrial, em especial através de esquemas de financiamento, direto 
ou indireto, às referidas atividades, competindo -lhe assegurar o funcionamento dos sistemas de apoio 
e de ajudas comunitárias e nacionais aos setores da agricultura e das pescas (artigos 1.º, 3.º e 5.º do 
DL 414/93, de 23/12).

Sobre os contratos de atribuição de ajudas celebrados pelo IFADAP no âmbito das suas atribuições, 
se pronunciou já o Tribunal Constitucional, em acórdão de 23/3/2007, no recurso n.º 859/03, onde se 
afirma, designadamente, que “(…) seja qual for o critério que se adote para a qualificação dos contratos 
como administrativos, há que concluir, face ao regime legal aplicável e ao clausulado concretamente 
estabelecido, que reveste essa natureza o contrato celebrado entre o recorrente e o IFADAP. Trata -se de um 
acordo de vontades em que uma das partes é uma pessoa coletiva de direito público, dotada de autonomia 
administrativa e financeira e património próprio (artigo 1.º dos Estatutos do IFADAP, aprovados pelo 
Decreto -Lei n.º 414/93, de 23 de dezembro), a quem são conferidos poderes de direito administrativo, 
entre os quais a competência para emitir atos administrativos e celebrar contratos administrativos como 
meio de prosseguir as suas atribuições, que consistem na promoção do desenvolvimento da agricultura e 
das pescas, bem como do setor agroindustrial, em especial através de esquemas de financiamento, direto 
ou indireto, às referidas atividades (artigo 5.º dos referidos Estatutos). Na situação específica em causa, 
trata -se de contrato celebrado no âmbito de gestão de fundos públicos, inserida na atividade mais ampla 
de fomento de determinados interesses públicos, designadamente através da atribuição de ajudas pelo 
IFADAP aos particulares (no caso, ao ora recorrente), para que estes invistam nessas mesmas estruturas.
 Acresce que, no âmbito da regulamentação legal e convencional do contrato, são consagradas cláusulas 
exorbitantes, inadmissíveis num contrato de direito privado (isto é, de cláusulas apenas concebíveis 
numa relação jurídica em que pelo menos uma das partes é a Administração intervindo nessa qualidade), 
como a atribuição ao IFADAP de poderes de acompanhamento, fiscalização e controlo de programas e 
projetos apoiados por ajudas nacionais ou comunitárias (artigo 5.º, n.º 2, alínea e), dos Estatutos) ou do 
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poder de unilateralmente rescindir ou modificar o contrato no caso de incumprimento pelo beneficiário 
de qualquer das suas obrigações (…). (…) deparamos nesta hipótese com a determinação autoritária 
do pagamento de determinada quantia em consequência do exercício de um poder sancionatório. Na 
verdade, a atribuição de um poder com tal conteúdo à Administração constitui um fator determinante 
para a conclusão pela administratividade dos contratos em causa: trata -se manifestamente de um poder 
outorgado à entidade administrativa, exorbitante do direito privado e que releva da respetiva supre-
macia jurídico -pública. Na relação constituída, o contraente público detém o poder de praticar atos 
administrativos no âmbito da execução do contrato que celebrou com o particular, o que não sucederia 
se estivéssemos no horizonte de um contrato de direito privado.». O citado acórdão do TC julgou or-
ganicamente inconstitucional, por violação do artigo 168.º, n.º 1, alínea q) da CRP [atual alínea p)], a 
norma constante do artigo 53.º, n.º 2 do DL 81/91, de 19/2, que determina a competência dos tribunais 
civis para as execuções instauradas pelo IFADAP em virtude do não cumprimento pelos particulares 
dos respetivos contratos de atribuição de ajudas.

Por outro lado, o ato de rescisão do contrato por incumprimento das obrigações assumidas tem a 
natureza de ato administrativo, na medida em que traduz uma estatuição autoritária do IFADAP fundada 
no regime jurídico aplicável (artigos 52.º do DL 81/91, de 19/2, e 120.º do CPA e acórdãos da SCA do 
STA de 2/5/2000 e de 24/6/2004, nos recursos 45774 e 1229/03, respetivamente).

Acresce que, «nos casos e termos expressamente previstos na lei», podem ser cobradas mediante 
processo de execução fiscal, as dívidas ao Estado e «a outras pessoas coletivas de direito público que 
devam ser pagas por força de ato administrativo», de acordo com o que se estabelece na alínea a) do 
n.º 2 do artigo 148.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

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

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

Ora, esta norma de caráter geral satisfaz a referida exigência de lei expressa, e, dessa forma, legi-
tima a cobrança dos créditos do IFADAP, de reposição considerada indevidamente recebida, mediante 
o processo de execução fiscal  - cf., por todos, neste sentido, os acórdãos desta Secção do Supremo 
Tribunal Administrativo, de 13/5/2009, de 20/5/2009 e de 25/6/2009, proferidos nos recursos n.ºs 
187/09, 427/09 e 416/09, onde se cita Jorge Lopes de Sousa, in Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, anotado e comentado, 5.ª edição, a fls. 23, anotação 5.ª ao artigo 148.º.

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

Sendo assim, improcede a conclusão da alínea B) das alegações da recorrente
V.2. Relativamente à 2ª questão, veio a recorrente pedir que se suscitassem ao TJUE as questões 

por si elencadas a fls. 302/304, louvando -se no facto de o recente acórdão deste STA de 17.04.2013 - 
Processo n.º 0398/12 ter suscitado dúvidas sobre a aplicação do prazo de prescrição relativamente ao 
reembolso deste tipo de ajudas comunitárias.

Acontece, porém, que são distintas as questões suscitadas em ambos os processos, sendo que no 
presente e pelas razões que se adiantarão, se pode decidir com recurso a normas de direito interno ou 
de direito comunitário cuja interpretação não suscita quaisquer dúvidas.

Neste mesmo sentido ficou escrito no Acórdão deste STA  - 1ª Secção,  -2ª Subsecção, de 09.06.2010 
 -Processo n.º 0185/10: “O que está na base do pretendido reenvio prejudicial é saber se o prazo da 
prescrição dos reembolsos das ajudas comunitárias concedidas pelo FEOGA, no âmbito do apoio à 
exportação de vinhos, é o estabelecido no Regulamento (CEE), n.º 2 988/95, de 23/12, ou o estabelecido 
no artigo 40.º do DL n.º 155/92, como defende a recorrente, ou, então, o prazo de 20 anos, estabelecido 
no artigo 309.º do C. Civil, como decidiram as instâncias.

O apuramento desse prazo passa pela interpretação do artigo 3.º do Regulamento (CEE) n.º 2988/95, 
do Conselho, nomeadamente se esse Regulamento permite a aplicação aos Estados -membros de prazos 
de prescrição estabelecidos na sua legislação interna, ou seja, pela interpretação de um ato adotado por 
um órgão da Comunidade (Conselho), pelo que, sobre ele devendo este STA emitir pronúncia sem recurso 
judicial, o teor literal da lei aponta para a obrigatoriedade do reenvio, que a recorrente defende.

Na verdade, o artigo 267.º do tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, que corresponde 
ao artigo 234.º do Tratado da Comunidade Europeia, estatui que o Tribunal de Justiça da União Europeia 
é competente para decidir, a título prejudicial, “Sobre a validade e a interpretação dos atos adotados 
pelas instituições, órgãos ou organismos da União” [1.º parágrafo 1.º, alínea b)] e que “Sempre que 
uma questão desta natureza seja suscitada em processo pendente perante um órgão jurisdicional na-
cional cujas decisões não sejam suscetíveis de recurso judicial previsto no direito interno, esse órgão 
é obrigado a submeter a questão ao Tribunal” (parágrafo 3.º).



2243

Todavia, o TJCE interpretava uniformemente o anterior artigo 234.º do TCE, que, conforme foi 
referido, tem uma redação absolutamente idêntica à do atual artigo 267.º do TFUE, no sentido de que 
esse reenvio apenas era obrigatório no caso de sobre essa questão não haver decisão interpretativa 
anterior desse Tribunal ou de a norma em causa não suscitar qualquer dúvida razoável (teoria do ato 
claro) – cfr. acórdãos Cilfit, de 6/10/1982 e Intermodal, de 15/9/2005; acórdão do STA (1.ª Secção) de 
2/10/2008, recurso n.º 601/08; João de Mota Campos e outro, in “Contencioso Comunitário”, pág. 150 
e sgs; Miguel -Gorjão Henriques, in “Direito Comunitário”, pág. 401; e Alessandra Silveira, in CJA, 
n.º 80, pág. 5 e 6.

Ora, relativamente à questão em análise, não só há decisões interpretativas do TJC (cfr. acórdãos 
de 29/1/2009, proferidos nos processos n.ºs 278/07, 278/08 e 178/09, publicados no Jornal Oficial da 
União Europeia de 21/3/2009, citados no acórdão recorrido), como essa questão não apresenta dúvidas 
de interpretação razoáveis, como se evidenciará nos números seguintes.

Por isso, não se procederá ao pretendido reenvio prejudicial.”
Vejamos então.
V.3. Alega a recorrente que o decurso do prazo de que a Administração Tributária (rectius, o IFAP) 

dispunha para proceder à liquidação do tributo (rectius, para proceder à prolação de decisão final que 
determina a reposição das restituições à exportação), invocado na petição constitui, na verdade, funda-
mento de oposição à execução, tendo cabimento no elenco taxativo do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, 
em particular, na respetiva alínea e).

Isto porque é manifesto que a decisão final do IFAP que determinou a reposição da quantia em 
causa corresponde à liquidação do tributo e que o prazo de que aquela entidade dispunha para proferir 
semelhante decisão corresponde ao prazo de caducidade da liquidação.

Desrespeitado o prazo estipulado no artigo 3º, n.º 1, do Regulamento (CE) 2988/95, do Conselho, 
de 18 de dezembro, para a conclusão do procedimento que determina a reposição das restituições à 
exportação, ocorre a notificação dessa decisão após o prazo de caducidade, o que afeta não apenas a 
validade, como a eficácia desse ato de liquidação.

Assim, e independentemente de poder ser invocado em sede de recurso contencioso dessa decisão, 
o desrespeito do prazo para liquidar o tributo necessariamente origina que a notificação dessa mesma 
liquidação tenha sido efetuada após esse prazo de caducidade, pelo que motiva a inexigibilidade da 
divida exequenda.

A ultrapassagem do referido prazo e inerente notificação à A……… fora dos quatro anos legalmente 
previstos para o efeito retira à decisão de reposição proferida pelo IFAP a potencialidade de produzir os 
efeitos que produziria caso tivesse sido proferida e notificada dentro do referido prazo, nomeadamente, 
retira -lhe a sua exequibilidade ou oponibilidade ao destinatário.

Sendo assim, a sentença recorrida não poderia ter julgado que a prescrição do procedimento ad-
ministrativo não é subsumível aos fundamentos taxativamente admitidos para servir de base à oposição 
à execução fiscal antes cabendo o fundamento invocado na alínea e) do n.º 1 do artº 204º do CPPT.

V.3.1. Conforme resulta do probatório supra (alínea b)), a recorrente interpôs no Tribunal Adminis-
trativo do Círculo de Coimbra recurso contencioso do despacho do INGA que ordenou a reposição da 
referida quantia, o qual veio a culminar com o Acórdão do STA, proferido em 25.05.2006, no processo 
2037/02 -11, que julgou o recurso improcedente  - cfr. fls. 106 e ss. dos autos.

Resulta ainda do referido acórdão que a recorrente em momento algum aí invocou a prescrição do 
procedimento a que se refere o artº 3º do Reg (CEE) n.º 2988/95, pelo que tal questão ficou ultrapassada 
com o trânsito do referido acórdão.

Acontece, porém, que a recorrente parece pretender equiparar a prescrição do procedimento à 
prescrição da dívida, pelo que importa então apurar se a sua tese tem ou não apoio legal.

V.3.2. O Acórdão acima referido de 09.06.2010 tratou a questão da prescrição em caso semelhante 
ao que nos ocupa nos seguintes termos:

“O Regulamento (CEE, Euraton) n.º 1988/95, do Conselho, de 18/12, é do seguinte teor:
“1. O prazo de prescrição do procedimento é de quatro anos a contar da data em que foi praticada 

a irregularidade. Todavia, as regulamentações sectoriais podem prever um prazo mais reduzido, que 
não pode ser inferior a três anos.

O prazo de prescrição relativo às irregularidades continuadas ou repetidas corre desde o dia em 
que cessou a irregularidade. O prazo de prescrição, no que se refere aos programas plurianuais, corre 
em todo o caso até ao encerramento definitivo do programa.

2. A prescrição do procedimento é interrompida por qualquer ato, de que seja dado conhecimento 
à pessoa em causa, emanado da autoridade competente tendo em vista instruir ou instaurar procedi-
mento por irregularidade. O prazo de prescrição corre de novo a contar de cada interrupção.

Todavia, a prescrição tem lugar o mais tardar na data em que termina um prazo igual ao dobro 
do prazo de prescrição sem que a autoridade competente tenha aplicado uma sanção, exceto nos casos 
em que o procedimento administrativo tenha sido suspenso em conformidade com o n.º 1 do artigo 6º 2. 
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O prazo de execução da decisão que aplica a sanção administrativa é de três anos. Este prazo corre 
desde o dia em que a decisão se torna definitiva.

Os casos de interrupção e de suspensão são regidos pelas disposições pertinentes do direito 
nacional.

3. Os Estados -membros conservam a possibilidade de aplicar um prazo mais longo que os pre-
vistos respetivamente nos n.ºs 1 e 2.”

O preceito acabado de enunciar insere -se num Regulamento que visa a proteção dos interesses 
financeiros da Comunidade e que, para o efeito, adota uma regulamentação geral em matéria de con-
trolos homogéneos e de medidas e sanções administrativas relativas a irregularidades no domínio do 
direito comunitário (artigo 1.º, n.º 1).

Esse Regulamento estabelece ainda que, sob reserva do direito comunitário aplicável, os proce-
dimentos relativos à aplicação dos controlos e das medidas e sanções comunitárias são regidos pelos 
direitos dos Estados -membros (artigo 2.º, n.º 4).

Entre essas medidas encontra -se a de “… reembolsar os montantes indevidamente recebidos” 
(artigo 4.º, n.º 1, 1.º parágrafo). Foi esta a medida aplicada in casu.

No que respeita à prescrição do procedimento, estatui, conforme já foi referido, que o prazo de 
prescrição é de quatro anos, podendo, contudo, esse prazo ser mais curto em regulamentações sectoriais 
(artigo 3.º, n.º 1) e podendo também os Estados -membros conservar a possibilidade de aplicar um prazo 
mais longo (artigo 3.º, n.º 3).

Esta norma é absolutamente clara. Estatui que o prazo de prescrição é o estabelecido nas legislações 
nacionais dos Estados -membros, desde que estes sejam superiores a quatro anos.

A única dúvida que se poderia levantar era a de saber se esses prazos (nacionais) tinham que 
ser especificamente estabelecidos, o que passaria por um estabelecimento posterior ao Regulamento 
n.º 2988/95 e com referência expressa à matéria a que se aplicavam.

O TJCE já se pronunciou sobre esta questão, fazendo -o nos termos absolutamente claros e 
inequívocos que constam dos acórdãos já citados e que foram transcritos no acórdão recorrido e que 
novamente transcreveremos:

“35. Através da sua terceira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber, por um 
lado, se a possibilidade que os Estados -Membros conservam, ao abrigo do artigo 3.º, n.º 3, do Regula-
mento n.º 2988/95, de aplicar um prazo de prescrição mais longo do que o previsto no n.º 1 do mesmo 
artigo pode dizer respeito a uma regra de prescrição anterior à adoção do referido regulamento. Por 
outro lado, esse órgão jurisdicional pergunta se esse prazo mais longo deve resultar de uma disposição 
nacional específica relativa à recuperação de restituições à exportação ou às medidas administrativas 
em geral, ou se o referido prazo pode igualmente resultar de uma disposição geral de direito comum.

36. Em situações como as que estão em causa no processo principal, em que as irregularidades 
imputadas aos agentes económicos foram cometidas em 1993 durante a vigência de uma regra nacional 
de prescrição de 30 anos, como se declarou no n.º 33 do presente acórdão, as somas indevidamente 
recebidas em virtude de tais irregularidades eram suscetíveis de prescrever durante 1997, na falta de 
ato interruptivo, desde que o Estado -Membro onde foram cometidas as irregularidades não tenha feito 
uso da faculdade que lhe é oferecida pelo artigo 3.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2988/95.

37. Resulta das decisões de reenvio que, nos processos principais, as autoridades nacionais 
competentes reclamaram o reembolso das restituições à exportação em causa, por decisões de 23 de 
setembro de 1999 (processo C -278/07) e de 13 de outubro de 1999 (processos C -279/07 e C -280/07).

38. Daqui resulta que, em princípio, devia ter sido considerado que a prescrição da recuperação 
das quantias em causa se consumou, por aplicação do prazo de prescrição geral de quatro anos previsto 
no artigo 3.º, n.º 1, primeiro parágrafo, do Regulamento n.º 2988/95.

39 Todavia, posteriormente à entrada em vigor desse regulamento, os órgãos jurisdicionais alemães 
continuaram a aplicar o prazo de prescrição de 30 anos, resultante do § 195 do Código Civil alemão, 
às ações destinadas à recuperação de restituições indevidamente recebidas pelos agentes económicos.

40. A esse respeito, importa observar que o artigo 3.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2988/95 faz re-
ferência à «possibilidade» que os Estados -Membros «conservam» de prever um prazo de prescrição 
mais longo do que o previsto no n.º 1, primeiro parágrafo, desse artigo.

41. Assim, resulta da letra do artigo 3.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2988/95 que essa disposição 
não se limita a prever a possibilidade de os Estados -Membros introduzirem um prazo de prescrição 
mais longo do que o previsto no n.º 1, primeiro parágrafo, do mesmo artigo. Com efeito, de modo 
expresso, o referido n.º 3 reconhece igualmente a estes últimos a faculdade de conservarem um prazo 
de prescrição mais longo, existente à data da entrada em vigor desse regulamento.

42. Daqui se conclui que, ao abrigo do artigo 3.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2988/95, os Estados-
-Membros podem, por um lado, continuar a aplicar prazos de prescrição mais longos, existentes à data 
da adoção do referido regulamento, e, por outro, introduzir novas regras de prescrição que prevejam 
esses prazos após essa data.
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43. No que respeita à questão de saber se esses prazos nacionais de prescrição devem ser especi-
ficamente previstos por uma disposição nacional aplicável à recuperação de restituições à exportação 
ou, mais genericamente, a medidas administrativas, importa salientar que a letra do artigo 3.º, n.º 3, 
do Regulamento n.º 2988/95 não contém elementos que respondam explicitamente a essa questão.

44. É verdade que o artigo 3.º, n.º 1, primeiro parágrafo, do referido regulamento dispõe que as 
regulamentações sectoriais podem prever um prazo mais reduzido do que o de quatro anos, mas que 
não pode ser inferior a três anos. Todavia, nessa disposição estão em causa regulamentações secto-
riais adotadas ao nível comunitário, como o confirma o quinto considerando desse regulamento, e não 
regulamentações sectoriais nacionais (v., neste sentido, acórdão Handlbauer, já referido, n.º 28).

45. Além disso, o Regulamento n.º 2988/95 não prevê nenhum mecanismo de informação ou de 
notificação relativo ao uso feito pelos Estados -Membros da sua faculdade de preverem prazos mais 
longos, em conformidade com o seu artigo 3.º, n.º 3. Daqui se conclui que, ao nível comunitário, não 
se previu nenhuma forma de fiscalização no que respeita tanto aos prazos de prescrição derrogatórios 
aplicados pelos Estados -Membros ao abrigo dessa disposição como aos setores em que estes decidiram 
aplicar esses prazos.

46. Por conseguinte, o artigo 3.º, n.º 3, do Regulamento n.º 2988/95 não pode ser interpretado no 
sentido de que os Estados -Membros devem, no contexto dessa disposição, prever os referidos prazos 
de prescrição mais longos, em regulamentações específicas e/ou sectoriais.

47. Tendo em conta o que precede, há que responder à terceira questão que os prazos de prescrição 
mais longos que os Estados -Membros continuam a ter a faculdade de aplicar ao abrigo do artigo 3.º, 
n.º 3, do Regulamento n.º 2988/95 podem resultar de disposições de direito comum anteriores à data 
de adoção desse regulamento.”

(…)
Na verdade e como bem se salienta na decisão recorrida, as importâncias que alegadamente foram 

indevidamente pagas e que, por isso, é pretendido que sejam reembolsadas, não envolvem dinheiro 
do Estado português, mas sim dinheiro do Fundo Europeu de Garantia Agrícola (FEOGA), Secção de 
Garantia.

É que se é certo que, em face do estabelecido no Regulamento (CEE) n.º 729/70, de 21/04, os 
Estados -membros devem tomar todas as medidas necessárias para recuperar as importâncias regularmente 
recebidas (artigo 8.º, n.º 1), na falta de recuperação total, as consequências financeiras das irregularidades 
cometidas pelos beneficiários das ajudas são exclusivamente suportados pela Comunidade, exceto se 
as irregularidades forem imputáveis às administrações ou organismos desses Estados -membros (n.º 2 
do mesmo preceito), o que não é o caso dos autos – cfr., neste sentido, acórdão do STA de 22/10/2008, 
recurso n.º 601/08.

Pelo que se não trata de dinheiros saídos dos cofres do Estado nem neles darão entrada, se forem 
recuperados. Saíram do orçamento comunitário do FEOGA e, se forem recuperados, a esse fundo serão 
entregues. Donde resulta que a sua reposição não é regulada pelo DL n.º 155/92, antes se lhe aplicando 
o prazo ordinário da prescrição, estabelecido no artigo 309.º do C. Civil, que é de 20 anos (cfr., neste 
sentido, os acórdãos do STA, 1.ª Secção, de 22/10/2008 e de 17/12/2008, proferidos nos recursos n.ºs 
601/08 e 599/08, respetivamente).

Donde resulta que bem decidiram as instâncias e que, tal como foi decidido, não ocorreu a pres-
crição.

2. 2. 5. Em face do exposto, impõe -se concluir que:
(i) o reembolso das quantias recebidas indevidamente pela recorrente é regulado pela legislação 

nacional (artigo 2.º, n.º 4 do Regulamento (CEE) n.º 2988/95;
(ii) o prazo de prescrição desse reembolso é igualmente estabelecido na legislação nacional (artigo 

3.º, n.ºs 1 e 4 do mesmo Regulamento);
(iii) esse prazo não está estabelecido no artigo 40.º do DL n.º 155/92, dado que este apenas regula 

a reposição de dinheiros públicos que devam entrar nos cofres do Estado e, no caso, o dinheiro dos 
reembolsos ordenados, se e quando se efetivar, entrará no nos cofres da UE, FEOGA;

(iv) incumbe ao Estado português tomar todas as medidas para conseguir esse reembolso, mas, 
se o não conseguir, as consequências financeiras das irregularidades cometidas serão suportadas pela 
UE (artigo 8.º, n.ºs 1 e 2 do Reg. n.º 729/70);

(v) o prazo da prescrição é, assim, o prazo geral estabelecido no artigo 309.º do C. Civil;
(vi) sendo claras, neste sentido, as disposições normativas referenciadas e existindo decisões inter-

pretativas anteriores do TJCE no mesmo sentido, não é obrigatório submeter a esse Tribunal, mediante 
reenvio prejudicial, a apreciação dessa questão.

Pelo que improcedem todas as conclusões das alegações de recurso”.
Em face da clareza do que ficou escrito, nada mais seria necessário dizer para demonstrar a sem 

razão da recorrente.
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No entanto, mesmo a admitir -se que o prazo de prescrição deveria ser determinado pelo Re-
gulamento (CEE) 2988/95 citado, também a prescrição da dívida não ocorreu, pelas razões que se 
adiantarão.

V.3.3. Com efeito, os artºs 1º, 3º e 4º do Regulamento (CE) n.º 2998/95 do CONSELHO de 18 de 
dezembro de 1995, relativo à proteção dos interesses financeiros das Comunidades Europeias, estabe-
lecem, respetivamente, o seguinte:

“Artigo 1º

1. Para efeitos da proteção dos interesses financeiros das Comunidades Europeias, é adotada uma 
regulamentação geral em matéria de controlos homogéneos e de medidas e sanções administrativas 
relativamente a irregularidades no domínio do direito comunitário.

2. Constitui irregularidade qualquer violação de uma disposição de direito comunitário que resulte 
de um ato ou omissão de um agente económico que tenha ou possa ter por efeito lesar o orçamento 
geral das Comunidades ou orçamentos geridos pelas Comunidades, quer pela diminuição ou supressão 
de receitas provenientes de recursos próprios cobradas diretamente por conta das Comunidades, quer 
por uma despesa indevida”.

Artigo 3º

1. O prazo de prescrição do procedimento é de quatro anos a contar da data em que foi praticada 
a irregularidade referida no n.º 1 do artigo 1º. Todavia, as regulamentações sectoriais podem prever um 
prazo mais reduzido, que não pode ser inferior a três anos.

O prazo de prescrição relativo às irregularidades continuadas ou repetidas corre desde o dia em 
que cessou a irregularidade. O prazo de prescrição no que se refere aos programas plurianuais corre 
em todo o caso até ao encerramento definitivo do programa.

A prescrição do procedimento é interrompida por qualquer ato, de que seja dado conhecimento à 
pessoa em causa, emanado da autoridade competente tendo em vista instruir ou instaurar procedimento 
por irregularidade. O prazo de prescrição corre de novo a contar de cada interrupção.

Todavia, a prescrição tem lugar o mais tardar na data em que termina um prazo igual ao dobro do 
prazo de prescrição sem que a autoridade competente tenha aplicado uma sanção, exceto nos casos em 
que o procedimento administrativo tenha sido suspenso em conformidade com o n.º 1 do artigo 6º.

2. O prazo de execução da decisão que aplica a sanção administrativa é de três anos. Este prazo 
corre desde o dia em que a decisão se torna definitiva.

Os casos de interrupção e de suspensão são regidos pelas disposições pertinentes do direito na-
cional.

3. Os Estados -membros conservam a possibilidade de aplicar um prazo mais longo que os pre-
vistos respetivamente nos nºs 1 e 2.

Artigo 4º

1. Qualquer irregularidade tem como consequência, regra geral, a retirada da vantagem indevi-
damente obtida:

 - através da obrigação de pagar os montantes em dívida ou de reembolsar os montantes indevi-
damente recebidos,

 - através da perda total ou parcial da garantia constituída a favor do pedido de uma vantagem 
concedida ou aquando do recebimento de um adiantamento.

2. A aplicação das medidas referidas no n.º 1 limita -se à retirada da vantagem obtida, acrescida, 
se tal se encontrar previsto, de juros que podem ser determinados de forma fixa.

3. Os atos relativamente aos quais se prove terem por fim obter uma vantagem contrária aos 
objetivos do direito comunitário aplicável nas circunstâncias, criando artificialmente condições neces-
sárias à obtenção dessa vantagem, têm como consequência, consoante o caso, quer a não obtenção da 
vantagem quer a sua retirada.

4. As medidas previstas no presente artigo não são consideradas sanções”.
Ora, conforme resulta da alínea a) do probatório supra, os subsídios reportam -se a restituições à 

exportação das campanhas de 1995/1996, 1997/1997 e 1997/1998.
No acórdão a que faz referência a alínea b) do mesmo probatório, junto a fls. 106 e segs., consta 

que “em 19.07.99, veio a ser iniciada uma inspeção…com a finalidade de averiguar da existência de 
“… irregularidades graves ou transnacionais ou de irregularidades em que possam estar implicados 
operadores económicos que atuam em vários Estados -membros, em particular, da violação das dis-
posições aplicáveis mo âmbito do Reg. (CEE) n.º 3665/87 e 822/87”, nas campanhas acima referidas 
(nº 3 do probatório – fls. 111 dos autos), a qual deu origem ao Processo n.º 1203/00.

Mais consta ainda do mesmo acórdão que, na sequência do relatório elaborado naquele processo 
de inspeção, foi por ofício de 16.07.2001, ordenada a reposição da quantia de 2.120.904.581400, acres-
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cida de juros, contabilizados desde a data dos respetivos pagamentos até à data do efetivo reembolso 
(facto 7º do probatório do acórdão).

Portanto, ainda que a tese da recorrente fosse de seguir, no sentido de a ordem de reposição ter 
de respeitar o prazo do artº 3 do Regulamento citado, temos que o procedimento respeitou os 4 anos 
referidos no artº 3º, n.º 1 transcrito.

Por outro lado, com a notificação para reposição após a inspeção acima referida, efetuada em 
16.07.2001, ficou também cumprido o prazo de três anos para a execução da decisão a que se refere o 
n.º 2 do artº 3 do mesmo Regulamento.

Com efeito, este prazo corre desde o dia em que a decisão se torna definitiva.
Ora, em virtude do recurso de anulação formulado pela recorrente, a decisão só se tornou definitiva 

com o trânsito em julgado do acórdão acima citado.
Por outro lado ainda, o Regulamento estabelece que os casos de interrupção e suspensão são regidos 

pelas disposições nacionais. Ora, decorre da alínea c) do probatório supra que a recorrente foi citada 
para a execução em 27.09.2002, facto que por si determinou a interrupção da prescrição (artº 49º, n.º 1 
da LGT), sendo ainda certo que, em face do citado artº 3º, n.º 1 parte final, do Regulamento o prazo 
poderia ir até oito anos, prazo este que manifestamente não ocorreu.

Por tudo o que ficou dito o recurso improcede.
VI. Nestes termos e pelo exposto nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a decisão 

recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 22 de maio de 2013. — João António Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pe-
dro Delgado. 

 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Caducidade. Direito de Oposição. Excepção peremptória.

Sumário:

Ultrapassada a fase liminar, verificada a caducidade do direito de acção, por extempo-
raneidade da petição de oposição à execução fiscal apresentada, impõe -se a absol-
vição da Fazenda Pública do pedido e não da instância, uma vez que a caducidade 
do direito de acção obsta à produção do efeito jurídico dos factos articulados pelo 
oponente (cfr. art. 493.º, n.º 3, do CPC, ex vi do art. 2.º, alínea e) do CPPT).

Processo n.º 340/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A………..
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da sentença proferida no processo de oposição à execução fiscal com o 
n.º 587/10.0BEPRT

1. RELATÓRIO
1.1 A Fazenda Pública (a seguir Recorrente) interpôs recurso para este Supremo Tribunal Admi-

nistrativo da decisão da Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto que, julgando verificada a 
caducidade do direito de deduzir oposição, a absolveu da instância no processo de oposição deduzido 
por A………… (a seguir Oponente ou Recorrida) à execução fiscal instaurada contra ela para cobrança 
de dívidas de Imposto sobre o Valor Acrescentado.

1.2 O recurso foi admitido, para subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito meramente 
devolutivo.

1.3 A Recorrente apresentou as alegações de recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«A. Na sentença proferida nos presentes autos de oposição foi conhecida a procedência da ex-

cepção de caducidade do direito de deduzir a presente oposição invocada pela Fazenda Pública em 
sede de contestação.
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B. Considerou a douta sentença estarmos perante uma excepção dilatória, “dando lugar à absol-
vição da Fazenda Pública da instância, nos termos dos artigos 288.º n.º 1, alínea e), art. 493.º n.º 2 e 
494.º do CPT, ex vi, art. 2.º alínea e) do CPPT”.

C. Não merece, pois, qualquer censura o fundamentado e decidido pela M.ª Juiz a quo ao conhecer 
da caducidade da presente acção.

D. Discorda a Fazenda Pública tão só e apenas quanto à natureza da excepção invocada e reco-
nhecida. Se dilatória, dando lugar à absolvição da Fazenda Pública da instância, se peremptória, dando 
lugar à absolvição da Fazenda Pública do pedido.

E. Entende a Fazenda Pública que peremptória, importando a sua absolvição do pedido, nos termos 
dos arts. 493.º, n.º 1 e n.º 3 e 496.º do CPC aplicável ex vi alínea e) do art. 2.º do CPPT.

Vejamos,
F. O prazo fixado para a dedução da oposição porque aparece como extintivo do respectivo direito 

subjectivo de pedir judicialmente a extinção da execução fiscal, é um prazo de caducidade e o seu 
decurso extingue o direito de deduzir oposição.

G. A caducidade é, em sentido amplo, a cessação dum direito ou duma situação jurídica, não 
retroactivamente, pela verificação dum facto jurídico “stricto sensu”; em sentido restrito é a cessação 
dum direito ou duma situação jurídica, não retroactivamente, pelo decurso de um prazo (cfr. Castro 
Mendes, Direito Civil, Teoria Geral, 1979, III -606).

H. Por outro lado, a caducidade do direito de acção é de conhecimento oficioso, porque se encontra 
excluída da disponibilidade das partes (art. 333.º do Código Civil) e, no que concerne às oposições, 
prevê desde logo a alínea a) do n.º 1 do art. 209.º do CPPT, a rejeição liminar da petição inicial quando 
deduzida fora do prazo.

I. Não sendo a petição inicial indeferida liminarmente, estamos, então perante uma excepção 
peremptória que, nos termos dos arts. 493.º, n.º 3 e 496.º do CPC, consistindo na ocorrência de factos 
que impedem o não conhecimento do mérito pela existência de obstáculos que o impeçam, importa 
assim a absolvição do pedido,

J. já que tais excepções (peremptórias) consistem em factos que impedem, modificam ou extin-
guem o efeito jurídico dos factos articulados pelo autor  - cfr. arts. 493.º, n.ºs 1 e 3, 496.º e 288.º e segs 
do CPC, ex vi do art. 2.º, alínea e) do CPPT.

K. Neste mesmo sentido, veja -se o douto Acórdão deste Venerando Tribunal, datado de 12.11.2009, 
proferido no processo n.º 0875/09, cujo sumário em parte aqui nos permitimos citar: “II  - Verificada a 
extemporaneidade da petição apresentada, em fase não inicial do processo, como é o caso, impõe -se ao 
juiz a absolvição do réu do pedido e não da instância, como consta da decisão recorrida (artigo 493.º, 
n.º 3 do CPC ex vi artigo 2.º, alínea e) do CPPT)”.

L. Pelo exposto, e mantendo -se procedente a excepção de caducidade de deduzir a presente opo-
sição, sendo esta peremptória, deve a Fazenda Pública ser absolvida do pedido, de harmonia com os 
arts. 493.º, n.º 1 e n.º 3 e 496.º do CPC, aplicável ex vi alínea e) do art. 2.º do CPPT, e não da instância, 
como considerado pelo Tribunal a quo».

1.4 A Recorrida não contra alegou.
1.5 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Pú-

blico e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que deve ser concedido provimento 
ao recurso.

1.6 Colheram -se os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.7 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a decisão recorrida fez errado julga-

mento quando, considerando caducado o direito de deduzir oposição, absolveu a Fazenda Pública da 
instância, o que passa por averiguar se essa caducidade, quando verificada apenas a final (i.e., após a 
fase liminar), determina a absolvição da Fazenda Pública da instância, como decidiu a Juíza do Tribunal 
a quo, ou absolvição da Fazenda Pública do pedido, como é sustentado nas alegações de recurso.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto procedeu ao julgamento da matéria de facto 

nos seguintes termos:
1 - Em nome da oponente foi instaurada a execução fiscal 1910200701049380 para cobrança de 

uma dívida exequenda de IVA do ano de 2005 no valor de € 2.992,80, conforme certidão de dívida 
constante destes autos a fls. 51 e que aqui se dá por reproduzida.

2 - Por carta datada de 04.11.2009 foi emitida citação em nome da oponente para proceder ao paga-
mento da dívida exequenda em discussão nestes autos, cfr. fls. 64 e que aqui se dá por reproduzida.

3 - O aviso de recepção a que se refere a citação referida em 2), foi assinado em 11.11.2009 por 
B………., cfr. fls. 65 destes autos e que aqui se dá por reproduzida.

4 - Em 19.11.2009 foi remetida carta em nome da oponente nos termos do art. 241.º do CPC, 
dando -lhe a conhecer que a mesma se encontra citada em 11.11.2009, cfr. fls. 66 destes autos e que 
aqui se dá por reproduzida.
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5 - A petição inicial foi apresentada no Serviço de Finanças de Vila Nova de Gaia, 1, em 07.01.2010, 
cfr. fls. 3 destes autos e que aqui se dá por reproduzida.

A matéria dada como assente, teve por base a prova documental acima identificada e não im-
pugnada.

Factos não provados:
Não se provou, que a oponente tenha sido citada em 07.12.2009, porquanto nenhuma prova foi 

apresentada nesse sentido».
2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Já depois de ultrapassada a fase liminar, a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto ve-

rificou a caducidade do direito de deduzir oposição, porque a petição inicial foi apresentada para além 
do termo do prazo legal para o efeito. Consequentemente, e considerando que essa caducidade integra 
excepção dilatória, absolveu a Fazenda Pública da instância.

A Fazenda Pública não se conformou com essa decisão na parte em que considerou que o efeito 
da caducidade do direito de deduzir oposição era a absolvição da instância e, nessa parte, dela interpôs 
recurso para este Supremo Tribunal Administrativo. Sustenta, em síntese, que a caducidade, quando não 
tenha determinado o indeferimento liminar nos termos da alínea a) do n.º 1 do art. 209.º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), constitui uma excepção peremptória e, por isso, conduz 
à absolvição do pedido, tudo nos termos do disposto nos arts. 493.º, n.ºs 1 e 3, e 496.º, do Código de 
Processo Civil (CPC), aplicável ex vi da alínea e) do art. 2.º do CPPT.

Cumpre, pois, apreciar e decidir, sendo que, como adiantámos em 1.6, a questão de saber se a 
decisão recorrida fez errado julgamento quando julgou absolveu a Fazenda Pública da instância passa 
por indagar se a caducidade do direito de deduzir oposição à execução fiscal, quando verificada apenas 
após a fase liminar, determina a absolvição da Fazenda Pública da instância ou do pedido.

2.2.2 CONSEQUÊNCIA DA CADUCIDADE DO DIREITO DE DEDUZIR OPOSIÇÃO À 
EXECUÇÃO FISCAL

No caso, a caducidade do direito de deduzir oposição, que se encontra estabelecida, apenas foi 
detectada após estar ultrapassada a fase liminar, motivo por que não deu lugar à rejeição liminar nos 
termos do art. 209.º, n.º 1, alínea a), do CPPT.

Considerou a Juíza do Tribunal a quo que a caducidade do direito de acção constitui excepção 
dilatória e, por isso, absolveu a Fazenda Pública da instância, nos termos dos arts. 288.º, alínea e), e 
493.º, n.º 2, do CPC. Por seu turno, a Fazenda Pública entende que essa caducidade constitui excepção 
peremptória, devendo conduzir à sua absolvição do pedido.

De acordo com o disposto no art. 493.º do CPC, que logra aqui aplicação subsidiária ex vi da 
alínea e) do art. 2.º do CPPT (1), as excepções podem ser dilatórias ou peremptórias (n.º 1), sendo que as 
primeiras «obstam a que o tribunal conheça do mérito da causa e dão lugar à absolvição da instância 
ou à remessa do processo para outro tribunal» (n.º 2) e as segundas «importam a absolvição total ou 
parcial do pedido» (n.º 3).

Relativamente às excepções dilatórias, consta um rol exemplificativo no art. 494.º do CPC (2); mas, 
no que respeita às excepções peremptórias, o legislador prescindiu de qualquer enumeração e ficou -se 
pela definição constante do n.º 3 do art. 493.º do mesmo Código: «consistem na invocação de factos 
que impedem, modificam ou extinguem o efeito jurídico dos factos articulados pelo autor».

É desta definição legal que partiremos para indagar da natureza da excepção decorrente da cadu-
cidade do direito de acção.

O decurso do prazo para deduzir oposição à execução fiscal, porque extingue o respectivo direito 
(subjectivo) potestativo de pedir judicialmente o reconhecimento de um certo direito, é um prazo de 
caducidade, peremptório e do conhecimento oficioso.

A caducidade do direito de acção, uma vez que obsta à produção do efeito jurídico dos factos 
articulados pelo autor, constitui uma excepção peremptória. Na verdade, a caducidade do direito de 
acção configura uma causa a que a lei substantiva atribui a cessação do direito que o autor invoca como 
já validamente constituído e, desta perspectiva, integra o domínio das excepções peremptórias que 
«são as que se traduzem na invocação de factos ou causa impeditivas, modificativas ou extintivas do 
direito do Autor, por isso mesmo levando à improcedência total ou parcial da acção – a uma sentença 
material desfavorável (mais ou menos) a esse pleiteante. O Réu não nega os factos donde o Autor 
pretende ter derivado o seu direito, mas opõe -lhe contra -factos que lhe teriam excluído ou paralisado 
desde logo a potencialidade jurídica ou posteriormente lhe teriam alterado ou suprimido os efeitos 
que chegaram a produzir» (3).

Ou seja, verificada, após a fase liminar, a extemporaneidade da petição apresentada impõe -se a 
absolvição do réu do pedido (decisão equivalente à improcedência da acção) e não da instância, como 
consta da decisão recorrida (art. 493.º, n.º 3, do CPC, ex vi do art. 2.º, alínea e) do CPPT) (4).

É certo que a questão pode ser observado sob um prisma diferente, tal como no Código 
de Processo dos Tribunais Administrativos (CPTA), mais concretamente no art. 89.º, n.º 1, 
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alínea h), no âmbito da acção administrativa especial, onde a caducidade do direito de acção 
foi qualificada como excepção dilatória.

Aí parecer ter -se optado por um enquadramento algo diverso da questão (5), encarando a cadu-
cidade como facto preclusivo, ainda que fundado em razões de direito substantivo, «cujo efeito é o 
de precludir toda a indagação sobre a situação jurídica controvertida, dispensando averiguar da sua 
existência [posto que] invocada a caducidade o direito a ele sujeito não pode mais ser exercido, o que 
torna inútil a discussão sobre a sua existência anterior» (6).

Ora, o efeito característico das excepções dilatórias é, precisamente, o de obstar a que o tribunal 
conheça do fundo da causa, obrigatoriamente limitando a actividade jurisdicional ao conhecimento 
da excepção, que é o que sucede no caso da caducidade do direito de acção, em que o tribunal se 
limita a certificar, face aos factos pertinentes (invocados pelo réu ou conhecidos oficiosamente), que 
está precludido o conhecimento do direito invocado pelo autor, daí que a decisão possa considerar -se 
meramente de forma, porque não extravasa do plano processual da intempestividade da acção, tendo 
como efeito a absolvição da instância.

Do ponto de vista dos resultados práticos, esta diversidade de opções doutrinárias não terá reper-
cussões: em ambas o tribunal não prossegue com a apreciação do mérito da causa e, mesmo para os que 
sustentam que a consequência da caducidade do direito de acção é a absolvição da instância, sempre o 
autor ficará impedido de apresentar nova petição inicial na sequência da absolvição da instância (nos 
termos do n.º 1 do art. 289.º do CPC), uma vez que essa faculdade só lhe assiste quando a violação que 
deu origem à absolvição da instância for susceptível de sanação.

No caso sub judice, porque a lei subsidiariamente aplicável é o CPC, entendemos que o efeito 
jurídico será a absolvição do pedido, como sustentado pela Recorrente.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos a seguinte conclusão:
Ultrapassada a fase liminar, verificada a extemporaneidade da petição de oposição à execução 

fiscal apresentada impõe -se a absolvição da Fazenda Pública do pedido e não da instância, uma vez 
que a caducidade do direito de acção obsta à produção do efeito jurídico dos factos articulados pelo 
oponente (cfr. art. 493.º, n.º 3, do CPC, ex vi do art. 2.º, alínea e) do CPPT).

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Ad-

ministrativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar a sentença na parte 
recorrida e determinar, como efeito jurídico da caducidade do direito de oposição, a absolvição da 
Fazenda Pública do pedido.

Sem custas.

Lisboa, 22 de Maio de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) (Quanto à ordem de aplicação da legislação subsidiária, vide JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento 
e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume I, anotação 6 ao art. 2.º, pág. 69.)

(2) («São  entre outras, as excepções seguintes:
a) A incompetência, quer absoluta, quer relativa, do tribunal;
b) A nulidade de todo o processo;
c) A falta de personalidade ou de capacidade judiciária de alguma das partes;
d) A falta de autorização ou deliberação que o autor devesse obter;
e) A ilegitimidade de alguma das partes;
f) A coligação de autores ou réus, quando entre os pedidos não exista a conexão exigida no artigo 30.º;
g) A pluralidade subjectiva subsidiária, fora dos casos previstos no artigo 31.º -B;
h) A falta de constituição de advogado por parte do autor, nos processos a que se refere o n.º 1 do artigo 32.º, e a falta, 

insuficiência ou irregularidade de mandato judicial por parte do mandatário que propôs a acção;
i) A litispendência ou o caso julgado;
j) A preterição do tribunal arbitral necessário ou a violação de convenção de arbitragem».)

(3) (MANUEL DE ANDRADE, Noções elementares de processo civil, Coimbra Editora, 1979, págs.130/131)
(4) (Neste sentido, os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administra-

tivo:
de 27 de Maio de 2009, proferido no processo n.º 76/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de Setem-

bro de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32220.pdf), págs. 810 a 817, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/c4b1eaa28f495149802575c500546e33?OpenDocument;

de 12 de Novembro de 2009, proferido no processo n.º 875/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 19 
de Abril de 2010 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32240.pdf), págs. 1773 a 1776, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/58d7878b0395590b802576790057fad7?OpenDocument.)

(5) Note -se que, também no âmbito do CPC, a excepção do caso julgado, que antes da reforma de 1995/1996 (Decreto-
-Lei n.º 329 -A/95, de 12 de Dezembro) era considerada excepção peremptória, após a reforma foi requalificada como excepção 
dilatória.

(6) LEBRE DE FREITAS, Código de Processo Civil Anotado, volume II, 2.ª ed., Coimbra Editora, pág. 333. 
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 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Impugnação judicial. Prazo. Caducidade do direito de impugnar.

Sumário:

O prazo da impugnação judicial é de natureza substantiva e não um prazo judicial 
contando -se nos termos do artigo 279.º do CC, como expressamente se refere no 
n.º 1 do artigo 20.º do CPPT, correndo continuamente, sem qualquer interrupção 
ou suspensão.

Processo n.º 405/13 -30.
Recorrente: A……..
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

I -RELATÓRIO
1. A……, identificado nos autos, interpôs recurso jurisdicional para o TCA Norte, da sentença 

do TAF de Braga que, nos presentes autos de impugnação judicial por si deduzida contra a liquidação 
de IRS, respeitante ao ano de 2006, no valor global de € 14.259,47, considerou verificada a excepção 
de caducidade do direito de acção e julgou a mesma improcedente.

2. O recorrente terminou as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
“27.º  - Objectivamente, o caso em apreço, circunscreve -se a saber se ocorreu a caducidade do 

direito de acção do Impugnante para exercer junto do Tribunal Administrativo e Fiscal tal direito.
28º - De acordo com a tese gizada pelo Meritíssimo Juiz do tribunal à quo o direito de impugnar 

a liquidação de tributos sub judice mostra -se caduco, obstando, assim, ao conhecimento do mérito e 
concomitante improcedência da acção.

29º - Todavia, com a devida vénia, não assiste razão ao Meritíssimo Juiz do tribunal a quo, nem 
de facto nem de direito.

30.º  - Com efeito, o então Impugnante, ora Recorrente, apresentou, junto do Tribunal Administrativo 
e Fiscal, impugnação judicial da liquidação de tributos — IRS — 2006 — em 18 de Novembro de 2011.

31.º  - O Impugnante, tinha sido notificado do despacho que indeferiu o recurso hierárquico então 
interposto, em 21 de Julho de 2011.

32.º - O caso em apreço, como, aliás, se demonstrou á saciedade em sede de alegações, no que tange 
ao prazo para impetrar a acção de impugnação, rege -se pelas normas que enformam os prazos judiciais.

33.º  - Nesta conformidade e atenta a data em que ocorreu a notificação do despacho que indefe-
riu o recurso hierárquico então interposto — 21 de Julho de 2011 —, o prazo de 90 dias a que alude 
o art. 102ºn.º1, alínea e) do CPPT para impugnar judicialmente a liquidação dos tributos, iniciou -se 
em 01 de Setembro de 2011,

34.º  - Tratando -se, aquele prazo, de um prazo judicial, sendo contínuo, suspende -se, no entanto, 
durante as férias judiciais – cfr. art. 144.º, n.º 1, CPC..

35.º  - Face ao exposto, resulta claro que o prazo de 90 dias para impugnar judicialmente a li-
quidação de IRS – 2006 — termina em 30 de Novembro de 2011.

36.º  - Ora, o impugnante apresentou junto do tribunal a quo, a petição inicial de impugnação de 
liquidação de IRS — 2006 — em 18 de Novembro de 2011.

37.ºNestas circunstâncias, é óbvio que não se mostra caduco o direito de impugnar a liquidação 
sub judice, dado que o mesmo foi exercido tempestivamente  - cfr. art. 102º, n.º 1, alínea e) do CPPT, 
conjugado com o art. 144º, n.º1 do C. P. Civil.

Termos em que, deve o presente recurso ser julgado totalmente procedente e, em consonância, 
deve ser revogada a decisão recorrida no sentido de considerar tempestiva a acção de impugnação 
de liquidação de tributos impetrada pela Recorrente, nada obstando, por isso, ao conhecimento do 
mérito da causa pelo tribunal a quo.”

3. A Fazenda Pública não apresentou contra -alegações.
4. Por Acórdão do TCA Norte, de fls. 95 e segs., este declarou -se incompetente em razão da 

hierarquia para conhecer do presente recurso e competente, para o efeito, a Secção do Contencioso 
Tributário do STA.
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5. Remetidos os autos a este STA, o Magistrado do Ministério Público emitiu parecer no sentido 
de o recurso não merecer provimento, concluindo como se segue:

“(…)
1.Exprime -se em jurisprudência firme dos tribunais superiores o entendimento de que:
a) a impugnação judicial natureza similar ao recurso contencioso (na medida em que ambos 

assumem a natureza de impugnação contenciosa de um acto definitivo praticado pela administração);
b) o prazo para a dedução de impugnação judicial é substantivo, de caducidade, peremptório 

e de conhecimento oficioso, consequenciando o seu decurso a extinção do direito de praticar o acto 
(art. 145º nº3 CPC);

e) o prazo é contínuo, sem suspensão e interrupção, contado nos termos do art. 279ºCCivil 
(art.20º nº1 CPPT)

d) não lhe é aplicável o regime de prorrogação do prazo para a prática de actos processuais 
(art.145º nºs 5 e 6 CPC);

(cfr. Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado 
5ª edição 2006 Volume I pp. 265/267 e 730, com citação de jurisprudência sobre a matéria)

2. Aplicação das considerações antecedentes ao caso concreto:
a) o prazo para dedução de impugnação judicial é de 90 dias, contados a partir da notificação 

da decisão de indeferimento do recurso hierárquico (art. 102ºnº1 alínea e) CPPT);
b) tendo a notificação ocorrido em 21 julho 2011, o prazo iniciado em 22 julho 2011 estava esgo-

tado quando o recorrente apresentou em 18 novembro 2001, via fax, a petição de impugnação judicial.
CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento”.
6. Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.
II -FUNDAMENTOS
1. DE FACTO
A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
“1. Em 21 de Julho de 2011, o impugnante foi notificado do despacho de indeferimento do recurso 

hierárquico, que interpôs do despacho de indeferimento da reclamação graciosa — facto confessado 
no artigo 1 da petição e 2 da resposta e a fls. 122 do apenso.

2. A petição inicial que motiva os presentes autos deu entrada neste Tribunal via CTT em 
18.11.2011 — cf. fls. 2 e 31 dos autos.”

2. DE DIREITO
2.1. Vem o presente recurso interposto pelo recorrido da sentença proferida pelo Tribunal Admi-

nistrativo e Fiscal de Braga que, no âmbito de uma acção de impugnação judicial, considerou verificada 
a excepção peremptória da caducidade do direito de acção e julgou a mesma improcedente.

Para tanto, ponderou a Mmª Juíza “a quo” que:
“Prescreve o artigo 102, nº1. alínea e) do CPPT:

“Artigo 102.º

Impugnação judicial. Prazo de apresentação

1  - A impugnação será apresentada no prazo de 90 dias contados a partir dos factos seguintes
(...)
e) Notificação dos restantes actos que possam ser objecto de impugnação autónoma nos termos 

deste Código;
(...)”
Tal prazo de 90 dias conta -se nos termos do art. 20, nº1 do CPPT, que dispõe:

Artigo 20.º

Contagem dos prazos

1  - Os prazos do procedimento tributário e de impugnação judicial contam -se nos termos do 
artigo 279.ºdo Código Civil.

Trata -se de um prazo para propositura de acções, peremptório, de natureza substantiva com vista 
a permitir a garantia do exercício do direito subjectivo que, quando excedido, implica a caducidade 
do direito. É um prazo de caducidade.

O prazo corre de modo contínuo, incluindo em férias judicias. Quando termine em dia em domingo 
feriado ou férias, transfere -se para o primeiro dia útil seguinte — alínea e) do art. 279 e 144 do CPC.

Como se deixou dito é um prazo de direito substantivo e não judicial.
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O prazo de 90 dias iniciava -se no caso, e no que se reporta à notificação do indeferimento do 
recurso hierárquico, a 22.07.2001. Tal prazo terminava pois a 19.10.2011.

A petição foi remetida, via CTT, em 18.11.2011.
Consequentemente caduco se mostra o direito de impugnar a liquidação, o que obsta ao conhe-

cimento do mérito e conduz à improcedência da acção”.
Contra este entendimento se insurge o recorrente argumentando, em síntese, que o prazo de 

impugnação é um prazo judicial e contínuo que se suspende durante as férias judiciais, nos termos do 
disposto no art. 144º, n.º 1, do CPC pelo que o prazo só terminaria em 30 de Novembro de 2011.

Assim sendo, tendo o impugnante, ora recorrente, apresentado a petição inicial de impugnação 
de liquidação de IRS relativa a 2006 em 18 de Novembro a impugnação é tempestiva.

Em face do exposto, a única questão objecto do pressente recurso consiste em saber se padece 
de erro de julgamento a decisão recorrida, que julgou intempestiva a impugnação deduzida e julgou 
procedente a excepção da caducidade de impugnar suscitada pela Fazenda Pública.

2.2.Desde já se adianta que o recurso não merece provimento.
Vejamos.
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 102º do CPPT “A impugnação judicial será 

apresentada no prazo de 90 dias contados a partir “do “Termo do prazo para pagamento voluntário das 
prestações tributárias legalmente notificadas ao contribuinte”.

Em anotação ao referido preceito refere JORGE LOPES DE SOUSA (1), de acordo, aliás, com 
jurisprudência firme deste Supremo Tribunal, que “Os prazos previstos neste artigo contam -se nos 
termos do art. 279º do CC, como expressamente se refere no nº1 do art. 20º do CPPT.

Assim correm continuamente, sem qualquer interrupção ou suspensão.
Na contagem destes prazos não se inclui o dia em que ocorrer o evento a partir do qual o prazo 

começa a correr (notificação, citação ou formação de indeferimento tácito).
Quando o prazo de impugnação termine em domingo ou dia feriado ou em férias judiciais transfere-

-se o seu termo para o primeiro dia útil subsequente”.
E, mais adiante, pode ainda ler -se que “(…) o prazo de impugnação judicial que termine em férias 

se transfere para o primeiro dia útil seguinte ao termo destas, não obstando a tal transferência o facto 
de a apresentação da petição ser efectuada junto da administração tributária, ao abrigo do disposto no 
n.º 1 do art. 103º do CPPT.”

Para compreensão cabal da natureza do referido prazo, importa ainda ter presente a jurisprudên-
cia reiterada deste Supremo Tribunal no sentido de que o prazo de impugnação judicial é de natureza 
substantiva e não um prazo judicial, pelo que não lhe é aplicável o art. 45º, n.º 5, do CPC que prevê a 
possibilidade de apresentação de documentos nos três dias subsequentes ao termo do prazo mediante 
o pagamento de multa.”

Como ficou dito, resulta do probatório que o impugnante foi notificado do despacho de indeferi-
mento do recurso hierárquico, que interpôs do despacho de indeferimento da reclamação graciosa, em 
21 de Julho de 2011, e que a petição inicial deu entrada em 18/11/2011.

Assim sendo, assiste razão ao Ministério Público, quando refere, no seu douto Parecer, que: “(…) 
o prazo para dedução de impugnação judicial é de 90 dias, contados a partir da notificação da decisão 
de indeferimento do recurso hierárquico (art. 102º nº1 alínea e) CPPT);b) tendo a notificação ocorrido 
em 21 julho 2011, o prazo iniciado em 22 julho 2011 estava esgotado quando o recorrente apresentou 
em 18 novembro 2001, via fax, a petição de impugnação judicial”.

Em face do exposto, não podemos deixar de concluir que se verifica a caducidade do direito de 
acção, como muito bem decidiu a decisão recorrida, razão por que não merece censura.

Termos em que improcedendo as alegações do presente recurso, deve ser negado provimento, 
confirmando -se a sentença recorrida.

III - DECISÃO
Termos em que os Juízes Conselheiros do Supremo Tribunal Administrativo acordam, em confe-

rência, negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 22 de Maio de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) Cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., Áreas editora, 2011, p.145. 
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 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Lei 55 -A/2010 de 31/12. Verificação e graduação de créditos. Competência dos Tri-
bunais Tributários.

Sumário:

 I — Após as alterações introduzida no CPPT pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de De-
zembro, os Tribunais Tributários continuam a ter competência para conhecer da 
matéria relativa à verificação e graduação de créditos, tendo ocorrido apenas uma 
alteração da via ou forma processual adequada ao seu conhecimento, que deixou 
de ser o processo judicial de verificação e graduação de créditos, para ser o pro-
cesso judicial de reclamação da decisão proferida pelo órgão da execução sobre 
a matéria, passando, assim, esta reclamação a constituir a forma processual de 
exercer a tutela jurisdicional no que toca à verificação e graduação de créditos.

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

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

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

Processo n.º 416/13 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: A………..
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

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

1 – RELATÓRIO
O Exmº Magistrado do Ministério Público recorre para este Supremo Tribunal da decisão do Tri-

bunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 3 de Dezembro de 2012, proferida nos autos de verificação 
e graduação de créditos n.º 718/09.2BEPRT, que, por aplicação do artº 64º do Código de Processo Civil 
determinou, que, deviam os autos ser remetidos ao órgão de execução fiscal para aí serem tramitados. 
Apresentou alegações que integram as seguintes conclusões:

1. Com a entrada em vigor, em 01.01.2011, das alterações introduzidas ao CPPT pela Lei 55 -A/2010, 
de 31 de Dezembro, sucedem -se, no tempo, duas formas de processo destinadas à verificação e gradu-
ação de créditos, no âmbito da execução fiscal.

2. Tal reforma, se entrega a tramitação do processo, bem como a decisão sobre a verificação e 
graduação dos créditos, aos órgãos de execução fiscal, é certo que deixa a decisão final para o juiz, 
quando chamado por via de Reclamação (art.97.º, alínea o), do CPPT).

3. A questão de saber se os processos pendentes nos tribunais tributários em 01.01.2011 devem, 
ou não, ser remetidos para os Serviços de Finanças, não pode, pois, resolver -se por apelo ao art. 64.º 
do CPCivil, mas antes no seio da problemática da sucessão de leis no tempo.

4. E aqui, estabelecendo o art. 12.º, n.º 2, do CCivil, a regra de aplicação imediata, ainda que não 
retroativa, da lei nova, não podemos deixar de considerar o disposto no n.º 2 do art. 142.º do CPCivil, 
aplicável por força do teor do art. 2.º, alínea e), do CPPT, e que, como norma especial, se impõe àquele 
outro normativo.
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5. Ora, esta norma do CPCivil determina que a forma de processo aplicável é o definido pela lei 
vigente à data em que a ação é proposta.

6. Donde se retira que os processos de verificação e graduação de créditos pendentes nos tribunais 
tributários em 01.01.2011 devem continuar a ser processados nestes, e segundo a forma processual 
anterior, até à decisão final.

7. Ao decidir em sentido contrário, a M.ma juíza fez errada interpretação da lei, violando, desig-
nadamente, os referidos art.s 64.º e 142.º, n.º 2, do CPCivil.

Termos em que deve revogar -se o douto despacho recorrido, ordenando -se o prosseguimento dos 
autos neste tribunal até decisão de reconhecimento e graduação dos créditos reclamados.

Não houve contra -alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
A questão a decidir consiste em saber se a decisão recorrida enferma de erro de interpretação e 

aplicação do direito ao ter julgado que, face às alterações introduzidas no CPPT pela Lei n.º 55 -A/2010, 
de 31/12, os Tribunais Administrativos e Fiscais deixaram de ter competência para a apreciação e de-
cisão dos processos judiciais de verificação e graduação de créditos e se, por isso, se impõe a remessa 
de todos os processos pendentes, desta espécie, ao órgão de execução para que este proceda à sua 
posterior tramitação e decisão, tendo presente que os presentes autos foram autuados em 13/02/2009 
antes de 01/01/2011 data de entrada em vigor da Lei n.º 55 -A/2010 de 31/12 (conforme resulta de fls 4 
dos autos).

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

Esta jurisprudência é uniforme neste Supremo Tribunal Administrativo, destacando -se, por serem 
mais recentes, os acórdãos 704/11, de 28.09.2011, 623/11, de 14.09.2011, e 597/11, 510/11, 500/11, 
393/11, 499/11, 361/11, 632/11, e 595/11, todos de 13.07.2011 0637/11 e 0826/11 ambos de 26/10/2011 e 
ainda 686/11 de 12.01.2012 (sendo que neste último o ora relator interveio também nessa qualidade).

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

Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, decalcadas do sumário doutrinal do 
acórdão proferido no processo com o n.º 384/11, supra citado:

I  - Após as alterações introduzida no CPPT pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, os 
Tribunais Tributários continuam a ter competência para conhecer da matéria relativa à verificação e 
graduação de créditos, tendo ocorrido apenas uma alteração da via ou forma processual adequada ao 
seu conhecimento, que deixou de ser o processo judicial de verificação e graduação de créditos, para 
ser o processo judicial de reclamação da decisão proferida pelo órgão da execução sobre a matéria, 
passando, assim, esta reclamação a constituir a forma processual de exercer a tutela jurisdicional no 
que toca à verificação e graduação de créditos.

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

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

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

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

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

Lisboa, 22 de Maio de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 
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 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Lei 55 -A/2010 de 31/12. Verificação e graduação de créditos. Competência dos Tri-
bunais Tributários.

Sumário:

 I — Após as alterações introduzida no CPPT pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de De-
zembro, os Tribunais Tributários continuam a ter competência para conhecer da 
matéria relativa à verificação e graduação de créditos, tendo ocorrido apenas uma 
alteração da via ou forma processual adequada ao seu conhecimento, que deixou 
de ser o processo judicial de verificação e graduação de créditos, para ser o pro-
cesso judicial de reclamação da decisão proferida pelo órgão da execução sobre 
a matéria, passando, assim, esta reclamação a constituir a forma processual de 
exercer a tutela jurisdicional no que toca à verificação e graduação de créditos.

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

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

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

Processo n.º 524/13 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: A………….
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

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

1 – RELATÓRIO
O Exmº Magistrado do Ministério Público recorre para este Supremo Tribunal da decisão do Tri-

bunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 2 de Dezembro de 2012, proferida nos autos de verificação e 
graduação de créditos n.º 1768/06.6BEPRT, que, por aplicação do artº 64º do Código de Processo Civil 
determinou, que, deviam os autos ser remetidos ao órgão de execução fiscal para aí serem tramitados. 
Apresentou alegações que integram as seguintes conclusões:

1. Com a entrada em vigor, em 01.01.2011, das alterações introduzidas ao CPPT pela Lei 55 -A/2010, 
de 31 de Dezembro, sucedem -se, no tempo, duas formas de processo destinadas à verificação e gradu-
ação de créditos, no âmbito da execução fiscal.

2. Tal reforma, se entrega a tramitação do processo, bem como a decisão sobre a verificação e 
graduação dos créditos, aos órgãos de execução fiscal, é certo que deixa a decisão final para o juiz, 
quando chamado por via de Reclamação (art.97.º, alínea o), do CPPT).

3. A questão de saber se os processos pendentes nos tribunais tributários em 01.01.2011 devem, 
ou não, ser remetidos para os Serviços de Finanças, não pode, pois, resolver -se por apelo ao art. 64.º 
do CPCivil, mas antes no seio da problemática da sucessão de leis no tempo.

4. E aqui, estabelecendo o art. 12.º, n.º 2, do CCivil, a regra de aplicação imediata, ainda que não 
retroativa, da lei nova, não podemos deixar de considerar o disposto no n.º 2 do art. 142.º do CPCivil, 
aplicável por força do teor do art. 2.º, alínea e), do CPPT, e que, como norma especial, se impõe àquele 
outro normativo.
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5. Ora, esta norma do CPCivil determina que a forma de processo aplicável é o definido pela lei 
vigente à data em que a ação é proposta.

6. Donde se retira que os processos de verificação e graduação de créditos pendentes nos tribunais 
tributários em 01.01.2011 devem continuar a ser processados nestes, e segundo a forma processual 
anterior, até à decisão final.

7. Ao decidir em sentido contrário, a M.ma juíza fez errada interpretação da lei, violando, desig-
nadamente, os referidos art.s 64.º e 142.º, n.º 2, do CPCivil.

8. Termos em que deve revogar -se o douto despacho recorrido, ordenando -se o prosseguimento 
dos autos neste tribunal até decisão de reconhecimento e graduação dos créditos reclamados.

Não houve contra -alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
A questão a decidir consiste em saber se a decisão recorrida enferma de erro de interpretação e 

aplicação do direito ao ter julgado que, face às alterações introduzidas no CPPT pela Lei n.º 55 -A/2010, 
de 31/12, os Tribunais Administrativos e Fiscais deixaram de ter competência para a apreciação e de-
cisão dos processos judiciais de verificação e graduação de créditos e se, por isso, se impõe a remessa 
de todos os processos pendentes, desta espécie, ao órgão de execução para que este proceda à sua 
posterior tramitação e decisão tendo presente que os presentes autos foram autuados em 11/07/2006 
antes de 01/01/2011 data de entrada em vigor da Lei n.º 55 -A/2010 de 31/12 (conforme resulta de fls 
4 dos autos).

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

Esta jurisprudência é uniforme neste Supremo Tribunal Administrativo, destacando -se, por serem 
mais recentes, os acórdãos 704/11, de 28.09.2011, 623/11, de 14.09.2011, e 597/11, 510/11, 500/11, 
393/11, 499/11, 361/11, 632/11, e 595/11, todos de 13.07.2011 0637/11 e 0826/11 ambos de 26/10/2011 e 
ainda 686/11 de 12.01.2012 (sendo que neste último o ora relator interveio também nessa qualidade).

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

Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, decalcadas do sumário doutrinal do 
acórdão proferido no processo com o n.º 384/11, supra citado:

I  - Após as alterações introduzida no CPPT pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, os 
Tribunais Tributários continuam a ter competência para conhecer da matéria relativa à verificação e 
graduação de créditos, tendo ocorrido apenas uma alteração da via ou forma processual adequada ao 
seu conhecimento, que deixou de ser o processo judicial de verificação e graduação de créditos, para 
ser o processo judicial de reclamação da decisão proferida pelo órgão da execução sobre a matéria, 
passando, assim, esta reclamação a constituir a forma processual de exercer a tutela jurisdicional no 
que toca à verificação e graduação de créditos.

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

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

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

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

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

Lisboa, 22 de Maio de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 
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 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Lei 55 -A/2010 de 31/12. Verificação e graduação de créditos. Competência dos Tri-
bunais Tributários.

Sumário:

 I — Após as alterações introduzida no CPPT pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de De-
zembro, os Tribunais Tributários continuam a ter competência para conhecer da 
matéria relativa à verificação e graduação de créditos, tendo ocorrido apenas uma 
alteração da via ou forma processual adequada ao seu conhecimento, que deixou 
de ser o processo judicial de verificação e graduação de créditos, para ser o pro-
cesso judicial de reclamação da decisão proferida pelo órgão da execução sobre 
a matéria, passando, assim, esta reclamação a constituir a forma processual de 
exercer a tutela jurisdicional no que toca à verificação e graduação de créditos.

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

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

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

Processo n.º 527/13 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: A……., SA, Fazenda Pública e Outro.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

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

1 – RELATÓRIO
O Exmº Magistrado do Ministério Público recorre para este Supremo Tribunal da decisão do Tri-

bunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 12 de Dezembro de 2012, proferida nos autos de verificação 
e graduação de créditos n.º 3077/09.0BEPRT, que, por aplicação do artº 64º do Código de Processo Civil 
determinou, que, deviam os autos ser remetidos ao órgão de execução fiscal para aí serem tramitados. 
Apresentou alegações que integram as seguintes conclusões:

1 - O presente processo foi instaurado antes de 1 de Janeiro de 2011 quando foi apresentada no 
Serviço de Finanças a reclamação de créditos.

2. A Lei nº55 -A/2010 de 31 de Dezembro introduziu alterações à forma de processo aplicável ao 
processo de verificação e graduação de créditos.

3 - A Lei nº55 -A/2010 de 31 de Dezembro não é de aplicação imediata à referida forma de processo, 
como seria a regra nos termos dos artigos 12º nº2 do Código Civil e do artº 12º nº3 da LGT, porque não 
veio acompanhada de uma norma de direito transitório e, por para ela valer a norma especial prevista 
no artº 142º n.º 2 do CPC segundo a qual a forma de processo aplicável se determina pela lei vigente 
à data em que a acção é proposta.

4. Donde se retira que os processos de verificação e graduação de créditos pendentes nos Tribunais 
Administrativos e Fiscais em 1.01.2011 devem continuar a ser processados nestes, segundo a forma 
processual anterior, até à decisão final.
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5 - A decisão recorrida que determinou a remessa dos autos ao respectivo órgão de execução fiscal 
a fim de aí proceder à verificação e graduação de créditos violou, por erro de interpretação, o disposto 
nos artigos 12º nº2 do Código Civil, 12º nº3 da LGT, 64º e 142º nº2 do CPC e as demais normas da Lei 
nº55 -A/2010 de 31 de Dezembro, que introduziram alterações ao processo de Verificação e Graduação 
de Créditos pendentes nos Tribunais Administrativos e Fiscais.

6 - Deve pois o despacho recorrido ser revogado e substituído por outro que determine o prosse-
guimento dos autos neste tribunal até decisão de reconhecimento e graduação dos créditos, como é de 
lei e JUSTIÇA

Não houve contra -alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
A questão a decidir consiste em saber se a decisão recorrida enferma de erro de interpretação e 

aplicação do direito ao ter julgado que, face às alterações introduzidas no CPPT pela Lei n.º 55 -A/2010, 
de 31/12, os Tribunais Administrativos e Fiscais deixaram de ter competência para a apreciação e de-
cisão dos processos judiciais de verificação e graduação de créditos e se, por isso, se impõe a remessa 
de todos os processos pendentes, desta espécie, ao órgão de execução para que este proceda à sua 
posterior tramitação e decisão tendo presente que os presentes autos foram autuados em 28/07/2009 
antes de 01/01/2011 data de entrada em vigor da Lei n.º 55 -A/2010 de 31/12 (conforme resulta de fls 
1 dos autos).

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

Esta jurisprudência é uniforme neste Supremo Tribunal Administrativo, destacando -se, por serem 
mais recentes, os acórdãos 704/11, de 28.09.2011, 623/11, de 14.09.2011, e 597/11, 510/11, 500/11, 
393/11, 499/11, 361/11, 632/11, e 595/11, todos de 13.07.2011 0637/11 e 0826/11 ambos de 26/10/2011 e 
ainda 686/11 de 12.01.2012 (sendo que neste último o ora relator interveio também nessa qualidade).

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

Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões, decalcadas do sumário doutrinal do 
acórdão proferido no processo com o n.º 384/11, supra citado:

I  - Após as alterações introduzida no CPPT pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, os 
Tribunais Tributários continuam a ter competência para conhecer da matéria relativa à verificação e 
graduação de créditos, tendo ocorrido apenas uma alteração da via ou forma processual adequada ao 
seu conhecimento, que deixou de ser o processo judicial de verificação e graduação de créditos, para 
ser o processo judicial de reclamação da decisão proferida pelo órgão da execução sobre a matéria, 
passando, assim, esta reclamação a constituir a forma processual de exercer a tutela jurisdicional no 
que toca à verificação e graduação de créditos.

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

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

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

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

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

Lisboa, 22 de Maio de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 
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 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Derrama Municipal. Base de Incidência. Regime Especial de Tributação de Grupos 
de Sociedades.

Sumário:

 I — De acordo com o regime da derrama que resulta da Lei das Finanças Locais, 
aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, a derrama passou a incidir sobre 
o lucro tributável sujeito e não isento de IRC.

 II — Sendo aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, face à 
redacção do artigo 14.º da Lei das Finanças Locais anterior à Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de Dezembro, a derrama devia incidir sobre o lucro tributável do grupo e 
não sobre o lucro individual de cada uma das sociedades.

 III — O artigo 14.º, n.º 8, da Lei das Finanças Locais, na redacção que lhe foi dada 
pelo artigo 57.º da Lei do Orçamento do Estado para 2012 (Lei n.º 64 -B/2011, de 
30 de Dezembro) é uma norma inovadora e não interpretativa.

Processo n.º 530/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: A………., S.A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1. Vem a Fazenda Publica, vem recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Aveiro que julgou procedente a impugnação judicial deduzida por A………., com os 
sinais dos autos, contra a autoliquidação de derrama, no valor de €2.558,98, relativa ao exercício de 2008.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1. A douta sentença recorrida anulou a derrama autoliquidada na declaração de rendimentos 

de IRC, respeitante ao exercício de 2008, por considerar que o quid dessa mesma derrama, quando 
seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos das sociedades, é constituído pelo lucro 
tributável do grupo.

2. Nos termos da mesma peça decisória, em sede de aplicação do regime especial de tributação 
dos grupos de sociedades, quando o n.º 1 do art. 14º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, refere que a 
derrama incide sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas 
colectivas, apenas pretende abranger o lucro decorrente da soma de lucros tributáveis e prejuízos 
fiscais individuais, uma vez que só este se encontra sujeito.

3. O douto Tribunal a quo, na esteira do mesmo entendimento, considera que assumindo a Lei a 
existência de grupos de sociedades e criando um regime especial de tributação destes, tal terá neces-
sariamente de vigorar em toda a linha, independentemente de poder vir proporcionar resultados mais 
favoráveis aos sujeitos passivos assim identificados.

4. Com a entrada em vigor da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, a derrama passou a ser calculada 
sobre o valor do lucro tributável do IRC, em alternativa a colecta, critério assumido pela Lei n.º 42/1998 
que vigorou até ao exercício de 2006.

5. Enquanto que o n.º 1 do artº 18º da Lei n.º 42/1998 estabelecia que a derrama incidia sobre a 
colecta de IRC, o n.º 1 da arte 14º da Lei n.º 2/2007 passou a determinar que a derrama recai sobre 
o lucro tributável.

6. A alteração ao método de calculo da derrama, consagrada no arte 14º da Lei n.º 2/2007, criou 
uma nova regra de incidência que conduz à liquidação da derrama mesmo na ausência de IRC a pagar, 
consubstanciando uma verdadeira mudança de paradigma no respectivo cálculo que, no limite, até 
pode desvirtuar a sua acessoriedade face ao IRC.

7. A derrama da LFL de 2008 é claramente um imposto autónomo em relação ao IRC.
8. Na análise do conteúdo dos preceitos legais em confronto, forçoso é recorrer à ratio legis, tendo 

sempre presente que a captação do sentido de uma norma não pode fazer -se de uma forma isolada.
9. Entre os motivos subjacentes a apresentação da Proposta de Lei n.º 92/X, elemento propul-

sionador da actual Lei das Finanças Locais, está o reforço do sistema de financiamento autárquico, 
assente na diminuição da dependência financeira dos municípios em relação às receitas provenientes 
do Estado e de algumas entidades privadas, designadamente as oriundas do sector da construção civil. 
A referida iniciativa legislativa vem, desde logo, ao encontro da garantia institucional da autonomia 
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local, consagrada no n.º 1 do arte 238º da CRP, que obriga as autarquias a dispor de meios financeiros 
suficientes e autónomos, bem como do gozo de autonomia na gestão desses mesmos meios.

10. A raiz da actual Lei das Finanças Locais, em homenagem ao disposto no n.º 2 do artº 238º 
da CRP, também convoca os princípios constitucionais do equilíbrio financeiro e da justa repar-
tição. Este último, em particular, aponta para a concretização de medidas legislativas que pro-
movam a coesão económica e social de todo o território, assegurando o crescimento equilibrado 
de todas as regiões, imperativo constitucional, atento o disposto na alínea d) do artº 81º da Lei 
Fundamental.

11. A doutrina vertida na douta peça decisória, que considera que o quid da derrama, quando 
seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos das sociedades, é constituído pelo lucro 
tributável do grupo, representa, em última instância, um rude golpe aqueles princípios estruturantes 
da nova lei das Finanças locais, uma vez que sanciona um incompreensível desvio a um dos mais 
importantes objectivos que presidiram as alterações nela consignadas: evitar que a derrama deixasse 
de ser liquidada quando existissem prejuízos fiscais reportáveis de exercícios anteriores.

12. O quid da derrama, quando seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos das 
sociedades, não é constituído pelo lucro tributável do grupo, pelo que, no âmbito do referido regime 
especial de tributação, deverá ser calculada e indicada individualmente por cada uma das sociedades 
do grupo na sua declaração.

13. Tal entendimento radica no facto de que nas declarações periódicas individuais apresenta-
das por cada sociedade, apesar de não existir um verdadeiro apuramento de colecta, se verificar o 
apuramento do lucro tributável, isto é, cada sociedade que compõe o grupo apura um lucro tributável 
na sua declaração individual.

14. Ou seja, anteriormente à existência do lucro tributável do grupo existe o lucro tributável de 
cada sociedade, sendo este resultado, de cada sociedade, que o n.º 1 do artº 14º da lei 2/2007 de 15 
de Janeiro, invoca para servir de base ao apuramento da derrama.

15. Esta é a forma mais directa de fazer corresponder a receita da derrama ao Município onde 
o correspondente rendimento é gerado.

16. No RETGS, os lucros tributáveis de determinadas sociedades podem ser absorvidos pelos 
prejuízos de outras e vice -versa, sendo que, determinado Município onde está instalada determinada 
sociedade, que produziu lucro tributável, pode deixar de auferi -lo se o grupo, no seu conjunto, apre-
sentar prejuízo.

17. O regime especial dos grupos, que se projecta na ordem geral, tendo em consideração que 
o IRC é um imposto estadual, não faz sentido na ordem local da autarquia a que a derrama respeita.

18. Os superiores valores colectivos gerais que motivaram a introdução do RETGS não coincidem 
com os valores que subjazem a qualquer deliberação do lançamento da derrama.

19. A autarquia pode, ela própria, conceder isenções totais ou parciais, no que concerne aos im-
postos e outros tributos próprios (art.º 12º da LFL), ou redução de taxa da derrama (nº 4 do artº 14º da 
LFL), o que já se compagina com as necessidades exclusivamente locais.

20. Tendo presente que na interpretação da lei funciona a presunção de que o legislador consagrou 
as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento em termos mais adequados, entendemos, 
salvo o devido respeito por melhor opinião, que a interpretação sufragada pelo ilustre Julgador não 
é aquela que melhor exterioriza o verdadeiro sentido e alcance do n.º 1 do artº 14º da Lei n.º 2/2007, 
quanto ao apuramento da derrama no âmbito dos grupos de sociedades.

21. A douta decisão recorrida enferma, assim, de erro de julgamento de direito, por violação dos 
dispositivos legais contidos no n.º 1 do artº 14º da Lei n.º 2/2007, e concomitantemente, os artigos 64º, 
112º n.º 6 do CIRC e 11º da Lei Geral Tributária».

2 - A recorrida não apresentou contra -alegações.
3. O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer com a seguinte fundamentação:
«A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Aveiro, exarada a fls. 42/46, em 24 de Outubro de 2012.
A sentença recorrida julgou procedente impugnação judicial deduzida da autoliquidação de IRC, 

na parte relativa à derrama, do exercício de 2008, no entendimento de que a derrama, no âmbito do 
Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades (RETGS), incide sobre o lucro tributável do 
grupo e não sobre o lucro tributável de cada uma das sociedades que integram o grupo.

A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 64/68, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685 -A.º/1 do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas.

Não houve contra -alegações.
Sobre a questão, ora, em análise, o STA de forma consistente e reiterada, (Acórdãos de, 

2011.02.02 -P. 0909/10, 2011.06.22  -P. 309/11/05, 2012.05.02.P. 0234/12, 2012.07.05 -P. 0265/12, 
2013.01.09 -P. 01302/12, 2013.02.27 -P. 01241/12, 2013.03.13 -P. 0101/2013 e 2013,03.13 -P. 1408/13, 
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todos eles disponíveis no sítio da Internet www.dgis.pt), vem sustentado que a derrama incide sobre o 
lucro tributável do grupo e cuja fundamentação subscrevemos, por inteiro, uma vez que a recorrente 
nenhum argumento decisivo e novo trouxe à liça e que possa determinar uma mudança de posição 
sobre a questão decidenda.

Efectivamente, nos termos do disposto no artigo 14.º/1 da Lei das Finanças Locais (Lei 2/2007, 
de 15 de Janeiro), «Os Municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite 
máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento de pessoas 
colectivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos 
passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza 
comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território».

No presente grupo de sociedades a sociedade dominante, nos termos do estatuído no artigo 63.º/1 
(actual artigo 69.º/1) do CIRC optou pela aplicação do regime especial de determinação da matéria 
colectável em relação a todas as sociedades do grupo.

Da conjugação do estatuído no artigo 64.º/1 (actual artigo 70.º) do CIRC com o artigo 14.º/1 da 
citada LFL, resulta que o lucro tributável que serve de base de incidência para efeitos de aplicação da 
taxa de derrama é, justamente, o lucro tributável do grupo, que é calculado através da «soma algébrica 
dos lucros tributáveis e dos prejuízos fiscais apurados nas declarações periódicas individuais de cada 
uma das sociedades pertencentes ao grupo».

De facto, inexiste qualquer outro normativo que estatua, de forma autónoma, a determinação do 
lucro tributável para efeitos de incidência da derrama no RETGS.

E certo que o artigo 57.º da LOE para 2012 (Lei 64 -B/2011, de 30 de Dezembro), alterou a re-
dacção do n.º 8 do artigo 14.º da Lei das Finanças Locais, passando esta norma a prever que «quando 
seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, a derrama incide sobre o lucro 
tributável individual de cada uma das sociedades do grupo, sem prejuízo do disposto no artigo 115.º 
do Código do IRC».

Todavia, trata -se de uma norma claramente inovadora e não interpretativa e que, portanto, não 
se aplica ao caso em apreciação.

Termos em que deve negar -se provimento ao presente recurso jurisdicional, mantendo -se a sen-
tença recorrida na ordem jurídica».

4. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
4.1  - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
1 — A impugnante é uma sociedade dominante de um Grupo de sociedades tributado pelo Regime 

Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades para o exercício de 2008, cfr. fls. 10 destes autos e 
que aqui se dá por reproduzida.

2 — A impugnante entregou a declaração periódica de rendimentos modelo 22 — declaração do 
grupo, do exercício de 2008 cuja soma algébrica dos resultados fiscais apurou um valor negativo de 
€ 46.778.256,96, cfr. fls. 11 destes autos e que aqui se dá por reproduzida.

3 — Na declaração identificada em 2) a impugnante autoliquidou no campo 364 do quadro 10, a 
derrama no valor de € 2.558,98 correspondente à taxa de 1,5% sobre o valor do lucro tributável indi-
vidual das sociedades que integram o RETGS, cfr. fls. 11 (verso destes autos).

4 — O valor da derrama referido em 3) foi apurado nos termos do ofício circulado n.º 20132 
de 14.04.2008 emanado da Direção de Serviços do IRC, cfr. fls.13 destes autos e que aqui se dá por 
reproduzida.

4.2 – Do mérito do recurso
Face às conclusões da Fazenda Pública a questão objecto de recurso consiste em saber se padece 

de erro de julgamento a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro que julgou ilegal o 
acto de autoliquidação da derrama municipal relativa ao exercício de 2008, cujo sujeito passivo era a 
A……….., sociedade dominante de um grupo de sociedades tributado pelo Regime Especial de Tribu-
tação dos Grupos de Sociedades, em virtude de em tal autoliquidação ter sido tomado em conta o lucro 
tributável individual de cada uma das sociedades que integravam o aludido Grupo, sujeito ao RETGS 
e não o lucro tributável consolidado.

Contra o assim decidido se insurge a entidade recorrente alegando que a derrama prevista na Lei 
das Finanças Locais de 2007 é claramente um imposto autónomo em relação ao IRC, decorrendo de tal 
autonomia que o quid da derrama, quando seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos das 
sociedades, não é constituído pelo lucro tributável do grupo, devendo a mesma ser calculada e indicada 
individualmente por cada uma das sociedades do grupo na sua declaração.

Em seu entender, anteriormente à existência do lucro tributável do grupo existe o lucro tributável 
de cada sociedade, sendo este resultado, de cada sociedade, que o n.º 1 do artº 14º da lei 2/2007 de 
15 de Janeiro, invoca para servir de base ao apuramento da derrama.
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A questão suscitada é, até nos pressupostos de facto, em tudo idêntica à questão foi apreciada e 
decidida neste Supremo Tribunal Administrativo em data recente por acórdão de 02/05/2012, no pro-
cesso n.º 234/12, subscrito pelo presente relator, pelo que se acompanhará a argumentação jurídica aí 
aduzida por economia de meios e tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito 
(cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC).

Escreveu -se naquele aresto:
«A cobrança da derrama está prevista no art. 14º (1), n.º 1 da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro.
Dispõe o referido normativo que os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, 

até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendi-
mento das pessoas colectivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área 
geográfica por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma 
actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável 
nesse território.

A questão controversa nos presentes autos refere -se à base de incidência da derrama municipal 
quando seja aplicável o Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades (RETGS),

E isto porque no âmbito do REGTS dispõe o artº 64º, n.º 1 do CIRC, redacção em vigor à data 
dos factos (artº 70º, n.º 1 da actual redacção) que o lucro tributável do grupo é calculado pela socie-
dade dominante, através da soma algébrica dos lucros tributáveis e dos prejuízos fiscais apurados nas 
declarações periódicas individuais de cada uma das sociedades pertencentes ao grupo.

Ora existência da derrama está condicionada à existência do imposto principal (IRC). Trata -se 
assim de um impostos acessório que acresce ao imposto principal, de cuja existência prévia depende (cf. 
neste sentido Manuel Henrique de Freitas Pereira, Fiscalidade, 3ª edição, pag. 55, e ainda os Acórdãos 
do Supremo Tribunal Administrativo de 17.10.2001, recurso 025203 e de 23.09.1992, recurso 014380, 
in www.dgsi.pt).

É da sua natureza de imposto acessório que decorre a forma de cálculo da derrama.
Assim os impostos acessórios ou são calculados sobre a colecta do imposto principal (os chama-

dos adicionais) ou então calculam -se sobre a matéria colectável (designados por adicionamentos cf. 
ob. cit., pag. 55).

No caso do novo regime do artº 14º da Lei das Finanças Locais a derrama passou a incidir, até 
ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento 
das pessoas colectivas deixando de incidir sobre a colecta, ou seja deixou de ser um adicional ao IRC 
para passar a ser um adicionamento (2).

Mas não perdeu, por isso, a a característica de imposto acessório, na medida em que carece de 
autonomia e depende do imposto principal – cf. Américo Fernando Brás Carlos, Impostos, Teoria Geral, 
3ª edição, pags. 64 e 65.

Assim mantendo a derrama contornos de imposto acessório do IRC, e não resultando da Lei das 
Finanças Locais (na redacção então em vigor) regras específicas de apuramento da respectiva base de 
incidência nos casos de aplicação do RGTDS, haverá que seguir para o respectivo cálculo as regras do 
imposto principal (IRC).

Também neste sentido se vem pronunciando, de forma unânime, este Supremo Tribunal Adminis-
trativo, nomeadamente nos acórdãos 909/10 de 02.02.2011 e 309/11 de 22.06.2011, cuja jurisprudência 
sufragamos e passaremos a acompanhar de perto.

Como se disse neste último aresto, «não obstante a autonomização acima assinalada em relação 
à incidência, à colecta e à taxa do IRC, a derrama continua, todavia, a depender do regime do IRC em 
todos os outros campos que definem a sua relação jurídica tributária.

Com efeito, além de remeter expressamente para o IRC na definição da sua base de incidência 
e dos seus sujeitos passivos, o regime da derrama é omisso quanto a regras próprias de determinação 
da matéria colectável, liquidação, pagamento, obrigações acessórias e garantias, para elencar apenas 
aquelas em que tradicionalmente se analisa a relação jurídica tributária.

Ora, como sustenta Manuel Anselmo Torres, a propósito da relevância dos prejuízos fiscais na 
matéria colectável da derrama, in Fiscalidade n.º 38, a fls. 159, a única via para integrar essas lacunas 
consiste em aplicar à derrama o regime previsto para o IRC.

Na verdade, como refere o autor citado, só o CIRC nos permite concluir, por exemplo, que a 
derrama deve ser objecto de autoliquidação e paga até ao fim do 5.º mês seguinte ao fim do período 
de tributação.

E o mesmo deverá, quanto a nós, suceder no caso de grupos de sociedades. Prevendo o CIRC, 
nos seus artigos 69.º a 71.º, um regime especial de tributação dos grupos de sociedades, situação em 
que se encontra a impugnante, ora recorrida, e tendo esta optado, como a lei lhe faculta, pela aplicação 
desse regime para determinação da matéria colectável em relação a todas as sociedades do grupo, a 
determinação do lucro tributável, para efeitos de IRC, é apurada através da soma algébrica dos lucros 
tributáveis e dos prejuízos fiscais apurados nas declarações individuais das sociedades que pertencem 
ao grupo.
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E, assim determinado o lucro tributável para efeito de IRC, está necessariamente encontrada a 
base de incidência da derrama.

Tal entendimento, sufragado na decisão recorrida, é o que melhor se harmoniza com os preceitos le-
gais aplicáveis e em nada desvirtua os fins que a LFL pretende alcançar ou ofende qualquer norma ou prin-
cípio constitucional, designadamente os mencionados pela recorrente na conclusão 9 das suas alegações.»

Em face do exposto forçoso será concluir que nos casos em que esteja em causa a aplicação do 
RTGS a base de incidência da derrama para os efeitos do artigo 14.º n.º 1 da Lei n.º 2/2007, de 15 de 
Janeiro (redacção então em vigor), será o lucro resultante da soma de lucros tributáveis e prejuízos fis-
cais individuais (resultado agregado), uma vez que apenas este se encontra sujeito a IRC (artº 64º, n.º 1 
do CIRC).

A sentença recorrida, que assim decidiu, merece, pois, ser confirmada, pelo que se negará pro-
vimento ao recurso.

4.3 Da não aplicação ao caso subjudice da nova redacção do n.º 8 do art.º 14.º, da Lei das Finanças 
Locais.

É certo que o artº 57º da Lei do Orçamento do Estado para 2012 (Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de 
Dezembro) alterou a redacção do n.º 8 do art.º 14.º, da Lei das Finanças Locais, passando esta norma 
a prever que “quando seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, a der-
rama incide sobre o lucro tributável individual de cada uma das sociedades do grupo, sem prejuízo do 
disposto no artigo 115.º do Código do IRC”.

Trata -se, porém de norma claramente inovadora que não se aplica ao caso subjudice em que está 
em causa o exercício de 2007.

Só se a lei fosse interpretativa é que aplicaria a factos passados. E se o fosse, por certo o legislador 
não deixaria de o fazer constar do respectivo texto, dizendo que se tratava de uma norma interpretativa.

Mas não o fez, nem se surpreende no texto da Lei do Orçamento de 2012 ou no referido n.º 8º 
do artº 14º da Lei das Finanças Locais qualquer referência ao carácter interpretativo da norma ou a 
qualquer controvérsia gerada pela solução de direito anterior.

Trata -se certamente de opção legislativa diversa, quiçá motivada pela necessidade de arrecadar 
receitas imposta pela conjuntura económica, dado que a interpretação possível da norma na sua redac-
ção anterior, acolhida pela jurisprudência unânime deste Supremo Tribunal Administrativo, tinha como 
consequência uma poupança fiscal significativa para os grupos de sociedades em que co -existissem so-
ciedades com lucro tributável e sociedades com prejuízo fiscal.

Ora, como refere Baptista Machado (Introdução ao Direito e ao Discurso legitimador, pág. 247) 
“… para que a lei nova possa ser interpretativa, de sua natureza, é preciso que haja matéria para inter-
pretação. Se a regra de direito era certa na legislação anterior, ou se a prática jurisprudencial que lhe 
havia de há muito sido atribuído um determinado sentido, que se mantinha constante e pacífico, a lei 
nova que venha resolver o respectivo problema jurídico, em termos diferentes, deve ser considerada 
uma lei inovadora”.

Neste contexto, sendo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo pacífica, em sentido 
aliás inverso ao consagrado na lei nova, haveremos de concluir que não estamos perante um lei interpre-
tativa mas sim perante uma lei inovadora, portanto, com aplicação apenas para o futuro – art. 12º do CC»

Trata -se jurisprudência consolidada da Secção de Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal 
Administrativo, como evidenciam os acórdãos citados pelo Exmº Procurador -Geral Adjunto no parecer 
supra referido, jurisprudência essa que também aqui se acolhe e se reitera tendo em vista a aplicação 
e interpretação uniformes do direito (art. 8.º n.º 3 C. Civil).

Daí que, não existindo razões, até porque nenhuma mudança legislativa ocorreu que a tal conduza, 
para alterar o entendimento fixado naquele acórdão 234/12, que responde às questões suscitadas pela 
recorrente nas conclusões das suas alegações, se conclua que o recurso não merece provimento

5. Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando o julgado recorrido.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 22 de Maio de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.

(1) (Este normativo foi recentemente alterado pela da Lei do Orçamento do Estado para 2012 (Lei n.º 64 -B/2011, de 30 
de Dezembro), cujo artº 57º deu nova redacção do seu n.º 8. Porém, como abaixo se verá, entende -se que esta alteração não é 
aplicável ao caso subjudice, por se tratar de norma inovadora.)

(2) (Ver neste sentido Rui Duarte Morais, Passado, Presente e Futuro da Derrama, revista Fiscalidade, n.º 38, pags. 109 
e segs., e Sérgio Vasques, o Sistema de tributação Local e a Derrama, Fiscalidade, pag. 121.) 
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 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Terceiro Garante. Pedido de Suspensão da Execução Fiscal. Legitimidade.

Sumário:

O terceiro garante que foi citado para pagar a dívida exequenda, juros de mora e cus-
tas, sob pena de, não o fazendo, a execução fiscal prosseguir com o accionamento 
das garantias por si prestadas, detém legitimidade para o pedido que formulou 
perante o órgão da execução fiscal no sentido de que a execução não prossiga de 
imediato e continue suspensa face à dedução de impugnação judicial pela sociedade 
executada contra o acto de indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto de 
liquidação donde emerge a dívida exequenda e à subsistência da garantia prestada 
para assegurar o pagamento da totalidade dessa dívida e do acrescido.

Processo n.º 632/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A………………., Lda.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA recorre da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
do Porto que julgou procedente a reclamação judicial prevista no art. 276º do CPPT que a sociedade 
A………………….., Ldª, deduziu, na qualidade de garante da sociedade executada B……………….., 
S.A., no processo de execução fiscal n.º 3239 2010 01106970, da decisão do órgão de execução fiscal 
que lhe indeferiu o pedido que formulou no sentido de manutenção da suspensão dessa execução fiscal 
face à garantia que aí prestou, indeferimento que se alicerçou na falta de legitimidade processual da 
requerente para formular tal pedido em execução fiscal onde não figura como executada.

1.1. Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A. Considera a Meritíssima Juiz que “andou mal o despacho reclamado ao decidir que apenas a 

executada pode dar conhecimento do processo de impugnação judicial que justifique a suspensão do 
processo de execução fiscal, e apenas àquela compete a impugnação judicial, porquanto, a legitimidade 
procedimental e processual tributária não se encontra legalmente limitada ao sujeito passivo do im-
posto, mas antes a todos os que demonstrem ter um interesse legitimo em demandar, tal como sucede 
no caso da reclamante.”

B. Salvo o devido respeito, somos da opinião que a douta sentença, procedeu à errónea interpre-
tação dos factos e do direito constantes dos presentes autos.

C. A Reclamação refere -se ao Processo de Execução Fiscal n.º 3239 2010 01106970 instaurado 
no Serviço de Finanças de Lisboa -7, em que é Executada B…………………, S.A., NIPC …………….

D. A Reclamante, garante nos autos de processo de execução referenciados, vem colocar em causa 
o despacho de indeferimento do pedido de suspensão do processo de execução fiscal acima identificado 
por falta de legitimidade para o efeito por parte da requerente, nos termos do disposto no ad. 169º do 
CPPT, proferido pela Srª Chefe de Finanças de Lisboa -7, exarado em 2012.08.09.

E. Em face da factualidade descrita, a questão controvertida consiste em saber se procedeu cor-
rectamente o órgão de execução fiscal ao considerar a requerente, ora Reclamante, parte ilegítima para 
requerer a suspensão da marcha do processo de execução fiscal.

F. Em 11 -06 -2012, a ora recorrida, A……………………., Ldª, foi citada, na qualidade de garante 
para proceder ao pagamento da dívida da executada no prazo de 30 dias.

G. Em 10 -7 -2012, a Recorrida, na qualidade de garante, apresentou requerimento, vide fls. 93 a 
99 dos autos, cujo conteúdo se reproduz para todos os efeitos legais, em que solicita que seja mantida 
a suspensão da marcha do processo de execução.

H. Analisando os factos, verifica -se que a Executada nos presentes autos é a «B………….., SA» 
pelo que a reclamante, aqui recorrida, não tem legitimidade para agir em nome da Executada no pre-
sente processo de execução fiscal.

I. Da leitura e interpretação global do artigo 169º do CPPT facilmente concluímos que impende 
sobre o Executado o ónus de dar conhecimento da existência de processo que justifique a suspensão 
da execução fiscal.
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J. Da mesma forma que é ao Executado que compete a dedução da competente impugnação ju-
dicial, para que a suspensão do processo de execução possa ter efeitos.

K. “O Executado que não der conhecimento da existência do processo que justifique a suspen-
são da execução responderá pelas custas relativas ao processado posterior à penhora “(cfr. n.º 8 do 
artigo 169º do CPPT).

L. Nesta senda, andou bem o despacho reclamado, ao decidir que apenas a executada pode dar 
conhecimento de processo de impugnação judicial, que justifique a suspensão do processo de execução 
fiscal, pois é apenas àquele que compete a impugnação judicial.

M. Quer por ser o sujeito passivo da respectiva relação jurídica tributária, quer por ser o contribuinte 
que na correspondente liquidação figura como sujeito passivo do imposto liquidado, tem a Executada 
e não a Reclamante, ora recorrida, legitimidade para impugnar os actos em causa.

N. Carecendo a Reclamante, ora Garante, de legitimidade, o órgão de execução fiscal deve abster-
-se de conhecer do mérito do pedido.

O. O legislador balizou expressamente alguns actos do processo de execução fiscal, como sendo 
única exclusivamente da competência e impulso processual do Executado propriamente dito, é o caso 
da apresentação do requerimento com a indicação da intenção de apresentar meio gracioso ou judicial 
para discussão da legalidade ou da exigibilidade da divida exequenda ou através do qual no se dá co-
nhecimento da existência de processo que justifique a suspensão da execução, regulado no artigo 169º 
do CPPT.

P. Daqui resulta que para situações especiais no âmbito do processo de execução fiscal, e aten-
dendo ao elemento sistemático na interpretação do preceito legal em causa, o legislador sentiu neces-
sidade de lhes dar tratamento especial, como que análogo e equiparado a actos com natureza “intuitu 
personae”.

Q. Consequentemente, e indubitavelmente, resulta do disposto no artigo 169º do CPPT que apenas 
e somente o Executado tem legitimidade para dar conhecimento da existência de processo que justifique 
a suspensão da execução, bem como a indicação da intenção de apresentar meio gracioso ou judicial 
para discussão da legalidade ou da exigibilidade da divida.

R. Destarte e em discordância com vertido na douta decisão a quo, tem de concluir -se pela ma-
nutenção do despacho reclamado.

1.2. A sociedade Recorrida apresentou contra -alegações para sustentar a manutenção do julgado 
e que rematou com as seguintes conclusões:

A) Não procede a tese interpretativa da fazenda pública, porquanto dela emerge um resultado 
interpretativo que não só não tem apoio na lei como é claramente contrário aos princípios processuais 
da legitimidade e do interesse legalmente protegido em agir dos sujeitos no processo judicial;

B) Sendo que tal tese é, ainda, contrária à lei e aos princípios fundamentais do ordenamento 
jurídico e aos direitos a garantias dos administrados;

C) Na justa medida em que, como se demonstra, a reclamante é obrigado tributário (artigo 9º 
n.º 1 do CPPT), pois assumiu a responsabilidade pelo pagamento da dívida fiscal exequenda e demais 
acréscimos, derivando dessa responsabilidade a posição de garante e, nessa medida, de interessada 
directa em não ver accionada a sua qualidade de garante;

D) Desde logo porque, como se demonstra, o processo tributário não exclui que outros sujeitos 
de direito tenham, em simultâneo, interesses directos e imediatos em demandar ou contradizer, isto é, 
interesses legítimos perante a questão material de saber se pode desde já ver accionada a sua qualidade 
de garante;

E) Pelo que bem andou a douta sentença recorrida ao decidir no sentido de que a reclamante, na 
qualidade de garante, tem plena legitimidade para intervir no processo de execução fiscal, devendo ser 
apreciadas as suas pretensões e requerimentos como portadora de um interesse legítimo que é o de não 
ver accionada a sua qualidade de garante;

F) E de que, por consequência, o despacho reclamado padece de manifesto vício de violação de 
lei e erro sobre os pressupostos de direito, carecendo de ser anulado.

G) Nestes termos e nos mais de direito que V. Exªs doutamente suprirão, deve o presente recurso 
ser considerado totalmente improcedente por manifesta falta de fundamento, inexistente violação de 
lei ordinária e/ou constitucional e por assentar num sentido interpretativo que é totalmente contrário 
ao direito à tutela jurisdiconal efectiva consagrado na Constituição da República Portuguesa, devendo 
manter -se a douta sentence recorrida, para todos os legais efeitos, como é de JUSTIÇA.

1.3. O Digno Magistrado do Ministério Público emitiu o douto parecer que consta de fls. 123 
a 124, no sentido de que o recurso merece provimento, devendo ser revogada a sentença e proferido 
acórdão no sentido de preservar o acto que indeferiu a pretensão da sociedade garante, porquanto, apesar 
de esta ter efectiva legitimidade processual para fazer o pedido que fez no processo de execução na 
sequência da notificação que recebeu para proceder ao pagamento da dívida exequenda sob pena de, 
não o fazendo, serem accionadas as garantias que prestou, o certo é que «nos termos do disposto nos 
artigos 52º/1 da LGT e 169º do CPPT a execução será suspensa, nomeadamente, quando for intentada 
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reclamação, recurso ou impugnação que tenham por objecto a ilegalidade da dívida exequenda, desde 
que tenha sido constituída ou prestada garantia nos termos legais ou a penhora garanta a totalidade 
da quantia exequenda e do acrescido.

Ora, é o executado e não o garante que tem legitimidade para deduzir reclamação, impugnação 
ou recurso que tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda.

Como resulta do probatório, neste momento, estão apenas pendentes pedidos de revisão oficiosa 
do acto tributário exequendo promovidos pela executada (Liquidação de IRC de 2006), sendo certo 
que a revisão oficiosa do acto tributário não é fundamento de suspensão do PEF.

Não, se verificam, pois, os pressupostos legais para a reclamante/recorrida, enquanto garante, 
poder beneficiar da manutenção da suspensão do PEF.

A sentença recorrida merece, pois, censura.»
1.4. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir.
2. A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:
A). Em 07/10/2010 foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 3239201001106970, respeitante 

ao IRC de 2006, no qual é executada a sociedade B……………….., S.A., titular do NIPC …………… 
(cfr. documento de fls. 26 e ss do Processo de Execução Fiscal);

B). Em 21/12/2010, a executada B………………., S.A., deduziu reclamação graciosa da liqui-
dação respeitante ao IRC de 2006 (cfr. documento de fls. 14 dos autos).

C). Por ofício datado de 29/07/2011 foi a executada B……………., SA, notificada do deferimento 
parcial da reclamação graciosa referida na alínea antecedente (cfr. documento de fls. 48 do Processo 
de Execução Fiscal).

D). A executada B………………., SA, deduziu pedido de revisão da parte não deferida da recla-
mação graciosa apresentada ao abrigo do art. 78º da LGT (cfr. documento de fls. 15 dos autos).

E). A executada B……………….., SA, deduziu pedido de revisão da matéria colectável de IRC 
respeitante aos anos de 2003, 2004, 2005, e 2006, ao abrigo do art. 78º da LGT (cfr. documento de 
fls. 16 dos autos).

F). A executada B………………., SA, deduziu impugnação judicial da decisão de deferimento 
parcial respeitante ao IRC dos anos de 2005 e 2006, na sequência do pedido de revisão a que se alude 
na alínea antecedente (cfr. documento de fls. 17 dos autos).

G). A Reclamante prestou garantia legal no âmbito do processo de execução fiscal 
n.º 3239201001106970, referido na alínea A) supra, no qual é executada a B………………, SA, na 
sequência da qual a Administração Tributária considerou que vários processos de execução fiscal de-
verão ficar suspensos, incluindo o processo de execução n.º 3239 2010 01106970 (cfr. documento de 
fls. 41 e ss. do Processo de Execução Fiscal).

H). Por ofício datado de 11/04/2012, a executada B………………., SA, foi notificada para, no 
prazo de 15 dias, proceder ao pagamento do montante de 1.684.501,48 €, acrescido de juros de mora e 
custas, com fundamento no indeferimento da reclamação graciosa respeitante ao IRC de 2006, ora em 
causa, e na apresentação de um pedido de revisão oficiosa que, nos termos do n.º 1 do art. 52º da LGT 
e do n.º 1 do art. 169º do CPPT, não é fundamento para suspensão do processo de execução fiscal, sob 
pena de, não o fazendo, serem accionadas as garantias prestadas (cfr. documento de fls. 50 do Processo 
de Execução Fiscal).

I). Por ofício datado de 28/05/2012, a Reclamante  - na qualidade de garante da executada no 
processo de execução fiscal n.º 3239 2010 01106970  - foi citada para, no prazo de 30 dias, efectuar o 
pagamento da dívida exequenda, no montante de 1.684.501,48 €, acrescido de juros de mora e custas, 
sob pena de, não o fazendo, a execução prosseguir a respectiva tramitação, nos termos legais (cfr. 
documento de fls. 18 dos autos).

J). Em 10/07/2012 a Reclamante requereu junto do serviço de finanças de Lisboa - 7 a manuten-
ção da suspensão do processo de execução em causa, invocando, designadamente, que foi prestada 
garantia legal idónea e suficiente relativamente aos processos de execução fiscal (cfr. documento de 
20 e ss. dos autos; documento de fls. 41 e 55 do Processo de Execução Fiscal; e documento de fls. 57 
do Processo de Execução Fiscal);

K). Por ofício datado de 04/09/2012, a Reclamante foi notificada do despacho reclamado, que 
indeferiu o pedido de suspensão do processo de execução fiscal, com o seguinte teor:

“Têm legitimidade no processo executivo, o devedor originário dos tributos e das demais dívidas 
susceptíveis de cobrança através do processo de execução fiscal e ainda os garantes que se tenham 
obrigado como principais pagadores nos termos da garantia prestada.

Nos termos do art. 169º do CPPT impende sobre o executado o ónus de dar conhecimento da 
existência de processo que justifique a suspensão da execução fiscal.

É também ao executado que compete impugnação judicial.
Tendo em atenção a causa de pedir subjacente ao requerimento a fls. 93 a 99 dos autos, indefiro 

o pedido, por falta de legitimidade para o efeito por parte da requerente  - a sociedade C…………….. 
S.A.” (cfr. documento de fls. 10 e ss. dos autos);
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L). A presente reclamação foi apresentada junto do serviço de finanças de Lisboa  - 7 em 18/09/2012 
(cfr. carimbo aposto a fls. 2 dos autos).

3. A questão em apreciação no presente recurso jurisdicional consiste em saber se a sentença 
recorrida incorreu em erro de julgamento em matéria de direito ao julgar procedente a reclamação 
que a sociedade A………………., Ldª, deduziu, na qualidade de garante da sociedade executada 
B…………………, S.A., da decisão do órgão de execução fiscal que lhe indeferiu o pedido de manu-
tenção da suspensão dessa execução face à garantia idónea que aí prestou e pendência de processo de 
impugnação judicial deduzida contra a decisão desfavorável do procedimento de revisão oficiosa do 
acto de liquidação, indeferimento esse que se alicerçou na falta de legitimidade processual da requerente 
para formular tal pedido.

Conforme resulta dos autos, o referido processo de execução foi instaurado contra a “B………….., 
S.A.”, tendo a “A………….., Ldª”, prestado garantia (mediante hipoteca voluntária de imóveis seus) 
para suspender essa execução enquanto se mantivesse pendente a reclamação graciosa que aquela de-
duzira contra o acto de liquidação donde emerge a dívida exequenda. Após o deferimento parcial dessa 
reclamação, a sociedade que prestara a garantia foi citada, nessa qualidade de garante, para pagar a 
dívida exequenda, no montante de 1.684.501,48€, acrescida de juros de mora e de custas, sob pena de, 
não o fazendo, a execução prosseguir com o accionamento das garantias por si prestadas.

Nessa sequência, esta sociedade garante dirigiu ao órgão de execução um pedido no sentido da 
manutenção da suspensão do processo executivo, alegando que este não devia prosseguir enquanto 
estivesse pendente a impugnação judicial agora deduzida contra a decisão desfavorável do procedi-
mento de revisão oficiosa do acto de liquidação donde emerge a dívida exequenda, já que se mantinha 
a garantia que prestara para assegurar o pagamento integral dessa dívida.

O órgão de execução indeferiu a pretensão com o argumento de que a Requerente carecia de le-
gitimidade processual para formular tal pedido. Segundo essa decisão, “Têm legitimidade no processo 
executivo, o devedor originário dos tributos e das demais dívidas susceptíveis de cobrança através do 
processo de execução fiscal e ainda os garantes que se tenham obrigado como principais pagadores 
nos termos da garantia prestada.

Nos termos do art. 169º do CPPT impende sobre o executado o ónus de dar conhecimento da 
existência de processo que justifique a suspensão da execução fiscal.

É também ao executado que compete impugnação judicial.
Tendo em atenção a causa de pedir subjacente ao requerimento a fls. 93 a 99 dos autos, indefiro o 

pedido, por falta de legitimidade para o efeito por parte da requerente  - a sociedade C…………...... S.A.».
Tendo a referida sociedade reclamado dessa decisão para o tribunal tributário de 1ª instância, 

sustentando que, ao contrário do decidido, detém legitimidade processual para o pedido que formulou, 
o tribunal deu provimento à reclamação e anulou o acto reclamado, por ter julgado que «é manifesto 
que a Reclamante tem um interesse legítimo em requerer a suspensão do processo de execução fiscal, 
porquanto foi citada no âmbito do mesmo, na qualidade de garante da executada, para, no prazo de 
30 dias, efectuar o pagamento da dívida exequenda, no montante de 1.684.501,48€, sob pena de, não 
o fazendo, a execução prosseguir a respectiva tramitação, nos termos legais. Ou seja, a Reclamante 
encontra -se citada no âmbito do processo de execução fiscal na qualidade de garante da executada, e 
nessa medida, tem legitimidade para intervir no processo de execução fiscal, devendo ser apreciadas 
as suas pretensões e requerimentos enquanto portadora de um interesse legítimo que é o de não ver 
accionada a sua qualidade de garante.

Deste modo, andou mal o despacho reclamado ao decidir que apenas a executada pode dar conhe-
cimento do processo de impugnação judicial que justifique a suspensão do processo de execução fiscal, e 
apenas àquela compete a impugnação judicial, porquanto1 como vimos, a legitimidade procedimental e 
processual tributaria não se encontra legalmente limitada ao sujeito passivo do imposto, mas antes a to-
dos os que demonstrem ter um interesse legítimo em demandar, tal como sucede no caso da Reclamante.».

Dado que a Fazenda Pública, ora Recorrente, discorda do assim decidido, insistindo que do 
disposto no art. 169º do CPPT resulta que apenas e somente o executado tem legitimidade para dar 
conhecimento da existência de processo que justifique a suspensão da execução, bem como a indicação 
da intenção de apresentar meio gracioso ou judicial para discussão da legalidade ou da exigibilidade 
da divida, cumpre decidir.

Antes de mais, importa salientar que o processo tributário de reclamação dos actos praticados pelo 
órgão de execução fiscal constitui o meio processual de controle judicial de legalidade da actividade 
da administração tributária no quadro do processo executivo, visando a apreciação da legalidade da 
actuação desse órgão administrativo à luz da fundamentação factual e jurídica contextual do concreto 
acto impugnado, não podendo o tribunal apreciar se essa actuação poderia basear -se noutros funda-
mentos, já que não pode substituir -se a esse órgão e sancionar o acto com a fundamentação jurídica 
que julgue mais adequada.

Pelo que será apenas à luz do conteúdo da declaração formal fundamentadora do acto reclamado 
ou da sua motivação contextual que o tribunal poderá aferir da sua legalidade.
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Dispõe o art. 9º, n.º 1, do CPPT que têm legitimidade no procedimento tributário, além da admi-
nistração tributária, os contribuintes, incluindo substitutos e responsáveis, outros obrigados tributários, 
as partes dos contratos fiscais e quaisquer outras pessoas que provem interesse legalmente protegido. 
De igual modo, dispõe o art. 65º da LGT que têm legitimidade no procedimento os sujeitos passivos 
da relação tributária e quaisquer pessoas que provem interesse legalmente protegido. E do disposto no 
art. 26, n.º 3, do Código de Processo Civil resulta que o critério supletivo de aferição da legitimidade 
processual se deve basear no interesse em demandar ou contradizer, face ao objecto inicial do processo, 
individualizado pela relação material controvertida tal como o Autor a configura.

Neste enquadramento, é patente que a sentença recorrida não merece censura e que, ao contrário 
do decidido no acto reclamado, a sociedade garante que foi citada para pagar a dívida exequenda, 
juros de mora e custas, sob pena de, não o fazendo, a execução fiscal prosseguir com o accionamento 
das garantias por si prestadas, detém legitimidade para o pedido que formulou, no sentido de que a 
execução não prossiga e continue suspensa face à dedução de impugnação judicial contra o acto de 
indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto de liquidação donde emerge a dívida exequenda 
e da permanência da garantia que já prestou para assegurar o pagamento da totalidade da dívida exe-
quenda e do acrescido.

Isto é, a Reclamante demonstra ter um interesse legalmente protegido em pedir a suspensão da 
execução, dada a utilidade que directamente lhe advém da procedência dessa pretensão.

É certo que é apenas e somente ao executado que cabe impugnar, graciosa ou contenciosamente, 
o acto de liquidação, cabendo -lhe, por isso, dar conhecimento da existência dessa impugnação ao ór-
gão da execução fiscal. Mas face à citação que este órgão levou a cabo da sociedade garante para que 
pagasse a dívida exequenda sob pena de accionamento das garantias por si prestadas, ela não pode ser 
impedida de levar ao conhecimento desse órgão a existência de eventual processo impugnatório e de 
invocar a existência dos requisitos que a lei exige para a suspensão da execução, já que esta constitui 
a única via que ele detém para assegurar os seus direitos e interesse legítimos no processo.

Essa legitimidade processual da sociedade garante para formular o pedido de suspensão da execução 
perante a alegada verificação dos requisitos enunciados no art. 169º do CPPT, radica no seu manifesto 
interesse em agir, expresso na repercussão negativa na sua esfera jurídica do imediato prosseguimento 
da execução contra si.

Por estas razões, e por todas aquelas que na sentença recorrida se deixaram bem explicadas, é 
manifesto que a Reclamante tem um interesse directo e legítimo em requerer a suspensão do processo de 
execução fiscal, e que a decisão do órgão de execução fiscal que se limitou a indeferir esse pedido por 
falta de legitimidade da requerente não pode manter -se, devendo, na renovação do acto, ser analisado 
o mérito da pretensão, pois, como se disse, não cabe ao tribunal substituir -se a esse órgão e apreciar se 
se encontram ou não reunidos e comprovados os pressupostos para a pretendida suspensão.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 22 de Maio de 2013. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Lino 
Ribeiro. 

 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Execução fiscal. Oposição. Compensação de créditos. Pedido de dispensa de garantia.

Sumário:

Tendo sido apresentada oposição à execução, e encontrando -se pendente reclamação 
judicial da decisão do OEF que indeferiu o pedido de dispensa de prestação de 
garantia, não pode operar -se a compensação por iniciativa da AT nos termos do 
artigo 89.º, n.º 1 do CPPT.

Processo n.º 793/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos: A……. e outra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.
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Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença proferida no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, 

na qual se julgou procedente a reclamação deduzida, nos termos dos arts. 276º e ss. do CPPT, por A…… 
e B……., contra o acto de compensação de créditos efectuado no âmbito dos processos de execução 
fiscal nºs. 3182200601004352 e 3182200601012312 pendentes no Serviço de Finanças de Porto 2.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a reclamação de 

atos do Órgão da Execução Fiscal, interposta nos termos do artigo 276º do CPPT, que teve por objeto 
o ato de compensação n.º 2011 00002140353.

B. Vindo alegado como fundamento da reclamação em apreço o vício de violação de lei (mais 
concretamente, do artigo 89º do CPPT) e a falta de fundamentação do ato reclamado, a douta sentença 
começou por considerar como questão prévia que se verificavam os pressupostos para a subida 
imediata a Tribunal da reclamação apresentada e, subsequentemente, julgou a reclamação proce-
dente, com a consequente anulação do ato reclamado, por entender que o sobredito ato de compensação 
padece de ilegalidade.

C. Tendo por fim determinado a devolução aos Reclamantes/Recorridos da quantia que 
havia sido compensada, no montante de € 1.609,89, acrescida de juros de mora à taxa legal, desde 
19/05/2011, data em que ocorreu a notificação da liquidação, até efetivo e integral pagamento.

D. Ora, ressalvado o devido respeito, com o que desta forma foi decidido, não se conforma a 
Fazenda Pública, sendo outro o seu entendimento, já que considera que a douta sentença sob recurso 
padece de erro de julgamento na aplicação do direito, por violação do disposto nos artigos 89º 
e 169º do CPPT e dos artigos 52º e 43º da LGT, atendendo às razões que se passa a desenvolver.

E. Importa desde logo sublinhar que, tal como resulta dos autos, as doutas decisões proferidas na 
reclamação com o n.º 1621/11.1BEPRT determinaram a anulação do ato do órgão da execução fiscal, 
não por se verificarem os pressupostos legais para o deferimento do pedido de dispensa de garantia, 
mas sim por falta de fundamentação do ato de indeferimento.

F. Nestes termos, e sempre com o devido respeito pelo labor do Tribunal a quo, somos de parecer 
que a decisão sob recurso ao ter assente a ilegalidade do ato de compensação n.º 2011 00002140353 
na circunstância de os Reclamantes/Recorridos beneficiarem de dispensa de prestação de garantia 
decorrente da anulação produzida nos autos n.º 1621/11.1BEPRT, errou na aplicação do direito, 
uma vez que a decisão transitada em julgado que anulou o despacho de indeferimento da dispensa de 
prestação de garantia, por o ter considerado ilegal, em virtude de este se encontrar ferido de vício de falta 
de fundamentação, não obvia a possibilidade do órgão da execução fiscal proferir um novo despacho 
sobre a mesma questão expurgado do vício que determinou a anulação do anterior ato. Possibili-
dade essa que lhe assiste em virtude do motivo determinante da anulação ser de caráter formal.

G. Logo, à data em que foi concretizada o ato de compensação controvertido, os Reclamante/
Recorridos não usufruíam de qualquer dispensa de prestação de garantia nos autos de execução 
em referência.

H. Continuando, e como é sabido, a Administração Tributária está vinculada a aplicar os créditos 
do contribuinte na compensação das suas dívidas, sendo uma forma de extinção das obrigações que 
tem lugar quando duas pessoas sejam reciprocamente credor e devedor (cfr. artigo 847º n.º 1 do Código 
Civil), prevendo o artigo 40º da LGT, no seu n.º 2, expressamente, a compensação de créditos tributários 
como forma de extinção da obrigação tributária.

I. Ademais, o respeito pelos princípios da igualdade e da proibição do arbítrio impõem à Admi-
nistração Tributária a proibição de concessão de moratórias, bem como a suspensão da execução fiscal 
fora dos casos previstos na lei (cfr. artigos 36º n.º 3 da LGT e 85º do CPPT), por força do princípio da 
indisponibilidade dos créditos tributários, genericamente enunciado no artigo 30º da LGT.

J. O artigo 52º da LGT impede a suspensão da cobrança da prestação tributária, efetuada no processo 
de execução fiscal, salvo em casos de pagamento em prestações ou reclamação, recurso, impugnação 
da liquidação ou oposição à execução que tenha por objeto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida 
exequenda, sempre que exista prestação de garantia idónea nos termos das leis tributárias.

K. Temos ainda que, o n.º 4 desta disposição legal estatui o procedimento de isenção de prestação 
de garantia, de acordo com o qual se cria a possibilidade da Administração Tributária, a requerimento 
do executado, poder isentá -lo da prestação de garantia nos casos de a sua prestação lhe causar preju-
ízo irreparável ou existindo manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens 
penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda e acrescido, desde que, em qualquer dos casos, a 
insuficiência ou inexistência de bens não seja da responsabilidade do executado.

L. Sob a epígrafe Compensação de dívidas de tributos por iniciativa da administração tributária, 
o artigo 89º do CPPT, dispõe no seu n.º 1, por um lado, que [o]s créditos do executado resultantes de 
reembolso, revisão oficiosa, reclamação ou impugnação judicial de qualquer ato tributário são obri-
gatoriamente aplicados na compensação das suas dívidas à mesma administração tributária, exceto 
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(...) se estiver a correr prazo para interposição de reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso 
judicial ou oposição à execução ou estar pendente qualquer dos meios graciosos ou judiciais referidos 
na alínea anterior ou estar a dívida a ser paga em prestações, desde que a dívida exequenda mostrar-
-se garantida na termos do artigo 169º.

M. A compensação de dívidas de tributos por iniciativa da Administração Tributária depende, 
portanto, dos seguintes requisitos – cfr. Jorge Lopes de Sousa, in CPPT Anotado e Comentado, I vol., 6ª 
edição, Lisboa, Áreas Editora, 2011, em nota ao referido artigo 89º: a) haver um crédito a favor de um 
contribuinte de que seja devedora a administração tributária, que esteja em fase de execução; b) que 
esse crédito resulte de reembolso, ou de revisão oficiosa, ou de reclamação graciosa ou de impugnação 
judicial, ou outro meio administrativo ou contencioso; c) que esse contribuinte seja simultaneamente 
devedor de tributos; d) não estar a dívida garantida ou, estando -o, não estiver pendente reclamação 
graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução fiscal relativa à dívida do 
contribuinte, nem estar a dívida a ser paga em prestações.

N. O artigo 169º do CPPT, por sua vez, condiciona a suspensão da execução à constituição de 
garantia nos termos do artigo 195º, ou à sua prestação nos termos do artigo 199.º, ou então à dispensa 
de prestação de garantia, dependo das circunstâncias.

O. Ora, os autos demonstram o integral preenchimento dos aludidos requisitos para que a Admi-
nistração Tributária efetive a compensação.

P. Considerando, por um lado, que o imperativo legal de cobrança coerciva nasce a partir do mo-
mento em que se iniciou o incumprimento (após o decurso do prazo de pagamento voluntário) e, por 
outro, que os créditos do executado para com a Administração Tributária são obrigatoriamente aplicados 
na compensação das suas dívidas à mesma entidade, verificados os restantes condicionalismos legais,

Q. a compensação efetuada é legítima porque cumpriu o exigido por lei, designadamente o 
disposto no artigo 89º do CPPT, já que, no momento da compensação, não obstante os Reclaman-
tes/Recorridos terem solicitado a dispensa de prestar garantia, a mesma ainda se encontrava em 
apreciação, não se mostrando os processos de execução fiscal em causa suspensos, nos termos do 
disposto no artigo 169º do mesmo diploma.

R. Como referido, a suspensão da execução fiscal, proibida nos casos não previstos da lei (cfr. 
artigo 36º n.º 3 da LGT), assume um caráter claramente excecional, designadamente, se se tiver em 
conta os estritos termos e exigências reveladas pelos princípios da vinculação à lei na atividade admi-
nistrativa tributária e da indisponibilidade dos créditos fiscais e proibição da concessão de moratórias no 
seu pagamento, mormente se estiverem vencidos, afastando quaisquer juízos de oportunidade daquela 
mesma atividade.

S. É o que decorre, afinal, da alínea b) do n.º 1 do artigo 89º do CPPT, a contrario, o qual impõe 
que a Administração Tributária efetue a aplicação de um crédito do executado na compensação das 
suas dívidas tributárias, desde que a dívida não se mostre garantida nos termos do artigo 169º do CPPT 
ou não tenha sido concedida a isenção de prestação de garantia nos termos do artigo 52º n.º 4 da LGT, 
mesmo que esteja pendente processo judicial.

T. A compensação controvertida é assim legalmente admissível, diante do disposto no artigo 89º 
do CPPT, pois sobre os Reclamantes/Recorridos impendia uma dívida fiscal, reconhecida num ato idó-
neo à promoção da sua cobrança em relação à sua pessoa, sendo, por esse facto, legalmente exigível e 
podendo a qualquer momento ocorrer um facto extintivo da prestação tributária em dívida, como seja, 
a compensação efetuada.

U. Com o pedido de dispensa de prestação da garantia, apresentado pelos Reclamantes/Recorridos, 
o órgão da execução fiscal não ficou investido, desde logo, na obrigação de suspensão da execução, 
nem foram pelo mesmo praticados atos ou omissões que criassem de modo causal a expectativa da 
aceitação ou mesmo da suspensão da execução até prolação de decisão sobre o requerido.

V. Saliente -se ainda que, a compensação prevista no artigo 89º do CPPT se processa automatica-
mente, uma vez reunidas as condições necessárias à sua concretização.

W. Destarte, reunidos os pressupostos exigidos por lei para que a compensação operasse, 
impunha -se à Administração Tributária, como fez, a obrigação de efetuar a compensação na 
dívida cuja execução não se encontrava garantida.

X. Sem prescindir, e ainda que assim não se decida, hipótese aventada à cautela por mero dever 
representação, sempre será de concluir que a douta sentença sub judicio errou na aplicação do 
direito, ao ter determinado que a devolução aos Reclamantes/Recorridos da quantia que havia 
sido compensada, no montante de € 1.609,89, deveria ser acrescida de juros de mora à taxa legal, 
desde 19/05/2011, data em que ocorreu a notificação da liquidação, até efetivo e integral pagamento, 
porquanto resulta diretamente da lei que, sempre que se esteja perante um ato ilegal de compensa-
ção, deverá haver lugar ao pagamento não de juros de mora, mas sim de juros indemnizatórios, 
nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 43º da LGT, por incumprimento do prazo legal de restituição 
oficiosa dos tributos.
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Y. Além disso, de acordo com o disposto no artigo 61º do CPPT, os juros são devidos desde o 
dia seguinte àquele em que teve lugar a suposta ilegal compensação – in casu 22/05/2011 – até ao mo-
mento em que seja elaborada a respetiva nota de crédito a seu favor, já que os mesmos correspondem 
ao período de tempo em que os Reclamantes/Recorridos estiveram privados da quantia compensada, 
por tal ato da Administração Tributária praticado na sobredita execução fiscal.

Z. Em suma, ao decidir -se como se decidiu, sempre com o devido respeito pelo labor do 
Tribunal a quo, a douta sentença sob recurso incorreu em erro de julgamento sobre a matéria de 
direito, porque fez errada interpretação e aplicação dos normativos legais supra citados.

Termina pedindo o provimento do recurso e a revogação da sentença recorrida.
1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, nos termos seguintes:
«1. A F. P. interpôs recurso da sentença proferida em reclamação que julgou ser de anular a 

compensação de créditos efectuada pela AT, mais determinando a devolução de quantia que tinha sido 
apurada como reembolso de IRS, acrescida de juros de mora à taxa legal, desde 19 -5 -11, data em que 
ocorreu a notificação da liquidação até efectivo pagamento.

Invoca, para tal, e em resumo, a violação do disposto nos arts. 89º e 169º do CPPT, e dos arts. 52º 
e 43º da L.G.T., para defender que a dita sentença deve ser revogada.

2. Emitindo de novo parecer, ainda que breve, dir -se -á que quanto à questão central, a da referida 
compensação se corrobora o parecer já emitido pelo M.º P.º em 1ª instância, de que resulta que a posição 
que se defende no recurso interposto não é de proceder, de acordo até com o já decidido pelo S.T.A., 
desde logo no ac. de 19 -9 -2012, proferido no rec. n.º 0893/12, acessível em www.dgsi.pt.

Por outro lado, constitui jurisprudência reiterada desse Supremo Tribunal que os juros previstos 
no art. 43º e no art. 100º da L.G.T. visam ressarcir os prejuízos pela privação de importância indevi-
damente paga – cfr. acs. do S.T.A. de 3 -5 -06 no proc. 350/06, de 11 -2 -09 no rec. 1003/08 e 8 -5 -2013 
no rec. 33/13.

Aliás, no n.º 3 alínea a) do dito art. 43º tal encontra -se previsto tal, “quando não seja cumprido o 
prazo legal de restituição dos tributos”.

E no seu n.º 4 que a sua taxa é igual à dos juros compensatórios.
E no dito art. 100º que com à sua atribuição é de dar lugar mesmo em sede de reclamação ju-

dicial, e de modo a reconstituir a situação hipotética que seria ter -se procedido oportunamente à dita 
restituição.

Assim, é de proceder à condenação nos juros a partir da data em que devia ter ocorrido a dita 
restituição de I.R.S., a que pode corresponder a indicada na sentença recorrida, e não a de 21 -5 -11, que 
corresponde à do acto praticado que foi anulado, conforme ponto 9 do probatório.

3. Concluindo, o recurso parece ser de improceder.»
1.5. Com dispensa de Vistos, dada a natureza urgente do processo, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
1  - Encontra -se pendente no Serviço de Finanças de Porto 2, os PEF nºs. 3182200601004352 e 

3182200601012312, em que é executada originária a sociedade C……., Ld.ª, por dívidas de IVA do 
período de 2005/2011 e Coimas do ano de 2006;

2  - Os dois processos executivos identificados no ponto 1 supra, encontram -se apensos ao processo 
principal com o n.º 3182200501014854 – Cfr. fls. 1, 2, 29 e 30 dos autos de proc. 1621/11.1BEPRT;

3  - Em cobrança coerciva empreendida no processo de execução fiscal n.º 3182200501014854 
e apensos, foi encetado o procedimento tendente à efetivação da reversão, findo o qual os ora Recla-
mantes foram citados, em 30 de abril de 2010, na sequência do que, veio a ora Reclamante B……. 
deduzir Oposição judicial, tendo o também ora Reclamante A……. requerido o pagamento da quantia 
exequenda em prestações;

4  - A Oposição judicial referida no ponto 3 supra, veio a ser autuada neste Tribunal sob o n.º 2958/ 
10.2BEPRT, encontrando -se pendente;

5  - Em 13 de Janeiro de 2011, a ora Reclamante B……., requereu a dispensa de prestação de 
garantia, por insuficiência de bens, o que foi indeferido por despacho do Chefe de Serviço de Finanças 
de Porto 2, datado de 06 de Abril de 2011 – Cfr. fls. 644, 645 e 661 dos autos de proc. 1621/11.IBEPRT;

6  - Nessa sequência, em 02 de Maio de 2011, a ora Reclamante fez dar entrada no Serviço de finan-
ças de Porto 2, de uma Reclamação no âmbito do processo de execução fiscal nºs. 3182200501014854 
e Aps – Cfr. fls. 665 dos autos de proc.º 1621/11.1BEPRT;

7  - No dia 12 de Dezembro de 2011, foi proferida Douta sentença no Proc.º n.º 1621/11.1BEPRT, 
pela qual e em suma, foi anulado o despacho datado de 06 de Abril de 2011, enunciado no ponto 5 
supra – Cfr. fls. 665 dos autos de proc.º 1621/11.IBEPRT;

8  - Dessa Douta decisão foi interposto recurso jurisdicional para o TCA Norte, por parte da Fazenda 
Pública, o qual, por Douto Acórdão datado de 29 de Fevereiro de 2012 [já transitado em julgado], negou 
provimento ao recurso – Cfr. fls. 795 a 810 dos autos de proc.º 1621/11.1BEPRT;
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9  - Com fundamento no facto de não ter sido constituída qualquer garantia nos termos do arti-
go 169º do CPPT, em 21 de Maio de 2011, a Administração Tributária procedeu ao ato de compensação 
n.º 2140353/2011, que incidiu sobre o reembolso de IRS do ano de 2010, a que os ora Reclamantes tinham 
direito, no montante de € 1.609,89, tendo este montante sido aplicado no pagamento parcial da dívida 
exequenda relativa aos processos de execução fiscal nºs. 3182200601004352 e 3182200601012312, 
identificados no ponto 1 supra;

10  - O referido ato de compensação foi notificado aos ora Reclamantes em 25 de maio de 2011, 
por cartas registadas [registos n.ºs RQ228503459PT e RY52587862] – ato sob impugnação;

11  - A Petição inicial que motiva os presentes autos foi remetida ao Serviço de Finanças de Porto 
4, por telecópia, em 06 de Junho de 2011 – Cfr. fls. 7 dos autos.

3.1. Atendendo a esta factualidade [nomeadamente à pendência de oposição judicial e ao facto 
de os reclamantes terem pedido, em 13/1/2011, dispensa de prestação de garantia (pedido que embora 
haja sido indeferido pela AT, dessa decisão de indeferimento foi, em 2/5/2011, deduzida reclamação 
nos termos do art. 276º do CPPT, na qual veio a decidir -se pela anulação de tal acto de indeferimento)] 
a sentença concluiu pela ilegalidade da compensação operada pela AT, nos termos do disposto no n.º 1 
do art. 89º do CPPT (do qual resulta que, tendo o executado reagido por qualquer um dos meios pro-
cessuais nele previstos e prestado garantia, ou garantido a dispensa da sua prestação, a AT não pode 
prosseguir na decisão de proceder à compensação do crédito).

Ou seja, na tese da sentença recorrida, beneficiando os reclamantes de dispensa de prestação de 
garantia, a cobrança da prestação tributária não poderia prosseguir, designadamente, por recurso à 
compensação de créditos.

E, em consequência, a sentença determinou a anulação da compensação de créditos operada pela 
AT e a devolução aos reclamantes da quantia de 1.609,89 Euros, apurada como reembolso de liquidação 
de IRS, acrescida dos juros de mora à taxa legal, desde 19/5/2011, data em que ocorreu a notificação 
da liquidação, até efectivo e integral pagamento.

3.2. Discorda a recorrente Fazenda Pública, sustentando, em síntese, que:
a) A decisão proferida na reclamação com o n.º 1621/11.1BEPRT determinou a anulação do acto 

do OEF, não por se verificarem os pressupostos legais para o deferimento do pedido de dispensa de 
garantia, mas sim por falta de fundamentação do acto de indeferimento, pelo que, assim sendo, a decisão 
recorrida ao ter assente a ilegalidade do acto de compensação n.º 2011.00002140353 na circunstância de 
os reclamantes beneficiarem de dispensa de prestação de garantia decorrente de tal anulação, errou na 
aplicação do direito, pois a decisão que anulou o despacho de indeferimento da dispensa de prestação 
de garantia, por o ter considerado ilegal, em virtude de este se encontrar ferido de vício (formal) de falta 
de fundamentação, não obvia a possibilidade do órgão da execução fiscal proferir um novo despacho 
sobre a mesma questão expurgado desse vício.

Daí que, à data em que foi concretizado o acto de compensação controvertido, os reclamante não 
usufruíam de qualquer dispensa de prestação de garantia nos autos de execução em referência.

b) Prevendo a LGT (nº 2 do seu art. 40º) a compensação de créditos tributários como forma de 
extinção da obrigação tributária e considerando a proibição de concessão de moratórias por parte da 
AT, bem como impossibilidade de suspensão da execução fiscal fora dos casos previstos na lei (cfr. 
arts. 36º n.º 3 da LGT e 85º do CPPT), sendo que o art. 52º da LGT impede a suspensão da cobrança 
da prestação tributária, efectuada no processo de execução fiscal, salvo nos casos aí indicados e desde 
que exista prestação de garantia idónea;

E prevendo, igualmente, n.º 1 do art. 89º do CPPT, em termos de compensação de dívidas de 
tributos por iniciativa da AT, que os créditos ali referidos só não são aplicados na compensação, se 
estiver a correr prazo para interposição de reclamação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial 
ou oposição à execução ou estiver pendente qualquer desses meios graciosos ou judiciais, desde que a 
dívida exequenda se mostre garantida na termos do art. 169º, então a compensação efectuada é legítima 
porque cumpriu o exigido por lei, designadamente o disposto no dito art. 89º do CPPT, já que, no mo-
mento da compensação, não obstante os reclamantes terem solicitado a dispensa de prestar garantia, a 
mesma ainda se encontrava em apreciação, não se mostrando os processos de execução fiscal em causa 
suspensos, nos termos do disposto no art. 169º do mesmo diploma. Ou seja, a compensação controver-
tida é legalmente admissível, face ao disposto no art. 89º do CPPT, pois sobre os reclamantes impendia 
uma dívida fiscal, reconhecida num acto idóneo à promoção da sua cobrança em relação à sua pessoa, 
sendo, por esse facto, legalmente exigível e podendo a qualquer momento ocorrer um facto extintivo 
da prestação tributária em dívida, como seja, a compensação efectuada, sendo que com o pedido de 
dispensa de prestação da garantia, apresentado pelos reclamantes o OEF não ficou investido, desde 
logo, na obrigação de suspensão da execução.

c) Sem prescindir, sempre será de concluir que a sentença errou na aplicação do direito, ao ter de-
terminado que a devolução aos reclamantes da quantia que havia sido compensada, deveria ser acrescida 
de juros de mora à taxa legal, desde 19/5/2011, data em que ocorreu a notificação da liquidação, até 
efectivo e integral pagamento, porquanto resulta directamente da lei que, sempre que se esteja perante 
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um acto ilegal de compensação, deverá haver lugar ao pagamento não de juros de mora, mas sim de 
juros indemnizatórios, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art. 43º da LGT, por incumprimento do prazo 
legal de restituição oficiosa dos tributos ea, além disso, de acordo com o disposto no art. 61º do CPPT, 
os juros são devidos desde o dia seguinte àquele em que teve lugar a suposta ilegal compensação – in 
casu 22/5/2011 – até ao momento em que seja elaborada a respectiva nota de crédito a seu favor, já que 
os mesmos correspondem ao período de tempo em que os reclamantes estiveram privados da quantia 
compensada.

3.3. As questões a decidir prendem -se, portanto, com a legalidade da questionada compensação 
operada pela AT e com a de saber se há lugar à restituição da importância compensada acrescida de 
juros de mora à taxa legal, desde 19/5/2011, caso se conclua pela ilegalidade daquela compensação.

Vejamos.
4.1. De acordo com o disposto no art. 89º do CPPT os créditos ali previstos (entre os quais os de 

reembolso) são obrigatoriamente aplicados na compensação das dívidas do executado cobradas pela 
AT, excepto nos casos em que (i) esteja a correr prazo para interposição de reclamação graciosa, re-
curso hierárquico, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução ou (ii) esteja pendente 
qualquer desses meios graciosos ou judiciais, ou a dívida esteja a ser paga em prestações, desde que a 
dívida exequenda se mostre garantida nos termos do art. 169º do mesmo Código.

Por sua vez, nos termos do disposto nos nºs. 1 e 2 deste art. 169º do CPPT a execução fica suspensa 
até à decisão do pleito em caso de reclamação graciosa, impugnação judicial ou recurso judicial que 
tenham por objecto a legalidade da dívida exequenda (…) desde que tenha sido constituída garantia 
nos termos do art. 195º ou prestada nos termos do art. 199º ou a penhora garanta a totalidade da quan-
tia exequenda e do acrescido, o mesmo sucedendo no caso de, após o termo do prazo de pagamento 
voluntário, ser prestada garantia antes da apresentação do meio gracioso ou judicial correspondente, 
acompanhada de requerimento em que conste a natureza da dívida, o período a que respeita e a entidade 
que praticou o acto, bem como a intenção de apresentar tal meio gracioso ou judicial.

4.2. O acto reclamado substancia -se num acto de compensação (operada em 21/5/2011, no âmbito 
da execução fiscal n.º 3182 -2005/01014854  - à qual estão apensas as execuções nºs. 3182 -2006/01004352 
e 3182 -2006/01012312  -, compensação essa relativa à nota de liquidação do IRS de 2010, no montante 
de 1.609,89 Euros) e, como resulta do Probatório, os reclamantes foram citados, por reversão, em 
30/4/2010, no âmbito da execução fiscal n.º 3182200501014854 e apensos e, no seguimento, a recla-
mante B……. deduziu oposição judicial (pendente sob o n.º 2958/10.2BEPRT), tendo o reclamante 
A……., por sua vez, requerido o pagamento da quantia exequenda em prestações.

Mas em 13/1/2011 a reclamante B…….., requereu a dispensa de prestação de garantia, por insu-
ficiência de bens (nº 4 do art. 52º da LGT).

Este pedido foi indeferido por despacho do OEF (Serviço de Finanças de Porto 2), proferido em 
6/4/2011, mas deste despacho de indeferimento foi deduzida reclamação nos termos do art. 276º do 
CPPT, a qual foi julgada procedente por sentença proferida em 12/12/2011 no TAF do Porto, e que, tendo 
sido objecto de recurso, veio posteriormente a ser confirmada por acórdão do TCAN, de 29/2/2012.

4.3. Alega a recorrente Fazenda Pública que, quando foi efectuada a compensação, a dívida ainda 
não estava garantida e que, assim, a compensação efectuada é legítima em face do disposto no art. 89º 
do CPPT, já que no momento da compensação e não obstante a reclamante ter solicitado a dispensa 
de prestar garantia, a mesma ainda se encontrava em apreciação, não se mostrando os processos de 
execução fiscal em causa suspensos, nos termos do disposto no art. 169º do mesmo diploma.

Porém, apesar de ser certo que a dívida ainda não estava garantida quando foi operada a compen-
sação, também é certo que não o podia estar, porque se encontrava pendente a mencionada reclamação 
judicial da decisão do OEF do Serviço de Finanças do Porto -2, a qual tinha como objecto, precisamente, 
tal pedido de dispensa de prestação de garantia interposto pela executada B……..

Na verdade, tendo a decisão da 1ª instância [que anulou, por vício de forma  - falta de fundamen-
tação  -, o despacho de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia], sido proferida 
apenas em 12/12/2011 e tendo, aliás, o acórdão do TCAN que a confirmou sido proferido apenas em 
29/2/2012, fica claro que, na data em que a AT operou a compensação questionada, estava, ainda, pen-
dente a falada reclamação judicial da decisão do OEF do Serviço de Finanças do Porto -2 que indeferira 
o pedido de dispensa de prestação da garantia. (1)

Ou seja, a compensação foi efectuada pela AT antes de ter sido decidido, com força definitiva de 
caso julgado, se a reclamante estava ou não dispensada da prestação de garantia.

E tal circunstância não é irrelevante.
Com efeito, e como esclarece o cons. Jorge Lopes de Sousa, «o pedido de dispensa de prestação 

de garantia tem o mesmo efeito que o pedido de prestação de garantia a nível do prosseguimento 
da execução fiscal, que fica suspensa provisoriamente, como se depreende do n.º 7 deste art. 169º, 
conjugado com o n.º 6 (nºs 3 e 2, respectivamente, na redacção inicial, de que resulta que a execução 
só prossegue depois de decorrido o prazo de prestação de garantia sem que esta seja prestada». (2)
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Trata -se de entendimento também acolhido pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Admi-
nistrativo, nomeadamente nos acórdãos do Pleno da Secção do Contencioso Tributário, de 28/10/2009, 
rec. n.º 694/08 e dos acórdãos da Secção do Contencioso Tributário, de 22/4/2009, rec. n.º 277/09, de 
17/12/2008, rec. n.º 997/08 e de 25/6/2008, rec. n.º 464/08, de 31/1/2012, rec. n.º 26/12, de 23/5/2012, 
rec. n.º 452/12, de 12/9/2012, rec. n.º 895/12, de 19/9/2012, rec. n.º 893/12.

Ora, como se referiu no acórdão de 22/4/2009 «para efeitos de compensação de dívidas de tributos, 
por iniciativa da administração tributária (…) deve equiparar -se, à pendência dos meios processuais ou 
procedimentais aí elencados, o não decurso dos respectivos prazos» sendo que «isto tanto vale quanto 
aos meios impugnatórios propriamente ditos (reclamação, impugnação, recurso ou oposição) como 
aos procedimentos tendentes à prestação de garantia, por um argumento de identidade de razão e sob 
pena de se desvirtuar a ratio legis que a excepção à possibilidade de compensação constante da parte 
final do n.º 1 do artigo 89º pretende acautelar, que parece ser o de a compensação só se dever efectuar 
relativamente a dívidas sobre as quais não haja controvérsia» e sendo que «a dedução de oposição 
indica a existência de controvérsia acerca da dívida que a Administração Fiscal pretende executar, 
facultando a lei o direito ao executado de, na pendência em sede administrativa ou judicial do pleito, 
obstar a que a execução prossiga através da prestação de garantia ou obtendo a sua dispensa.

Daí que, a privação de um direito de crédito ao contribuinte, sem que se encontrem esgotados 
todos os meios de defesa que tem ao seu dispor, não se mostre como legalmente admissível, sob pena, 
até, de violação dos princípios da igualdade e do direito a uma tutela jurisdicional efectiva (artigos 
13º, 20º e 268º, n.º 4 da CRP).» (3)

Isto é, na «na pendência do prazo para prestar a garantia cuja fixação foi solicitada para suspen-
der a execução, esta devia ter permanecido suspensa, sem que no seu âmbito pudessem ser praticados 
actos ofensivos do património do contribuinte – como o é manifestamente a compensação por iniciativa 
da administração tributária (art. 89º n.º 1 do CPPT), na medida que o priva de um crédito a que tem 
direito sem para tal ter de consentir» [cfr. o citado acórdão do STA, bem como o ac. de 15/2/2012, 
rec. n.º 089/12, no qual se considerou que a prática de acto de compensação de crédito por iniciativa 
da administração tributária, após a oportuna apresentação de requerimento para prestação de garantia 
e antes da sua apreciação, viola o princípio da boa fé que deve presidir à actividade administrativa (art. 
6º -A do CPA e art. 266º da CRP), porque frustra a legítima expectativa de apreciação da pretensão, 
ancorada no princípio da decisão].

Improcede, pois, nesta parte (Conclusões A a W), o recurso.
5. Quanto à questão de saber se há lugar à restituição com juros de mora à taxa legal, desde 

19/5/2011, como consta da sentença recorrida, ou desde 21/5/2011, como pretende a recorrente (cfr. 
Conclusões X e Y), diremos, desde já, que tem razão a recorrente.

Com efeito, sendo certo que os juros previstos nos arts. 43º e 100º da LGT visam ressarcir os pre-
juízos pela privação de importância indevidamente paga (cfr. acs. do STA, de 3/5/06, proc. n.º 350/06, 
de 11/2/09, proc. n.º 1003/08 e de 8/5/2013, no proc. n.º 33/13), na alínea a) do n.º 3 do citado art. 43º 
prevê -se o pagamento de juros indemnizatórios «Quando não seja cumprido o prazo legal de restitui-
ção oficiosa dos tributos», sendo a respectiva taxa igual à dos juros compensatórios (nº 4 do mesmo 
artigo). E também o citado art. 100º impõe a obrigação de a AT reconstituir a situação que existiria se 
não tivesse sido cometida a ilegalidade, compreendendo o pagamento de juros indemnizatórios, nos 
termos previstos na lei.

No caso, a sentença recorrida anulou o acto da compensação e determinou a consequente devolu-
ção aos reclamantes da quantia que havia sido compensada, no montante de 1.609,89 Euros, acrescida 
de juros de mora à taxa legal, desde 19/5/2011, data em que ocorreu a notificação da liquidação, até 
efectivo e integral pagamento.

Ora, da conjugação dos citados normativos o que resulta é que, perante o acto ilegal de compen-
sação, haverá lugar ao pagamento de juros indemnizatórios, nos termos da dita alínea a) do n.º 3 do 
art. 43º da LGT, por incumprimento do prazo legal de restituição oficiosa do tributo (IRS) objecto da 
compensação ilegal, juros que, no caso, serão devidos desde o dia seguinte àquele em que a mesma 
compensação ocorreu (22/5/2011) – cfr. o n.º 3 do art. 61º do CPPT, ou seja desde o dia seguinte àquele 
em que os reclamantes estiveram privados da quantia compensada e até ao momento em que seja ela-
borada a respectiva nota de crédito a seu favor.

O recurso procede, portanto, mas apenas nesta medida.
Improcedendo no mais.
DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, dando apenas parcial provimento ao recurso:
a) Confirmar a sentença recorrida, na parte em que determinou a anulação da compensação de 

créditos operada pela AT e a devolução aos reclamantes da quantia de 1.609,89 Euros, apurada como 
reembolso de liquidação de IRS.
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b) Revogá -la na parte em que ordenou que a restituição da quantia apurada como reembolso de 
liquidação de IRS seja acrescida dos juros de mora, à taxa legal, desde 19/5/2011, julgando -se agora 
que tais juros são os juros indemnizatórios devidos desde 22/5/2011, à taxa legal respectiva.

Custas pela recorrente, na proporção do decaimento.

Lisboa, 22 de Maio de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda 
Maçãs.

(1) E embora só a reclamante B……. tenha efectuado o pedido de isenção de prestação de garantia, há que atentar em 
que a compensação se efectivou sobre reembolsos relativos ao IRS do agregado familiar (sendo que, nos termos do disposto 
no art. 13º nºs. 2 e 3, alínea a), do CIRS, existindo agregado familiar, o imposto é devido pelo conjunto dos rendimentos das 
pessoas que o constituem, e que os pressupostos do facto tributário devem ter -se por preenchidos em relação a ambos os 
cônjuges sem que se torne necessário estabelecer a titularidade de cada parcela do rendimento englobado para efeitos de 
tributação, sendo ambos solidariamente responsáveis pelo cumprimento da dívida tributária nos termos e para os efeitos do 
art. 21º n.º l da LGT).

(2) Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, 6ª ed., Áreas Editora, 2011, Vol. III, 
anotação 7 ao art. 169º, p. 219.

(3) Como igualmente salienta o cons. Jorge Lopes de Sousa, «a proibição de efectuar a compensação se pender recla-
mação graciosa, impugnação judicial, recurso judicial ou oposição à execução da dívida exequenda exprime uma intenção 
legislativa de a compensação só se dever efectuar relativamente a dívidas sobre as quais não haja controvérsia» (ob. cit., 
Vol. I, anotação 9 ao art. 89º, p. 730). 

 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Nulidade de sentença. Omissão de pronúncia. Excesso de pronúncia.

Sumário:

A nulidade da sentença, por excesso de pronúncia, ocorre se o tribunal exceder os seus 
poderes de cognição quanto à causa de pedir, em violação da regra da identidade 
de causa de pedir e de causa de julgar e a nulidade da sentença, por omissão de 
pronúncia, ocorre se o tribunal também deixa de apreciar e decidir uma questão 
que haja sido chamado a resolver, a menos que o seu conhecimento tenha ficado 
prejudicado em face da solução dada ao litígio.

Processo n.º 816/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…………, S.A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre do acórdão que, proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul, 

negou provimento ao recurso jurisdicional interposto da decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Leiria que julgara procedente a impugnação judicial deduzida por A……….., S.A., com os demais 
sinais dos autos, da liquidação adicional de IRC referente ao exercício de 1989.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. Decidiu o douto acórdão ora recorrido, negar provimento ao recurso jurisdicional interposto 

pela recorrente e, em consequência, manteve a sentença recorrida, julgando procedente a impugnação 
e anulou o acto tributário impugnado.

B. O douto Acórdão ora recorrido atribui debilidades às alegações de recurso, considerando as con-
clusões deficientes e não apreciando por essa razão as questões e os vícios apontados à sentença recorrida.

C. Ora, se como é salientado no Acórdão Recorrido, as alegações de recurso ou no caso, as suas 
conclusões padeciam de deficiência ou fossem consideradas obscuras, complexas ou nelas não se tivesse 
procedido às especificações a que alude o n.º 2 do artigo 690º do CPC (redacção aplicável), sempre se 
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dirá que a RFP, deveria ter sido notificada/convidada nos termos do n.º 4 do artigo supra referido, para 
colmatar qualquer das faltas supra mencionadas, o que não aconteceu.

D. Da leitura do Acórdão ora recorrido, verificamos que, de facto, não é conhecido o objecto do 
recurso, pois a cada vício ou erro apontado às alegações de recurso, o Venerando Tribunal considera 
que a sentença não foi atacada devidamente, e que as conclusões não colocam em crise o julgamento 
feito pelo tribunal de 1ª Instância.

E. Ora, não podemos concordar com a interpretação que o douto Acórdão faz das alegações da 
Representação da Fazenda, desde logo, porque limitam o seu conteúdo fazendo uma interpretação muito 
restritiva dos seus termos e rejeitando as posições da RF apenas com base na invocada deficiência das 
conclusões das alegações de recurso.

F. Saliente -se que, as alegações de recurso da Representação da Fazenda Pública e respectivas 
conclusões foram devidamente interpretadas pela Ilustre Sra. Procuradora -Geral Adjunta que proferiu 
Parecer a fls. 283 e 284, referindo a dado passo: “Acompanha -se a argumentação da recorrente…”.

G. Apesar de, como se lê do douto Acórdão recorrido, ser nas “conclusões dos recursos que se 
balizam os respectivos âmbito e objecto”, as conclusões não podem ser interpretadas separadamente 
das alegações, mas sim, como uma unidade.

H. Donde, o Acórdão recorrido errou na apreciação e no julgamento que fez dos vícios e erros 
que foram imputados à sentença recorrida.

I. Contrariamente ao invocado no douto Acórdão, ficou devidamente expresso nas alegações de 
que a sentença recorrida errou no julgamento da prova produzida, e foram devidamente indicadas as 
normas jurídicas violadas, nomeadamente quando se refere “não devendo manter -se e fez errada inter-
pretação dos artigos 51º e 52º e 98º do CIRC.”

J. Pelo que, o acórdão aqui recorrido incorre no vício de omissão de pronúncia, por não ter apre-
ciado a apontada desconformidade da sentença da 1ª instância com a lei, e por não ter se ter pronunciado 
sobre o invocado erro da sentença na apreciação da prova produzida.

K. Concretamente, não se vê em que medida é que o Acórdão recorrido afirma que as conclusões 
E) a H), não se referem à ponderação da margem de quebras qualquer que ela fosse relativamente a 
toda a produção do exercício.

L. Mas por outro lado, a recorrente considera que não tinha que invocar omissão de pronúncia 
da sentença recorrida no que se refere à “decisão de eliminação da ordem jurídica do acto impugnado 
com suporte em correcções técnicas”, pois a sentença recorrida ao decidir pela procedência do pedido 
da impugnante na parte do pedido que se refere à correcção efectuada no exercício de 1992, decide 
relativamente à taxa aplicada. E assim, as alegações de recurso jurisdicional, não tinham que o suscitar.

M. E tal matéria foi visada nas conclusões M) a Q) quando expressamente refere na conclusão 
M) que a correcção técnica efectuada em sede inspectiva, no valor de 15.359.092$00 e relacionada 
com amortizações efectuadas no ano de 1989, e consideradas excessivas, esta resultou da aplicação do 
disposto no artigo 9º/1 -a) do Decreto Regulamentar (DR) n.º 2/90 e do art. 32º/1  - d) código do IRC.

N. E, nas conclusões N) e O) é visada a taxa de amortização praticada pela impugnante em bens 
de equipamento básico acrescidas de 50% porque contraria as normas aplicáveis “em especial para os 
bens adquiridos em qualquer exercício, em especial para os bens adquiridos em 1988”.

O. Pelo que salvo o devido respeito, o Acórdão recorrido incorreu em excesso de pronúncia ao apon-
tar um vício de fundo à sentença recorrida que não foi suscitado nas alegações de recurso da recorrente.

P. Razão pela qual, e por errada interpretação das alegações de recurso, que levaram à omissão de 
pronúncia do TCA Sul relativamente aos vícios imputados pela RFP à sentença da primeira instância, 
e por incorrer em excesso de pronúncia relativamente a vícios não apontados à sentença recorrida, não 
pode o douto Acórdão recorrido manter -se na ordem jurídica, por ser nulo, nos termos do artigo 668º 
n.º 1 d) do CPC, com as legais consequências.

Termina pedindo a procedência do recurso e que, consequentemente, seja declarado nulo o Acórdão 
ora recorrido, com as legais consequências.

1.3. Contra alegando, a recorrida formulou as seguintes conclusões:
I. O presente recurso foi interposto pela Administração tributária contra o Acórdão proferido no 

âmbito do processo n.º 5045/11, do Tribunal Central Administrativo Sul, nos termos do qual julgou 
totalmente improcedente o recurso interposto confirmando a Sentença do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Leiria em 1ª instância, e que julgou procedente a impugnação apresentada pela ora Recorrida 
determinando a anulação do acto de liquidação de IRC e de Juros Compensatórios, do exercício de 1989.

II. No presente Recurso, e de acordo com as respectivas conclusões e pedido formulado a Adminis-
tração tributária imputa ao douto Acórdão Recorrido i) nulidade decorrente de omissão de pronúncia ii) 
e, bem assim, nulidade decorrente de excesso de pronúncia.

III. Com efeito, tanto quanto é possível perceber, estes são os únicos vícios que a Recorrente 
pretende assacar ao Acórdão Recorrido e, como tal, serão as únicas questões que cumpre apreciar.

IV. A omissão de pronúncia existe, como decorre do artigo 668º, n.º 1, alínea d), do CPC sempre 
que o julgador deixe de apreciar questões suscitadas pelas partes. E, como decorre do Acórdão do Su-
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premo Tribunal Administrativo de 7 de Dezembro de 2011, proferido no Recurso n.º 1051/11, questão 
serão “os problemas concretos que haja sido chamado a resolver no quadro do litígio”.

V. Em primeiro lugar deve ser salientado que é a própria Administração tributária, no parágrafo 
VI das suas alegações de recurso, que refere “em consequência, o acórdão recorrido rejeita cada uma 
das questões suscitadas pela RF (...)”. Decorre, pois, até da alegação da Recorrente que o Acórdão 
recorrido se pronunciou sobre todas as questões suscitadas, mas – bem –, julgou -as improcedentes.

VI. Ou seja, inexiste qualquer nulidade decorrente de omissão de pronúncia, o que poderá haver 
é erro de julgamento, mas tal vício não é, nem alegado, nem demonstrado pela Recorrente pelo que 
não constitui objecto do presente recurso.

VII. Como decorre, designadamente do Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 24 de 
Maio de 2012, proferido no Processo 225/12: “De acordo com o disposto no art. 668º, n.º 1, alínea d), 
do CPC é nula a sentença “Quando o juiz deixe de pronunciar -se sobre questões que devesse apreciar 
ou conheça de questões de que não podia tomar conhecimento” II – O conteúdo desta norma deve ser 
avaliado à luz do art. 660º, n.º 2, segundo o qual “O juiz deve resolver todas as questões que as partes 
tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução 
dada a outras.” Ou seja, o Tribunal Recorrido até pode não ter conhecido todos os argumentos invocados 
pela Administração tributária, mas, sem dúvida, discorreu sobre todas as questões suscitadas – o que, 
aliás, e como vimos, não é sequer contestado pela Administração tributária, sendo antes confirmado 
no parágrafo VI das suas alegações (vide neste sentido SOUSA, JORGE LOPES DE, in Código de 
Procedimento e de Processo Tributário Anotado e Comentado, 6.ª Edição, Vol. II, pág.s 363 e 364).

VIII. O Tribunal recorrido pronuncia -se, de forma expressa, sobre os vícios (questões) imputados pela 
Recorrente à Sentença de 20 de Maio de 2011, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria.

IX. No que respeita aos pressupostos legais para utilização de métodos indiciários para determina-
ção da matéria colectável, pode ler -se no Acórdão recorrido que “a recorrente aquilo com que esgrime 
é que a AT até aceitou, em sede de CRevisão, a margem para quebras indicada pela recorrida, de 5,3 
por mil e que, ainda assim, resultavam desvios entre aqueles factores de comparação (bases e velas) 
de 81 126 indiciadoras de vendas omitidas.”

X. Sucede, porém, que, como ficou provado nos autos através da prova testemunhal produzida, 
a indicada margem de quebras não foi aplicada a toda a produção de exercício, pelo que nesta parte 
nunca poderia ser mantidas as correcções efectuadas pela Administração tributária

XI. Ora, de acordo com o Acórdão recorrido, “como é evidente, tal questão é distinta daquela que 
se afirmou como indispensável de ter sido suscitada como erradamente julgada, isto é, que a margem 
de quebras ponderada ou foi considerada relativamente a toda a produção do exercício, contraria-
mente ao sustentado pela impugnante e pela sentença ou, ao invés, que não foi porque não tinha de o 
ser.” Sucede, porém, que, a Recorrente não aplicou a referida margem de quebras a toda a produção 
do exercício nem a todos os tipos de base usados no processo produtivo da RECORRIDA, pelo que a 
correcção com recurso a métodos indiciários nunca poderia ser mantida por não se encontrarem reuni-
dos os pressupostos legais para recurso aos mesmos. Ou seja, o Acórdão recorrido apreciou a questão 
e concluiu, bem, julgar que a mesma não coloca em causa a legalidade da Sentença, então, em apreço.

XII. E o mesmo sucedeu no que respeita à questão suscitada e que se prende com a legalidade 
das correcções técnicas. Todavia, após apreciar a questão submetida para apreciação pela Recorrente, 
o douto Tribunal recorrido concluiu que mesma da forma como foi conformada pela Recorrente, não 
coloca em causa a Sentença proferida em 1.ª Instância.

XIII. Em face do que se deixa exposto, não existem dúvidas que o douto Acórdão recorrido 
se pronunciou, expressamente, sobre todas as questões suscitadas pelas partes, isto é sobre todos os 
problemas concretos que foi chamado a resolver no quadro do litígio inexistindo qualquer omissão de 
pronúncia.

XIV. Com efeito, com o que a Administração tributária parece não se conformar é com a solução 
jurídica que o Venerando Tribunal Central Administrativo Sul deu a cada uma das questões pelo que 
não há a invocada omissão de pronuncia – vício que a Administração tributária imputa –, mas, quanto 
muito, erro de julgamento – vício que a Administração tributária não imputa, não invoca, nem sustenta. 
Ora, como já decidido por este Venerando Supremo Tribunal Administrativo: “O facto de resultar do 
art. 660º, n.º 2, do Código Civil, que o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham sub-
metido à sua apreciação não significa que aquele esteja obrigado a dissecar todas as razões em que 
a parte se apoia para sustentar a sua tese e pretensão, não constituindo omissão de pronúncia saber 
se se decidiu bem ou mal pois que é problema que extravasa o âmbito da validade formal do acórdão 
em questão e contende com a sua validades substancial, por eventual erro de julgamento cometido, 
o qual só em sede de recurso jurisdicional pode ser discutido, caso fosse admissível.” (cfr. Acórdão 
do Supremo Tribunal Administrativo, de 23 de Maio de 2012, proferido no Recurso n.º 213/12). E, 
ainda: “Se a Sentença se pronuncia e decide questão que o Tribunal foi chamado a resolver, então, 
independentemente de eventual erro de julgamento do decidido, não se verifica nulidade da sentença, 
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por omissão de pronúncia” (cfr. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, proferido em 30 de 
Maio de 2012, no Processo n.º 514/12).

XV. Em face do que se deixa exposto, é evidente que improcedem as conclusões da Recorrente, 
não padecendo o douto Acórdão Recorrido de nulidade decorrente de omissão de pronúncia.

XVI. De igual modo, o Acórdão recorrido não padece de nulidade decorrente de excesso de pro-
núncia, não assistindo qualquer razão à Administração tributária, sendo que, uma vez mais, confunde 
“argumento” com ‘questão”.

XVII. Na verdade, o que o Tribunal Recorrido fez foi, ao apreciar, como se impunha, as questões 
suscitadas, e de forma a que o seu discurso seja um todo lógico e coerente (imperativo de correcta 
fundamentação da decisão) utiliza mais um argumento para demonstrar o desacerto das conclusões da 
Recorrente.

XVIII. Nada impede que os Tribunais, ao apreciar as questões suscitadas, utilizem os argumentos 
que reputem adequados, independentemente de coincidirem, ou não, com os utilizados pelas partes 
(cfr. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 12 de Outubro de 2010, proferido no Recurso 
n.º 631/11).

XIX. O Tribunal Recorrido não apreciou qualquer questão não suscitada pelas partes (e se o 
tivesse feito sempre seria em prejuízo da ora Recorrida, pois anularia a Sentença de procedência da 
Impugnação Judicial), pelo que não é possível assacar o vício de nulidade por excesso de pronúncia. 
O Tribunal Recorrido limitou -se a apreciar as questões suscitadas pela Recorrente e a concluir que 
esta não imputou à Sentença (de 1ª Instância) recorrida vício susceptível de conduzir à anulação da 
mesma – situação que não configura excesso de pronúncia.

XX. Conclui -se pela inexistência da indicada nulidade por excesso de pronúncia, não merecendo 
o Acórdão Recorrido, também quanto a esta questão suscitada pela Recorrente, qualquer censura.

XXI. Por fim, importa aludir ao facto de a Recorrente alegar, sem qualquer razão, que incumbia 
ao Tribunal recorrido dar cumprimento ao disposto no n.º 4 do artigo 690.º, do CPC. Como sublinha 
o Acórdão recorrido, as conclusões das alegações são obrigatórios e balizam as questões que deverão, 
necessariamente, ser apreciadas pelo Tribunal (cfr. artigo 684.º, n.º 3, do Código de Processo Civil).

XXII. No caso concreto não está em causa uma qualquer situação de obscuridade, complexidade ou 
incompleição das conclusão, mas, tão somente, a omissão de alegação de vícios que permitam colocar 
em causa a Sentença proferida em 1.ª instância, situação não abrangida pela previsão do artigo 690.º, 
n.º 4, do CPC (cfr. Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo, de 17 de Janeiro de 2002, proferido 
no Recurso n.º 47662 e Acórdão de 6 de Novembro de 2003 proferido pelo Tribunal Central Adminis-
trativo Sul proferido no processo n.º 04583/00).

XXIII. A aplicação do regime previsto no n.º 4 do artigo 690º, do CPC nos termos pretendidos 
pela Administração tributária implicaria que o Tribunal de recurso se substituísse à parte na escolha dos 
vícios a alegar e imputar à decisão recorrida. Ou seja, contrariamente ao entendimento sustentado pela 
Recorrente, a referida disposição legal – o artigo 690.º, n.º 4, do CPC –, não tem aplicação na situação 
em apreço, uma vez que a mesma não tem por finalidade conceder à Recorrente uma oportunidade 
para apresentar um novo recurso com base em outros vícios que não os invocados ab initio (como a 
Recorrente parece entender e pretender) mas apenas para dissipar dúvidas que tenham suscitadas em 
resultado da análise das conclusões, sem alteração do âmbito do recurso, devidamente delimitado nas 
conclusões.

XXIV. O Acórdão recorrido não violou, pois, o disposto no artigo 690.º, n.º 4, do CPC, nem de 
qualquer dos vícios invocados pela Administração tributária – nulidade por omissão de pronúncia e 
nulidade por excesso de pronúncia – devendo ser mantido nos seus exactos termos. Como se deixou 
referido, a Administração tributária apenas invoca e imputa que o Acórdão recorrido deve ser declarado 
nulo, quer por omissão de pronúncia, quer por excesso de pronúncia. Com efeito, o descrito resulta sem 
margem para dúvidas, das alegações – parágrafo XXXIV – das conclusões – J; O e P, – e, com especial 
relevância, do pedido formulado a final (em que apenas se pede que seja declarado nulo o Acórdão ora 
recorrido) sendo estas, consequentemente, as únicas questões a apreciar no presente recurso.

XXV. Com efeito, e desde logo, ao contrário do que agora pretende fazer crer a Recorrente são 
as conclusões que conformam o recurso, que o balizam e limitam o respectivo âmbito (cfr. Acórdão do 
Tribunal da Relação de Lisboa de 7 de Junho de 1993, proferido no processo n.º 306443 e Acórdão do 
Supremo Tribunal Administrativo de 27 de Maio de 1992, proferido no Processo n.º 13810, pelo que, 
bem andou o Tribunal recorrido, pois a Recorrente nem coloca tal facto em causa, limitando -se a referir 
que na motivação  - mas não nas conclusões teria, de alguma forma, aludido a essas questões.

XXVI. No que respeita à questão dos métodos indirectos, e sempre na perspectiva da omissão 
de pronúncia refere que não havia razões para inferir que os cálculos efectuados para demonstrar os 
desvios não se referiam a toda a produção do exercício – sem nunca afirmar que tal questão consta 
expressamente do recurso, porque não consta. A argumentação e as questões têm que ser expressas não 
sendo legítimo que se obrigue o Tribunal a decidir ou especular sobre se há ou não razão para inferir 
qualquer asserção.
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XXVII. Quanto às correcções técnicas, a Recorrente limita -se a referir que a questão foi colocada na 
conclusão M), quando a mesma se limita a descrever a correcção – não é imputado ou alegado qualquer 
vício, apenas se descreve em abstracto a correcção efectuada em sede de procedimento inspectivo.

XXVIII. Conclui -se, pois, que nada foi alegado, nenhuma concreta questão colocada para apre-
ciação do Tribunal. Aliás, também aqui a Recorrente faz esta referência, saliente -se, na perspectiva da 
omissão de pronúncia.

XXIX. Não obstante a Recorrente não tenha invocado um qualquer erro de julgamento – optando 
por criticar o acórdão e limitar o âmbito do seu recurso às questões de saber se o mesmo padece de 
nulidade por omissão de pronúncia e de nulidade por excesso de pronúncia – mesmo que o tivesse feito 
como é evidente, o douto Acórdão recorrido não merecerá qualquer censura devendo ser mantido nos 
seus exactos termos.

Termina pedindo que seja negado provimento ao recurso e confirmado o acórdão recorrido, que 
confirma a sentença proferida em 1ª instância, assim se determinando a anulação do acto de liquidação 
adicional de IRC e de juros compensatórios impugnado e, bem assim, a AT condenada ao reembolso 
das quantias indevidamente pagas a título de imposto acrescidas de juros indemnizatórios à taxa legal.

1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, aderindo, em resumo, às razões 
aduzidas pela entidade recorrida.

1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. No acórdão recorrido julgaram -se provados os factos seguintes:
A. A impugnante, A……….., SA, com o NIPC …………, encontrava -se, à data dos factos, a 

exercer a actividade de Indústria de Velas para Iluminação, sujeito a IRC – não contestado.
B. A impugnante foi constituída sob a forma de sociedade por quotas, tendo sido transformada 

em Novembro de 1990 numa sociedade anónima – cfr. fls. 135 dos autos.
C. A impugnante exercia, à data dos factos, a actividade de produção de velas de iluminação e 

trabalhava exclusivamente por encomenda – cfr. fls. 135 dos autos.
D. Em Julho de 1991 a Impugnante foi objecto de uma acção de fiscalização com a finalidade de 

informar um pedido de reembolso de IVA – Regime normal mensal – cfr. fls. 134 dos autos.
E. No âmbito de uma acção de fiscalização supra referida, foi verificado que:
“(...)
12.1 DESCRIÇÃO DOS TESTES E AMOSTRAGENS REALIZADAS
(…)
1. Considerando os objectivos propostos que eram a análise e controlo da produção efectuamos 

alguns testes no ano de 1989 seleccionando para o efeito o seguinte módulo:
 - Análise das vendas dos produtos em suporte
1.1. Uma vez que a firma efectua compra de suportes de vidro, metal e cerâmica para os produ-

tos em que eles são necessários, verificamos quais os montantes dessas aquisições em termos físicos.
 - Analisando as existências iniciais e finais desses suportes e sabendo das quantidades das com-

pras efectuadas chegámos à quantidade que foi incorporado nos produtos, isto é a produção vendida 
(...). Como respectivo suporte.

Uma vez confrontados esses valores com as vendas efectivamente contabilizadas concluímos pela 
existência de anomalias susceptíveis de provocar correcções aos valores contabilizados acrescendo as 
diferenças aos produtos vendidos (...)

1.2. Sendo as vendas efectuadas ao longo de um ano e uma vez que todo o produto é vendido em 
marcos, oscilando o câmbio praticado durante o ano entre (81$50, 85$70), concluímos da existência 
de se encontrar um preço médio de venda por produto dividindo em cada produto as vendas em valor 
pelas quantidades vendidas (Anexo B).

1.3. Tendo em conta o desconto no ponto 1.1 que nos levou na novos valores para a produção 
vendida, diferentes dos valores efectivamente contabilizados somos levados a concluir da necessidade 
de efectuar correcções aos valores declarados utilizando para o efeito o critério da multiplicação do 
preço médio (obtido pelo método de cálculo descrito no ponto 1.2.) pela diferença entre as vendas 
realmente efectuadas e contabilizadas chegando assim ao montante de 24 662 305$00 (...) para as 
correcção» a efectuar (Anexo A coluna 8)

(...)
13. MOTIVOS QUE IMPLICA O RECURSO A APLICAÇÃO DOS MÉTODOS INDICIÁRIOS (...)
2.3 Indícios fundamentados de que a contabilidade não reflecte o resultado efectivamente obtido
14. EXPOSIÇÃO DOS FACTOS QUE FUNDAMENTAM O RECURSO JUSTIFICADO NO 

PONTO ANTERIOR
Uma vez que a empresa não possui contabilidade analítica capaz de nos levar a conhecer as 

quantidades consumidas e produzidas por produtos mas apenas fichas de armazém por produto é -nos 
difícil determinar as quantidades produzidas e vendidas.
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Como tal recorremos aos testes descritos no ponto 1.2 deste relatório concluindo pela existência 
de determinadas diferenças o que nos leva a concluir que a contabilidade não reflecte a verdadeira 
situação patrimonial da empresa tomando -se legítimo o recurso aos métodos indiciários para a de-
terminação da matéria colectável.

No decurso dom exame que o presente relatório traduz verificámos pois que o lucro tributável 
declarado pelo contribuinte relativamente ao exercício se encontra incorrectamente determinado uma 
vez que foram apurados desvios em quantidades entre as vendas contabilizadas e as realmente efectu-
adas (Anexo A coluna 7) desvios estes para os quais o contribuinte não arranjou justificação.

Uma vez que a exportação é controlada pelos serviços alfandegários considerámos que tais faltas 
de produtos se destinam a vendas no mercado interno.

15. INDICAR OS CRITÉRIOS E CÁLCULOS DOS VALORES CORRIGIDOS (C/ RECURSO 
AOS MÉTODOS INDICIÁRIOS)

Tendo em conta a utilização do valor de 1,5% para quebras, valor considerado pela firma na 
importação, concluímos da necessidade de efectuar correcções aos resultados declarados utilizando 
para o efeito o critério descrito nos pontos 1.2 e 1.3 do quadro 12 deste relatório, e que nos vai levar 
ao seguinte montante. 24 302 099$00 (...)

Por tal facto tais faltas de produtos serão de considerar como proveitos do exercício põe repre-
sentam vendas de produtos não contabilizados sendo por isso de acrescer ao respectivo lucro tributável 
declarado.

CONCLUSÕES E PROPOSTAS
IRC - Tomando em consideração os factos descritos nos pontos 12, 14 e 15 do presente relatório pro-

pomos que no lucro tributável do exercício de 1989 sejam consideradas as correcções seguintes  - DC22  -
Lucro tributável declarado 177 803 351$00
Correcção de proveitos 24 302 099$00
Lucro tributável corrigido 203 105 459$00
Tudo conforme conta de fls. 137 a 140 dos autos.
F. Em 04/12/1992, foi remetida à aqui Impugnante carta assinada pelo Chefe de Repartição de 

Finanças, Adjunto, de Caldas da Rainha, dando -lhe conta da correcção ao lucro tributável de 1989 de 
178.805.351$00 para 218.466.542$00, tendo sido conjuntamente remetido cópia do Relatório – cfr. 
fls. 133 dos autos.

G. Em aditamento à notificação supra, a Repartição de Finanças ali indicada remeteu à Impug-
nante em 17/05/1999 fotocópias dos DC -22 que não acompanharam as fotocópias do relatório supra 
referido – cfr. fls. 147 dos autos.

H. No quadro 17 do Mapa de Apuramento Mod -DC -22 ANEXO MÉTODOS INDICIÁRIOS 
consta a seguinte fundamentação das correcções efectuadas:

“1) Com o objectivo e controlar a produção efectuámos testes às vendas de produtos com suportes. 
Analisando as existências iniciais e finais desses suportes e sabendo o montante compras desses mesmos 
suportes chegamos a um determinado valor para aqueles que foram incorporados nos produtos e por 
conseguinte faziam parte da produção vendida. Uma vez encontrada uma diferença (em termos físicos) 
entre e a contabilizada e a realmente efectuada utilizamos o critério do preço médio para valorizar 
essa diferença (dividindo as vendas em valores pelas quantidades vendidas (...)

Multiplicando o preço médio obtido pela diferença atrás referida tendo o cuidado de utilizar a per-
centagem de 1,5% para quebras, valor este utilizado na exportação pois as faltas de produtos destinam-
-se ao mercado interno, chegamos ao valor de 24 302 099$00 total de correcções efectuadas.

2) Não acresceu ao Quadro 17 da Doc. Mod. 22  - IRC o valor de 15 359 092$00 referente a 
Amortizações excessivas resultantes da aplicação das taxas de amortização (máximas) previstos na 
Portaria 737/81, de 29 de Agosto, e Decreto regulamentar 2/90 de 12 de Janeiro, acrescido de 50%.

No entanto porque a firma só trabalha em dois turnos o referido acréscimo da taxa de amortização 
devia ser apenas de 25% conforme art. 9.º, n.º 1, alínea a) do já citado Decreto regulamentar 2/90.

Estas amortizações excessivas foram praticadas em bens do activo imobilizado, contabilizadas 
na conta “423  - Equipamento básico” e constam dos Mapas modelo 1092 (I.N.) apresentado com as 
seguintes referências: 8/17; 9/17 e 12/17

3) deduz no Quadro 19 da DITA declaração o valor de 271 045$00 referente a CFI, constituído 
sobre bens de Equipamento adquiridos e entrados em funcionamento em 1989. Por estes factos não se 
encontram nas situações previstas nos artigos 7º e 8º do Decreto lei 215/89, de 1 de Julho”.

Tudo conforme fls. 150 e 151 dos autos.
I. A aqui Impugnante dirigiu ao Presidente da Comissão Distrital de Revisão reclamação contra a 

decisão de fixação do lucro tributável do exercício de 1989, com fundamento em errónea quantificação 
da matéria tributável por métodos indiciários – cfr. consta de fls. 128 a 131 dos autos.
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J. Por decisão do Presidente da Comissão de Revisão foi decidido o seguinte, cito:
«(…)
1.1 - Dada a natureza da actividade económica desenvolvida (produção de velas de iluminação) 

recorreu -se à análise e controlo de produção, confrontando -se para o efeito, os suportes de vidro, metal 
e cerâmica consumidos durante 1989 e, por isso, integrados na produção com as quantidades de velas 
efectivamente facturadas, logo, produto vendido.

1.2  - Feito este confronto, foram apurados significativos desvios de quantidade, não completa-
mente justificados pela natureza do processo produtivo, tanto mais que entre os doze tipos distintos 
de suporte testados, só um – base de alumínio – está efectivamente sujeito a quebras e desperdícios 
no decurso da própria cadeia produtiva. Todos os restantes são incorporados na fase de embalagem 
(suporte + vela) e comercializados conjuntamente.

2.  - Com estes fundamentos foi a matéria tributável determinada, como disse, por métodos indi-
ciários (…) de acordo com os critérios e cálculos seguintes:

21.  - Selecção dos sete tipos de suporte em que se apuraram desvios positivos – rejeitando os 
restantes 5 com desvios negativos, ou seja, em que se vendeu mais do que se consumiu.

22  - Consideração de uma percentagem global de quebras (1,5%) face a informação recolhida 
na própria empresa de que frequentemente eram enviadas aos clientes caixas de produtos (velas + 
suporte) destinados a compensar embalagens e produtos rejeitados.

23.  - Valorização das quantidades restantes (desvios  - % quebras) de acordo com o preço médio 
de venda do produto final (por tipo):

(...)
Resultando em síntese o seguinte quadro: 

TIPO
ART.º DESIGNAÇÃO DESVIO

(a)
QUEBRAS

1.5%
(b)

DIFERENÇA
c = (a – b)

PREÇO MÉDIO
PREÇO FINAL

VALOR
CORRECÇÃO

Tipo 1 . . . . . . . . . Base de Alumínio. . . . . . . . 977 082 14 667 963 135 (…) 12 135 501$00
Tipo 2 . . . . . . . . . Estrela terracota . . . . . . . . . 30 242 454 28 788 4 646 928$00
Tipo 3 . . . . . . . . . Vaso redondo  . . . . . . . . . . . 13 240 199 13 041  912 870$00
Tipo 4 . . . . . . . . . Porta velas 9129. . . . . . . . . 21 888 328 21 560 1 125 432$00
Tipo 5 . . . . . . . . . Frascos de vidro . . . . . . . . . 43 976 660 43 316 3 032 120$00
Tipo 6 . . . . . . . . . Porta velas 9134. . . . . . . . . 127 768 1 916 125 852 1 761 928$00
Tipo 7 . . . . . . . . . Porta velas 9133. . . . . . . . . 5 116 77 5 039 637 320$00

Total. . . 1 2220 32 18 301 1 201 731 (…) (…)

 (...)
5.5  - Considerando isto e o que mais emerge:
Decido o seguinte:
 -Ano de 1989
a)  - aceitar a suficiência da justificação apresentada para os desvios encontrados nas bases de 

alumínio (tipo 1) e nas bases de tipo 3, vasos redondos;
b) – aplicar o coeficiente máximo de 5,3 peças por mil, alegado pela reclamante como quebras 

nos restantes cinco tipos de bases em que não se logrou justificar os desvios;
c)  - tributar o resultado da diferença assim encontrada – 81 126 peças ao preço médio de venda 

de cada unidade: 76$20
Assim e consequentemente
d) -Fixar.
em IRC:
 - Lucro tributável declarado 178 805 351$00
 - Vendas não registadas 6 181 801$00
 - Amortizações não aceites 15 539 092$00
 - Lucro tributável ora corrigido 200 346 244$00
(duzentos milhões trezentos quarenta e seis mil duzentos e quarenta e quatro escudos)”
(…)
Tudo conforme fls. 117 a 121 dos autos.
K. O Imposto referente ao ano de 1989 nos montantes de 8.762.465$00, foi pago em 31/03/1994 – 

cfr. fls. 33 dos autos.
L. Em 04/07/1994 a aqui Impugnante deduziu Reclamação Graciosa que correu os seus termos na 

Repartição de Finanças de Caldas de Rainha com o n.º 1350944000544 e que veio a obter despacho de 
indeferimento parcial e. 19/12/1994, sendo aí dado provimento ao CFI (...) no valor de 128.000$00 – tudo 
conforme fls. 147 do respectivo processo de reclamação, junto aos autos.

M. A aqui Impugnante tomou conhecimento daquela decisão por carta registada com aviso de 
recepção que assinou em 02/01/1995 – cfr. fls. 149 e 150 dos respectivos autos de reclamação.
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N. As quebras dos suportes de alumínio utilizados pela Impugnante na produção rondava a margem 
de 5% – cfr. prova testemunhal.

O. a margem de quebras dos suportes de alumínio considerada pela comissão de revisão no laudo do 
seu presidente corresponde a cerca de 80% do total das quebras (ponto 2.3  - Ponto J do probatório).

P. O trabalho na empresa era de carácter sazonal (campanha de Natal, Primavera e Verão) e fun-
cionava com dois turnos – cfr. prova testemunhal.

Q. No ano de 1989 a A………., Lda., era uma empresa exportadora com fabricação apenas para 
o mercado externo – cfr. prova testemunhal.

3.1. A recorrente Fazenda Pública questiona o acórdão (proferido pelo TCAS, em 17/4/2012 - 
fls. 286/305), no qual se julgou improcedente o recurso jurisdicional que a mesma recorrente interpusera 
da decisão proferida pelo TAF de Leira, que havia julgado procedente impugnação deduzida pela ora 
recorrida A……….., S.A., contra liquidação adicional de IRC do exercício de 1989.

O aresto recorrido (do TCAS) julgou improcedente o recurso, no entendimento de que a recor-
rente, em sede de conclusões de recurso, não imputou à sentença recorrida nenhum erro de julgamento, 
ponderando -se ali o seguinte:

É pelas conclusões dos recursos que se balizam os respectivos âmbito e objecto.
No caso, está em causa uma liquidação adicional de IRC, referente ao exercício de 1989, em que 

a matéria colectável da impugnante foi determinada
com recurso métodos indiciários, na consideração, por banda da AF, que a contabilidade da re-

corrida não a reflectia, com exactidão,
e por meio de correcções técnicas, quanto a amortizações consideradas excessivas, por aplicação 

das taxas máximas previstas na Portaria 737/81, de 29/8 e no DRegulamentar n.º 2/90, de 12/1.
A recorrida deduziu impugnação judicial, sustentando, (i) quanto às correcções operadas por 

métodos indirectos, que se não verificavam os legais pressupostos à utilização de tal meio alternativo 
e sustentando, (ii) quanto às correcções técnicas e referentes às amortizações, que as mesmas são ile-
gais dado que a taxa prevista no DRegulamentar n.º 2/90, de 25%, apenas é aplicável aos elementos 
do activo imobilizado que tenham entrado em funcionamento depois de 31/12/1988, sendo que nas 
situações em que aplicou a taxa de 50%, em lugar da de 25%, prevista no mesmo DRegulamentar, a 
bens do activo imobilizado entrados em funcionamento depois daquela data de 1/1/1989, a recorrida, 
ao dar conta do lapso, em 1992 e antes da notificação da liquidação em causa, procedeu à respectiva 
correcção, pretendendo, assim e em contrário ao defendido pela AF, não haver afronta ao princípio da 
especialização dos exercícios.

Ora, sobre a controvérsia assim estabelecida, a sentença recorrida, veio a julgar totalmente pro-
cedente a impugnação com a fundamentação seguinte:

a) No que respeita às correcções operadas por métodos indirectos:
para se aferir da eventual ocorrência de vendas omitidas, era imprescindível ponderar as margens 

de quebras com referência a toda a produção do exercício, caminho esse que não foi o seguido. Por 
consequência, para que o presente recurso pudesse obter ganho de causa, neste segmento da decisão 
recorrida, era essencial que a recorrente tivesse colocado em crise, tal entendimento da sentença.

porém, neste domínio, a recorrente aquilo com que esgrime é que a AT até aceitou, em sede de 
CRevisão, a margem para quebras indicada pela recorrida, de 5,3 por mil e que, ainda assim, resulta-
vam desvios entre aqueles factores de comparação (bases e velas) de 81 126 indiciadoras de vendas 
omitidas.

ora tal questão é distinta daquela outra, isto é, que a margem de quebras ponderada ou foi consi-
derada relativamente a toda a produção do exercício, contrariamente ao sustentado pela impugnante e 
pela sentença ou, ao invés, que não o foi porque não tinha de o ser.

no entanto o que a recorrente faz é apenas sustentar que a margem que, a final, veio a ser atendida, 
em sede de CRevisão, foi aquela que foi indicada pela recorrida, e não a avançada no RIT, de 1,5%, 
sendo que, ainda assim, se apuram os referidos desvios;

Só que o assim afirmado apenas poderia ser relevante se se sustentasse, simultaneamente, que 
o universo relativamente ao qual foi ponderada é o legalmente adequado, já que nem as margens de 
quebras consideradas  - de 5,3 por mil  - o foram para toda a produção do exercício, nem sequer para 
todos os tipos de base tidos por relevantes para análise inspectiva.

mesmo a aceitar a linha argumentativa da recorrente, sempre o recurso teria de improceder nesta 
parte, por falta de ataque à sentença, uma vez que sempre se teria de manter o decidido quanto à neces-
sidade da ponderação da margem de quebras, qualquer que ela fosse, relativamente a toda a produção 
do exercício, para se poder concluir, como concluiu a AT, no sentido de que se indiciam vendas não 
contabilizadas no mercado nacional, não reflectindo, por isso, a escrita da recorrida, a sua exacta situ-
ação patrimonial e o resultado efectivamente obtido.

b) No que respeita às correcções técnicas:
nesta parte a recorrida insurgiu -se contra a liquidação, com base em duas vertentes distintas: por 

um lado, alegando que utilizou a taxa de amortização legalmente permitidas no que concerne aos bens 
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do activo que entraram em funcionamento antes de 1/1/1989 e, por outro, no que concerne a bens en-
trados em funcionamento depois de tal data, embora reconheça ter utilizado a mesma (indevida) taxa, 
em lugar da legalmente permitida, de 25%, o fez por mero lapso que, no entanto, corrigiu logo que dele 
se deu conta e ainda antes de ser notificada da liquidação adicional aqui sindicada;

a Mm.ª juíza recorrida, não deixou de fazer este mesmo enquadramento ao discorrer sobre a matéria 
controvertida neste âmbito, como o atesta o último parágrafo de fls. 443, dos autos.

No entanto, em sede de apreciação, apenas veio a emitir pronúncia no que concerne às taxas de 
amortização utilizadas com referência a bens entrados em funcionamento após 1/1/1989, para concluir 
que a regularização operada, ainda que em 1992, se mostra conforme o enquadramento legal aplicável.

Ou seja, a sentença recorrida, nesta matéria, padece de vício formal por omissão de pronúncia, 
já que, apesar de ter decidido pela procedência integral da impugnação, não conheceu da legalidade 
ou ilegalidade da taxa aplicada pela recorrida quanto aos bens entrados em funcionamento antes de 
1/1/1989, sendo que do total corrigido pela AF, a impugnante computa nas amortizações de bens entrados 
em funcionamento após 1/1/1989 e que voluntariamente corrigiu a importância de Esc. 3.329.540$00.

Só que tal vício não é de conhecimento oficioso carecendo, por isso, de ser suscitado pela recorrente 
o que, no caso não sucedeu; pelo que, assim sendo, não pode o TCAS entrar na apreciação de tal maté-
ria, o que acarreta que a sentença, na parte em que manda anular a liquidação ancorada em correcções 
técnicas pela utilização de taxa de amortização relativas aos bens entrados em funcionamento antes de 
1/1/1989 e computadas no valor não corrigido voluntariamente pela recorrida, se tenha, também, de 
manter na ordem jurídica.

Quanto ao segmento em que manteve a liquidação impugnada, enquanto suportada em correcções 
técnicas referentes às amortizações que a impugnante anuiu ter calculado com base em taxa legalmente 
não consentida, de 50%, uma vez que a que poderia ter lançado mão era de 25%, nos termos do art. 9º, 
do DRegulamentar n.º 2/90, também a recorrente não põe em crise, nas conclusões do recurso, o jul-
gamento feito pelo tribunal a quo nesta matéria:

Com efeito, a decisão da 1ª instância considerou que era de acompanhar o entendimento no 
sentido da admissibilidade da contabilização e relevação fiscal, de resultados de exercício anteriores, 
quando se evidencie que, com a sua não contabilização no exercício em que foram incorridos se não 
visou uma transferência ilegítima de resultados e que, de forma crucial, no caso sub judicio, tal prova 
se mostra atingida.

Ora, nas conclusões M) a Q) e quanto esta temática, a recorrente limita -se a referir, por um lado, 
que quanto aos bens adquiridos em 1988 aplicou a taxa indevida, o que, admitindo pretender referir -se 
a bens do activo imobilizado entrados em funcionamento antes de 1/1/1989, é questão que, para além 
de conhecida, a apreciação de sua conformidade à lei, em sede de recurso, impunha a referida arguição 
do vício formal por omissão de pronúncia e que não foi feito, e, por outro, que quanto aos bens relativa-
mente aos quais a recorrida admitiu ter praticado taxa ilegal e que corrigiu, se mostra violado o princípio 
da especialização de exercícios, sem contudo acusar de erro o entendimento acolhido na sentença de 
que, no caso, se atestou que tal contabilização em exercício diferente é de aceitar por se não ter visado 
qualquer transferência ilegítima de resultados, assim se acolhendo a tese sustentada pela impugnante 
que tudo se deveu a um mero lapso que foi corrigido logo que lhe foi possível conhecê -lo.

. Sendo de acolher o entendimento sufragado pela decisão recorrida, no sentido de que a contabiliza-
ção de resultados em exercício diferente daquele a que respeitam, não tem de implicar, inexoravelmente, 
a violação do princípio regra da especialização de exercícios, então a revogação da sentença, neste 
segmento, por erro de julgamento, passava, necessariamente, por a acusar de vício de fundo quando 
decidiu que, no caso, se encontrava demonstrado o circunstancialismo legitimador da contabilização 
em 1992 da correcção operada quanto à taxa aplicada contra lei no que toca a amortizações referentes 
a 1989, de bens do activo imobilizado entrados em funcionamento após esta última data. E a invocação 
de tal vício de fundo não se divisa nas conclusões do recurso.

3.2. Discordando do assim decidido, a recorrente invoca, agora, neste recurso para o STA, que o 
acórdão recorrido (do TCAS) sofre, quer de nulidade por omissão de pronúncia (nos termos do disposto 
no art. 668º/1/d) e 3 do CPC), por não ter analisado a desconformidade da sentença de 1ª instância com 
a lei nem o invocado erro na apreciação da prova, quer de nulidade, por excesso de pronúncia, por 
apontar um vício que não foi apontado à sentença recorrida, a saber, omissão de pronúncia.

Saber se o acórdão recorrido enferma de tais nulidades, são, portanto, as únicas questões a decidir.
Referindo -se, contudo, que a impugnação foi deduzida em 31/1/1995 (cfr. carimbo aposto na 

respectiva petição inicial) razão pela qual é admissível o presente recurso em 3º grau de jurisdição.
4. Nas conclusões B e C a Fazenda Pública alega, desde logo, que tendo o acórdão recorrido 

atribuído debilidades às alegações de recurso e considerado as conclusões deficientes e não tendo 
apreciado por essa razão as questões e os vícios apontados à sentença recorrida, então, se assim é ou 
caso se considerasse que as conclusões eram deficientes, obscuras, complexas ou nelas não se tivesse 
procedido às especificações a que alude o n.º 2 do art. 690º do CPC (redacção aplicável), sempre a 
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Fazenda Pública deveria ter sido notificada/convidada nos termos do n.º 4 desse mesmo normativo, 
para colmatar qualquer das faltas supra mencionadas, o que não aconteceu.

Ora, relativamente a esta alegação, não se nos afigura que as alegações se apresentem deficientes, 
obscuras ou complexas. Nem, aliás, o acórdão recorrido expressa tal sentido. O que neste se conclui é 
que a recorrente se limitou a sustentar a legalidade do acto tributário impugnado sem que tenha imputado 
qualquer vício à sentença recorrida em sede de eventual erro de julgamento. E face a esta conclusão, 
não se impunha a alegada notificação/convite nos termos do n.º 4 do citado art. 690º do CPC.

5. Nas Conclusões seguintes (D -P) a recorrente imputa ao acórdão recorrido nulidades substan-
ciadas no seguinte:

a) omissão de pronúncia, por não se ter analisado a desconformidade da sentença de 1ª instância 
com a lei nem o invocado erro na apreciação da prova (Conclusões D -H).

b) excesso de pronúncia, por se fazer referência a um vício de que a sentença enferma (omissão 
de pronúncia) e que, no entanto, não foi invocado pela recorrente (Conclusões L -O).

Vejamos.
5.1. Prevista no art. 125º do CPPT e na alínea d) do n.º 1 do art. 668º do CPC, a nulidade da sen-

tença por omissão de pronúncia ou por excesso de pronúncia relaciona -se com o disposto no n.º 2 do 
art. 660º e com o n.º 1 do art. 661º, ambos do CPC.

Ali se estabelece, com efeito, que, por um lado, o juiz nem pode ocupar -se senão de questões 
suscitadas pelas partes, salvo se a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras, nem 
pode condenar em quantidade superior ou em objecto diverso do que se pedir e, por outro lado, o juiz 
deve, igualmente, resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, excep-
tuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras.

De salientar, ainda, que o conceito de «questões» não se confunde com o de «argumentos» ou 
«razões» aduzidos pelas partes em prol da pretendida procedência das questões a apreciar («Para se 
estar perante uma questão é necessário que haja a formulação do pedido de decisão relativo a matéria 
de facto ou de direito sobre uma concreta situação de facto ou jurídica sobre que existem divergências, 
formulado com base em alegadas razões de facto ou de direito». (1) Ou seja, o juiz deve, sob pena de 
nulidade da sentença (por omissão de pronúncia), conhecer de todos os pedidos deduzidos, todas as 
causas de pedir e excepções invocadas e todas as excepções de que oficiosamente lhe cabe conhecer e 
cujo conhecimento não esteja prejudicado pelo anterior conhecimento de outra questão (e sem prejuízo 
de a lei impor ou permitir o conhecimento oficioso de outras  - n.º 2 do art. 660º do CPC), mas já não 
constituindo nulidade a omissão de considerar linhas de fundamentação jurídica, diferentes das da 
sentença, que as partes hajam invocado. (2)

5.2.1. Ora, quanto à invocada omissão de pronúncia, afigura -se -nos que a mesma não se 
verifica.

Diz a recorrente:
O acórdão não conhece do objecto do recurso porque, a cada vício ou erro apontado às alegações 

de recurso, o TCAS considera que a sentença não foi atacada devidamente e que as conclusões não 
colocam em crise o julgamento feito pelo tribunal de 1ª instância.

O acórdão faz uma interpretação restritiva dos termos das alegações apresentadas pela Fazenda, 
limitando o seu conteúdo e rejeitando as posições da Fazenda apenas com base na invocada deficiência 
das conclusões das alegações de recurso.

Ora, além de as alegações e respectivas conclusões terem sido devidamente interpretadas pelo 
MP, que proferiu Parecer a fls. 283 e 284, onde refere que “Acompanha -se a argumentação da recor-
rente…”, também é certo que as conclusões não podem ser interpretadas separadamente das alegações, 
mas sim, como uma unidade.

O acórdão recorrido errou na apreciação e no julgamento que fez dos vícios e erros que foram 
imputados à sentença recorrida, sendo que ficou devidamente expresso nas alegações que a sentença 
recorrida errou no julgamento da prova produzida, e foram devidamente indicadas as normas jurídi-
cas violadas, nomeadamente quando se refere “não devendo manter -se e fez errada interpretação dos 
artigos 51º e 52º e 98º do CIRC.”

Daí que o acórdão recorrido incorra em omissão de pronúncia, por não ter apreciado a apontada 
desconformidade da sentença da 1ª instância com a lei, e por não ter se ter pronunciado sobre o invo-
cado erro da sentença na apreciação da prova produzida, sendo que, concretamente, não se vê em que 
medida é que o acórdão afirma que as conclusões E) a H), não se referem à ponderação da margem de 
quebras qualquer que ela fosse relativamente a toda a produção do exercício e sendo que, por outro 
lado, a recorrente não tinha que invocar omissão de pronúncia da sentença recorrida no que se refere 
à “decisão de eliminação da ordem jurídica do acto impugnado com suporte em correcções técnicas”, 
pois a sentença recorrida ao decidir pela procedência do pedido da impugnante na parte do pedido que 
se refere à correcção efectuada no exercício de 1992, decide relativamente à taxa aplicada e, assim, as 
alegações de recurso jurisdicional, não tinham que o suscitar.
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5.2.2. O acórdão do TCAS considerou, como se viu, que, no que respeita aos pressupostos legais 
para utilização de métodos indiciários para determinação da matéria colectável e dado que «… a decisão 
recorrida, neste segmento julgou procedente a presente impugnação nuclearmente porque considerou 
que, para se aferir da eventual ocorrência de vendas omitidas, por comparação entre as bases de ve-
las, adquiridas pela recorrida, e estas últimas, por ela produzidas, e em que aquelas são integradas, 
era imprescindível ponderar as margens de quebras com referência a toda a produção do exercício» 
então, «… para que o presente recurso pudesse obter ganho de causa, neste segmento da decisão re-
corrida (…) era absolutamente essencial que a recorrente tivesse colocado em crise, nos termos que, 
inicialmente, se começaram por referir, tal entendimento da sentença em apreciação, pois a manter -se 
o mesmo forçosamente se terá de manter a decisão que, dele, é consequência coerente.

Ora, neste domínio, a recorrente aquilo com que esgrime é que a AT até aceitou, em sede de 
CRevisão, a margem para quebras indicada pela recorrida, de 5,3 por mil e que, ainda assim, resul-
tavam desvios entre aqueles factores de comparação (bases e velas) de 81 126 indiciadoras de vendas 
omitidas.»

Mas, continua o acórdão, sendo esta uma «questão distinta daquela que se afirmou como indispen-
sável de ser suscitada como erradamente julgada» (isto é, porque a AT não aplicou a referida margem 
de quebras a toda a produção do exercício nem a todos os tipos de base usados no processo produtivo 
da recorrida) então a correcção com recurso a métodos indiciários nunca poderia ser mantida por não 
se encontrarem reunidos os pressupostos legais para recurso aos mesmos.

O acórdão recorrido não deixou, portanto, de se pronunciar sobre todas as questões que a recorrente 
lhe colocou, analisando a desconformidade da sentença de 1ª instância com a lei que teve por aplicável 
e concluindo que a questão que a recorrente elege como erradamente julgada em termos de apreciação 
da prova é questão distinta daquela que seria «indispensável de ser suscitada como erradamente jul-
gada», pelo que a correcção com recurso a métodos indiciários nunca poderia ser mantida por não se 
encontrarem reunidos os pressupostos legais para recurso aos mesmos.

Ou seja, no âmbito da aplicação dos métodos indiciários, o acórdão apreciou a questão nos termos 
em que ela foi suscitada pela recorrente e considerou que esta, nos termos em que suscitou tal questão, 
não colocou em causa a legalidade da sentença que ali estava em apreciação, sendo que não imputa 
nenhum vício ao julgado relativamente à questão dos métodos indirectos e correcções técnicas, não se 
verificando, pois, a alegada omissão de pronúncia.

Em suma não ocorre a invocada nulidade do acórdão, por omissão de pronúncia.
5.3.1. Mas a recorrente também imputa ao acórdão a nulidade por excesso de pronúncia, 

invocando que aquele faz referência a um vício de que a sentença enferma (omissão de pronúncia) e 
que, no entanto, não fora arguido (cfr. Conclusões L a O).

Diz a recorrente que não tinha que invocar omissão de pronúncia da sentença recorrida no que 
se refere à “decisão de eliminação da ordem jurídica do acto impugnado com suporte em correcções 
técnicas”, pois a mesma sentença recorrida ao decidir pela procedência do pedido na parte que se refere 
à correcção efectuada no exercício de 1992, decide relativamente à taxa aplicada. E assim, as alegações 
de recurso jurisdicional, não tinham que o suscitar, sendo que tal matéria foi visada nas conclusões 
M) a Q) quando expressamente refere na conclusão M) que a correcção técnica efectuada em sede 
inspectiva, no valor de 15.359.092$00 e relacionada com amortizações efectuadas no ano de 1989, e 
consideradas excessivas, esta resultou da aplicação do disposto no artigo 9º/1 -a) do DRegulamentar 
n.º 2/90 e do art. 32º/1  - d) do CIRC.

Acrescendo que nas conclusões N) e O) é visada a taxa de amortização praticada pela impugnante 
em bens de equipamento básico acrescidas de 50% porque contraria as normas aplicáveis “em especial 
para os bens adquiridos em qualquer exercício, em especial para os bens adquiridos em 1988”.

Pelo que o acórdão recorrido incorreu em excesso de pronúncia ao apontar um vício de fundo à 
sentença recorrida que não foi suscitado nas alegações de recurso da recorrente.

5.3.2. Ora, lendo o acórdão recorrido, constata -se que, relativamente à questão que se prende 
com a legalidade das correcções técnicas, se considera que, apesar de a Fazenda Pública ter suscitado 
a questão em duas vertentes [utilização das taxas de amortização legalmente permitidas, no que diz 
respeito aos bens do activo que entraram em funcionamento antes de 1/1/1989 e utilização (embora por 
lapso que posteriormente veio a ser corrigido) de taxa indevida, relativamente aos bens que entraram 
em funcionamento depois dessa data] a sentença apenas emitiu pronúncia quanto às taxas de amorti-
zação utilizadas relativamente aos bens entrados em funcionamento após 1/1/1989, para concluir que 
a regularização operada (ainda que em 1992) está conforme o enquadramento legal aplicável.

E em seguida, o acórdão, considerando embora que a sentença enfermava de omissão de pronúncia 
quanto à questão da taxa aplicável aos bens entrados em funcionamento antes de 1/1/1989, julgou que 
não podia entrar na apreciação dessa matéria, dado que essa nulidade (omissão de pronúncia) não fora 
invocada pela Fazenda Pública e também não é de conhecimento oficioso.

E apreciando, finalmente, a questão das correcções técnicas atinentes à taxa de amortização dos 
bens de equipamento entrados em funcionamento antes de 1/1/1989, o acórdão veio igualmente a con-
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cluir que nas conclusões do recurso a Fazenda Pública «não coloca em crise o julgamento feito pelo 
tribunal a quo nesta matéria, em termos de o poder eliminar por erro de julgamento.»

Isto porque a sentença, depois de referir o disposto no DRegulamentar n.º 2/90, veio a aderir a 
entendimento do acórdão n.º 03375/09 do TCAS, no sentido de que as verbas objecto das correcções 
questionadas deveriam ser aceites no exercício em que foram contabilizadas por se ter provado que que 
a contabilização nesse exercício posterior, não tem por objecto uma transferência ilegítima de resultados, 
não havendo, pois, no caso, violação do princípio da especialização de exercícios.

Exara -se no acórdão: «… nas suas conclusões M) a Q) e quanto esta temática a recorrente 
limita -se a referir, por um lado, que quanto aos bens adquiridos em 1988 aplicou a taxa indevida, o 
que, admitindo pretender referir -se a bens do activo imobilizado entrados em funcionamento antes de 
1989JAN01, é questão que, para além de conhecida, a apreciação de sua conformidade à lei, em sede 
de recurso, impunha a referida arguição do vício formal por omissão de pronúncia e que não foi feito, 
e, por outro, que quanto aos bens relativamente aos quais a recorrida admitiu ter praticado taxa ilegal 
e que corrigiu, se mostra violado o princípio da especialização de exercícios, sem contudo acusar de 
erro o entendimento acolhido na sentença de que, no caso, se atestou que tal contabilização em exer-
cício diferente é de aceitar por se não ter visado qualquer transferência ilegítima de resultados, assim 
se acolhendo a tese sustentada pela impugnante que tudo se deveu a um mero lapso que foi corrigido 
logo que lhe foi possível conhecê -lo.

 - Ora, sendo de acolher o entendimento sufragado pela decisão recorrida, no sentido de que a 
contabilização de resultados em exercício diferente daquele a que respeitam, não tem de implicar, ine-
xoravelmente, a violação do princípio regra da especialização de exercícios (…) axiomático se torna 
que a eliminação da sentença recorrida, neste segmento, por erro de julgamento, passava, necessa-
riamente, por a acusar de vício de fundo quando decidiu que, no caso, se encontrava demonstrado o 
circunstancialismo legitimador da contabilização em 1992 da correcção operada quanto à taxa aplicada 
contra lei no que toca a amortizações referentes a 1989, de bens do activo imobilizado entrados em 
funcionamento após esta última data.

 - Ora a imposição de tal vício de fundo não se divisa nas conclusões do presente recurso.»
Não se vê que ocorra aqui excesso de pronúncia por se apreciar um qualquer vício de fundo à 

sentença recorrida que não foi suscitado nas alegações de recurso da recorrente: o tribunal não excedeu 
os seus poderes de cognição quanto à causa de pedir e em violação da regra da identidade de causa 
de pedir e de causa de julgar; o acórdão, após apreciar a questão invocada pela recorrente, concluiu 
que mesmo considerando a forma como tal questão foi conformada, aquela não coloca em causa a 
sentença proferida em 1ª instância, ou seja, como sustentam o MP e a entidade recorrida, o acórdão 
utiliza o argumento da omissão de pronúncia da sentença recorrida, apenas para sustentar o desacerto 
das conclusões da recorrente para obter o efeito pretendido (a revogação da sentença), de forma a que 
o seu discurso seja um todo lógico e coerente.

Não ocorre, assim, a também invocada nulidade do acórdão, por excesso de pronúncia.
DECISÃO
Nestes termos acorda -se em negar provimento ao recurso e confirmar o acórdão recorrido.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 22 de Maio de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Ascensão Lopes — Fernanda 
Maçãs.

Segue acórdão de 4 de Setembro de 2013.
Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I. A Fazenda Pública, notificada do acórdão proferido nestes autos, veio pedir a respectiva reforma 

quanto a custas.
Alegou o seguinte:
1  - Nos termos do Acórdão ora notificado foi a reclamante, Fazenda Pública, condenada em 

custas.
2  - Contudo, o presente processo é uma impugnação judicial, que foi interposta antes de 1/01/04.
3  - Assim, ao mesmo aplica -se o anterior Código das Custas Judiciais, aprovado pelo DL 224 -A/96, 

de 26/11, na redacção anterior às alterações introduzidas pelo DL n.º 324/03, de 27/12, dado que estas 
só se aplicam aos processos instaurados após a sua entrada em vigor.

4  - Deste modo há que ter em conta o disposto na alínea a) do n.º 1 do art. 2º do referido CCJ, 
que continha uma isenção subjectiva de custas relativamente ao Estado, incluindo os seus serviços ou 
organismos, ainda que personalizados.

5  - Donde, no presente processo, não podia a recorrente, Fazenda Pública, ser condenada em 
custas, por o Estado estar delas isento.

Termina pedindo a reforma do acórdão, quanto a custas, por a reclamante estar delas isenta.
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II. Com dispensa de vistos dos Exmos. Conselheiros Adjuntos, dada a simplicidade da questão a 
apreciar, dir -se -á, decidindo, que tem razão a recorrente.

Com efeito a recorrente está, no caso vertente, realmente isenta de custas, nos termos dos pre-
ceitos citados: uma vez que a presente impugnação judicial foi interposta antes de 01/01/2004, é ao 
caso aplicável o revogado Código das Custas Judiciais (CCJ), aprovado pelo DL n.º 224 -A/96, de 
26/11 (na redacção anterior às alterações introduzidas pelo DL n.º 324/03, de 27/12, dado que estas só 
se aplicam aos processos instaurados após a sua entrada em vigor), pelo que releva o então disposto 
na alínea a) do n.º 1 do art. 2º desse mesmo Código das Custas Judiciais, normativo em que se previa 
uma isenção subjectiva de custas relativamente ao Estado, incluindo os seus serviços ou organismos, 
ainda que personalizados.

A reforma quanto a custas tem, portanto, fundamento legal — alínea b) do n.º 1 do art. 669º do 
CPC, procedendo, assim, a pretensão da recorrente.

III. Face ao exposto, decide -se reformar o acórdão quanto a custas, consignando -se que «Não são 
devidas custas, visto que a recorrente Fazenda Pública delas está isenta».

Sem custas.

Lisboa, 4 de Setembro de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Ascensão Lopes — Pedro 
Delgado.

(1) Cfr. Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado, volume II, 
6ª ed., Lisboa, Áreas Editora, 2011, pp. 362 e ss., anotação 10 ao art. 125º. Cfr., também, entre muitos outros, o acórdão do 
STA, de 29/4/2008, proc. n.º 18150, in AP -DR, de 30/11/2010, p. 1311.

(2) Cfr. Lebre de Freitas, Montalvão Machado e Rui Pinto, Código de Processo Civil Anotado, Vol. 2º, Coimbra Editora, 
2001, pag. 670. 

 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Pedido de aclaração. Tempestividade do pedido.

Sumário:

 I —  O esclarecimento de uma decisão judicial, previsto no arts. 669.º, n.º 1, alínea a), 
do CPC, destina -se exclusivamente a esclarecer alguma obscuridade ou ambigui-
dade que ela contenha, sendo que será obscura se contiver alguma passagem cujo 
sentido não se compreende e ambígua quando permita interpretações diferentes.

 II —  O pedido de aclaração não serve para obter uma nova fundamentação, mais de-
senvolvida ou pormenorizada, como também não serve para confrontar o tribunal 
com pretensos erros de julgamento, exprimindo discordância ou inconformismo, 
mais ou menos velados, perante as soluções adoptadas.

 III —  O pedido de rectificação, aclaração ou reforma da sentença, nos termos dos arts 
667° e 669° do CPC, interrompe o prazo de interposição do recurso. O prazo só 
começa a correr depois de notificada a decisão proferida sobre o requerimento.

 IV —  Não é possível à parte optar entre o recurso ordinário e o recurso de constitucio-
nalidade, quando ocorram os casos das alíneas b) e f) do n° 1 do art. 70°, L.T.C.. 
A recorribilidade para o Tribunal Constitucional implica que já não sejam ad-
missíveis os recursos ordinários, “por a lei os não prever ou por já haverem sido 
esgotados todos os que no caso cabiam” (art. 70°, n° 2 da mesma lei).

 V —  Se a ora requerente da aclaração, interpôs recurso do acórdão do STA para o 
Tribunal Constitucional com fundamento na al. b) do nº 1 do artº 70º da LTC, e 
não obteve êxito no seu recurso não pode, agora, vir pretender a aclaração daquele 
sindicado acórdão do STA, por tal ser extemporâneo.

Processo nº: 966/11 -30.
Recorrente: A…………, SA.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Ascensão Lopes.
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Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo

RELATÓRIO
A…………, S.A., contribuinte n. …………, com sede na CalIe ………, ………, 280…… Madrid, 

Espanha, deduziu oposição à execução fiscal contra si revertida e instaurada pela Fazenda Pública, ori-
ginariamente contra «Sucursal em Portugal da A………, S.A.”, por dívida resultantes de IVA, relativos 
aos anos e 2000 e 2001, no montante de 1.504.198,16€.

Por sentença de 30 de Novembro de 2007, foi extinta a cobrança por se entender ser a oponente 
parte ilegítima. Reagiu a Fazenda Pública, interpondo recurso para este STA.

Por acórdão de 24 de Setembro de 2008, o STA concedeu provimento ao recurso revogando a 
sentença e ordenou a baixa do processo à 1ª instância, a fim de ser apreciada a questão suscitada pela opo-
nente relativa ao fundamento de oposição que tinha enquadrado na alínea e) do artº 204º do CPPT.

Por sentença de 8 de Junho de 2011, o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, julgou a opo-
sição improcedente.

Reagiu a A…………, S.A, interpondo recurso para o STA, que por acórdão de 27 de Junho de 
2012, negou provimento ao recurso e confirmou a decisão recorrida.

Não se conformando reagiu a A…………, S.A, interpondo recurso para o Tribunal Constitucional 
em 13 de Julho de 2012.

No Tribunal Constitucional foi proferida decisão sumária em 23 de Outubro de 2012, no sentido 
de não tomar conhecimento do objecto do recurso.

Mais uma vez não se conformando, reagiu a particular reclamando para a conferência do Tribu-
nal Constitucional. Foi então proferido acórdão em 15 de Janeiro de 2013, que indeferiu a reclamação 
apresentada e confirmou a decisão sumária reclamada.

Vem agora a referida Sociedade, em 1 de Fevereiro de 2013, requerer a este STA que esclareça 
o acórdão proferido em 27 de Junho de 2012, já objecto de sindicância no Tribunal Constitucional, 
alegando que:

“A…………, S.A., Recorrente nos autos acima identificados, tendo sido notificada do teor da 
decisão do Tribunal Constitucional proferida nos presentes autos, vem, ao abrigo do disposto no artigo 
669.º, n.° 1, alínea a), do Código de Processo Civil (“CPC”), aplicável ex vi do disposto na alínea e) 
do artigo 2.° do Código de Procedimento e Processo Tributário (“CPPT”), requerer o esclarecimento 
do Acórdão oportunamente proferido nos autos por este Supremo Tribunal Administrativo, nos termos 
e com os fundamentos seguintes:

No Acórdão proferido nos autos por este Venerando Supremo Tribunal Administrativo vem con-
cluído que as regras estabelecidas no n.° 5 do artigo 39º do CPPT, para a realização das notificações, 
não foram cumpridas no caso em apreço.

Na verdade, conforme decorre da página 12 do Acórdão proferido nos autos por este STA: «Desta 
factualidade provada, é certo que não pode extrair -se a ilação de que foi deixado qualquer aviso no domi-
cílio fiscal da recorrida, de que as cartas contendo as notificações podiam ser levantadas. — cf. página 12 
do Ac. proferido nos autos por este STA [sublinhado nosso]

Sendo certo que, como igualmente elucida o mesmo Acórdão proferido nos autos: «Em princípio, 
não se demonstrando que tenha sido deixado aviso no domicílio da recorrente de que as cartas contendo 
as notificações das liquidações podiam ser levantadas, a presunção de notificação estabelecida no n.° 5 
do artigo 39º do CPPT não funciona — ver neste sentido Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo 
de 08.07.2009, recurso 460/09 e de 27.01.2010, recurso 807/09, in www.dgsi.pt» — cf. página 11 do 
Acórdão proferido nos autos por este STA [sublinhado nosso].

TODAVIA,
O mesmo Acórdão proferido nos autos vem igualmente concluir, in casu, que a Administração 

Fiscal afinal cumpriu o disposto no n.° 5 do artigo 39º do CPPT, apesar de não ter sido deixado aviso 
no domicílio da Recorrente para levantar as cartas, conforme melhor decorre dos seguintes extractos 
que, com a devida vénia, aqui se reproduzem:

• «[…] tendo a Administração Fiscal cumprido o n.° 5 do artigo 39.° do CPPT»  -cf. página 14 do 
Ac. proferido nos autos por este STA;

• «É entendimento deste Tribunal que a Administração Fiscal fez tudo quanto estava ao seu alcance 
para notificar as liquidações, cumprindo o disposto no art. 39.° do CPPT e dando, assim, satisfação à 
2.ª parte do n.° 2 do artigo 43.° do CPPT condição de eficácia do estatuído na primeira parte do mesmo 
preceito, ou seja, a operância da inoponibilidade ali prevista» — cf. página 16 do Ac. proferido nos 
autos por este STA;

• «[...] tendo a Administração Fiscal observado as regras legais exigidas para a notificação» — cf. 
página 18 do Ac. proferido nos autos por este STA.

Desta forma, à decisão proferida podem razoavelmente atribuir -se dois sentidos no que se refere 
ao alcance dos requisitos legalmente previstos para a realização da notificação, nos termos do n.° 5 
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do artigo 39.º do CPPT, e suas consequências quanto à inoponibilidade da falta de recebimento dessa 
notificação por não comunicação de alteração de domicílio,

Sendo certo que, por poderem ser atribuídos razoavelmente esses dois sentidos à decisão proferida 
e respectivos fundamentos, não se torna possível alcançar o sentido exacto a atribuir à mesma decisão, 
redundando, por isso, a invocada ambiguidade em obscuridade ou ininteligibilidade da decisão em 
causa.

Razão pela qual a Recorrente vem respeitosamente requerer a V. Exas. se dignem esclarecer a 
referida ambiguidade do Acórdão proferido nos autos por este STA,

Em especial, esclarecer se o sentido a atribuir à decisão proferida nos autos é o de que:
O cumprimento dos requisitos legais de que depende a notificação, nos termos do n.° 5 do artigo 

39.° e 2.ª parte do n.° 2 do artigo 43.° do CPPT, não exige que seja deixado aviso no domicílio do con-
tribuinte de que as cartas contendo as notificações das liquidações podem ser levantadas (para efeitos 
de operância da inoponibilidade prevista no n.° 2 do artigo 43.° do CPPT por falta de comunicação de 
alteração de domicílio resulta do facto);

Ou se, por outro lado, deverá ser o de que:
Independentemente do cumprimento dos requisitos previstos no n.° 5 do artigo 39º do CPPT — no-

meadamente do requisito que impõe que ambas as cartas contendo as liquidações sejam enviadas com 
aviso de recepção, devendo ser deixado aviso no domicílio do contribuinte de que as cartas contendo 
as notificações das liquidações podem ser levantadas  -, opera a inoponibilidade prevista no n.° 2 do 
artigo 43.° do CPPT por falta de comunicação de alteração de domicílio.

Notificada a Fazenda Pública para se pronunciar veio a fazê -lo nos seguintes termos:
Vem a Fazenda Pública, recorrida nos autos acima identificados, nos quais é recorrente A…………, 

SA, notificada do Requerimento da Recorrente, vem ao abrigo do princípio do contraditório pronunciar-
-se nos termos e com os seguintes fundamentos:

1. A Recorrente vem apresentar pedido de “esclarecimento” de Acórdão proferido em 27/06/2012 
do qual foi notificado por ofício de 29/06/2012.

2. Sendo certo que, nessa sequência não requereu aclaração do Acórdão, apresentou recurso para o 
Tribunal Constitucional, que proferiu Acórdão (n.° 30/2013) em 15/01/2013, tendo sido dele notificado 
por ofício de 16/01/2013.

3. Atendendo às disposições legais aplicáveis, a Recorrente já não está em tempo para pedir acla-
ração do Acórdão do STA de 27/06/2012.

4. Como consta dos autos, a Recorrente não pediu a respectiva aclaração na sequência da notifi-
cação do Acórdão do STA, tendo optado por apresentar Recurso para o Tribunal Constitucional.

5. Ora, em 01/02/2013 data da apresentação do pedido de aclaração, já se encontra esgotado o 
poder jurisdicional do STA, que já não pode alterar a decisão proferida em 27/06/2012.

6. No caso dos autos, necessário é conjugar o artigo 669° do CPC com o disposto no artigo 670° do 
mesmo Código, que determina que o pedido de aclaração vai dar origem a um novo despacho/acórdão 
que vai ser parte integrante do Acórdão aclarado.

7. Acresce que, o n.° 5 deste artigo permite que fique suspenso o prazo de recurso, razão pela 
qual, o momento certo para requerer a aclaração do Acórdão do STA de 27/06/2012 seria logo após a 
emissão do mesmo, ou com a alegação de recurso (n°3 artigo 669° do CPC).

8. Pelo supra exposto, o presente pedido de aclaração de acórdão é intempestivo, e o poder juris-
dicional do STA já se encontra esgotado, devendo o mesmo ser rejeitado.

O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
A requerente acima identificada vem através de requerimento junto a fls. 566, em 31 de Janeiro 

de 2011, requerer, ao abrigo do disposto no artigo 669.°/ 1 do CPC, a aclaração do acórdão proferido 
em 27 de Junho de 2010 e constante de fls. 496/513.

Vejamos.
Nos termos do disposto no artigo 666.° do CPC proferida a sentença fica imediatamente esgotado 

o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria da causa.
O imediato esgotamento do poder jurisdicional do juiz após proferir sentença radica em duas 

ordens de razões:
“Razão doutrinal: o juiz, quando decide, cumpre um dever — o dever jurisprudencial — que é 

a contrapartida do direito de acção e de defesa (...) Cumprido o dever, o magistrado fica em posição 
jurídica semelhante à do devedor que cumpre a obrigação. Assim como o pagamento e as outras formas 
de cumprimento da obrigação exoneram o devedor, também o julgamento exonera o juiz; a obrigação 
que este tinha de resolver a questão proposta, extinguiu -se com a decisão. E como o poder jurisdicio-
nal só existe como instrumento destinado a habilitar o juiz a cumprir o dever que sobre ele impende, 
segue -se logicamente que, uma vez extinto o dever pelo respectivo cumprimento, o poder extingue -se 
e esgota -se.

A razão pragmática consiste na necessidade de assegurar a estabilidade da decisão jurisdicional. 
Que o tribunal superior possa, por via de recurso, alterar ou revogar a sentença ou despacho é perfei-
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tamente compreensível; que seja lícito ao próprio juiz reconsiderar e dar o dito por não dito, é de todo 
intolerável, sob pena de se criar desordem, a incerteza, a confusão.”(1)

Todavia, nos termos do disposto no artigo 666.°/2 do CPC é lícito ao juiz esclarecer dúvidas, nos 
termos do estatuído no artigo 669.° do CPC (redacção anterior ao DL 393/2007, de 24 de Agosto).

Nos termos do disposto no artigo 80.°/4 da LTC (Lei 28/82, de 15 de Novembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei 143/85, de 26 de Novembro, pela Lei 85/89, de 7 de Setembro, pela Lei 88/95, 
de 1 de Setembro e pela Lei 13 -A/98, de 26 de Fevereiro). “Transitada em julgado a decisão que não 
admita o recurso ou lhe negue provimento, transita também a decisão recorrida, se estiverem esgotados 
os recursos ordinários, ou comecem a correr os prazos para estes recursos, no caso contrário”.

Uma vez que no caso em análise poderá, ainda, haver recurso ordinário por oposição de acórdãos 
(artigo 284.° do CPP), tendo o acórdão do Tribunal Constitucional transitado em julgado em 31 de 
Janeiro de 2013 (fls. 561), data em que a requerente solicitou a aclaração do acórdão, afigura -se -nos 
que a pretensão é tempestiva.

Vejamos, pois.
“A sentença é obscura quando contém algum passo cujo sentido seja ininteligível; é ambígua quando 

alguma passagem se preste a interpretações diferentes. Num caso não se sabe o que o juiz quis dizer; no 
outro hesita -se entre dos sentidos diferentes e porventura opostos. É evidente que, em última análise, 
a ambiguidade é uma forma especial de obscuridade. Se determinado passo da sentença é susceptível 
de duas interpretações diversas, não se sabe, ao certo, qual o pensamento do juiz”.(2)

Ora, no caso em análise, salvo melhor juízo, não vislumbramos qualquer obscuridade ou ambi-
guidade no acórdão em causa.

De facto, o tribunal considerou que, em princípio, não funciona a presunção de notificação estabe-
lecida no n.° 5 do artigo 39.° do CPPT, não se demonstrando que tenha sido deixado aviso no domicílio 
da recorrente, de que as cartas contendo as notificações das liquidações podiam ser levantadas, mas que, 
no caso em análise, a recorrente se deve considerar notificada das liquidações, nos termos do disposto 
nos artigos 43.°/2 do CPPT 19.°/3 da LGT, pois que o facto de não estar provado que os serviços do 
correio deixaram aviso não deve ser considerado relevante para e decisão de mérito, porquanto a re-
corrente se mudou, sem contudo cumprir dentro do prazo a que legalmente estava obrigada o seu dever 
de comunicar o novo domicilio ou sede à Administração Fiscal. Assim a alegada não efectivação das 
notificações é imputável ao notificado, que provocou tal situação com a mudança da sede sem comu-
nicar tal facto à AT, sendo certo que, sempre seria, no caso, irrelevante que o funcionário dos serviços 
postais tivesse deixado aviso para levantamento das cartas registadas com A/R pois o resultado seria o 
mesmo por o objectivo que se pretende com o seu depósito na caixa do correio — dar conhecimento 
ao notificando da existência da carta registada com aviso de recepção — não poder ser adquirido por 
um sujeito passivo que se mudou.

Portanto, parece que o acórdão não sofre de qualquer obscuridade ou ambiguidade
Termos em que deve ser indeferida a pretensão da recorrente.
Decidindo neste STA:
Deve antes de mais salientar -se que ao caso dos autos se aplica o CPC na versão anterior ao D. L. 

nº 303/2007 de 24/08 conforme o disposto nos artº 11º nº 1 e 12º nº 1, deste diploma.
Não acolhemos a posição do Mº Pº quanto à tempestividade do presente pedido de aclaração. Ao 

invés, entendemos que a razão está do lado da Fazenda Pública quando excepciona a caducidade do 
direito de a ora requerente requerer a aclaração. Fazemos nossos os argumentos por esta expendidos 
e, supra destacados.

Acresce citar no mesmo sentido, Armindo Ribeiro Mendes, Recursos em Processo Civil, Edições 
Jurídicas, 2ª edição pag. 161 onde refere: «Ainda com relevância em matéria de tempestividade do 
recurso, o art. 686°, n° 1, estabelece o princípio de que o pedido de rectificação, aclaração ou reforma 
da sentença, nos termos dos arts 667° e 669°, interrompe o prazo de interposição do recurso. O prazo 
só começa a correr “depois de notificada a decisão proferida sobre o requerimento (recorde -se a este 
propósito o teor do nº 3 do artº 670” Se alguma das partes tiver requerido a rectificação ou aclaração 
da sentença, o prazo para arguir nulidades ou pedir a reforma só começa a correr depois de notificada 
a decisão proferida sobre esse requerimento”)

No caso de uma das partes ter já interposto recurso da primitiva sentença ou despacho ao tempo em 
que foi proferida nova decisão a rectificar, esclarecer ou reformar tal decisão primitiva, a requerimento 
da parte contrária, o recurso em causa fica tendo por objecto a nova decisão, que se integra na primitiva 
(art. 670° nº 2 in fine), embora seja lícito ao recorrente “alargar ou restringir o âmbito do recurso em 
conformidade com a alteração que a sentença ou despacho tiver sofrido (artº 686º nº 2)».

Deve ter -se em conta que a interposição de recurso para o Tribunal Constitucional interrompe os 
prazos para interposição dos recursos ordinários que, porventura caibam da decisão, os quais só podem 
ser interpostos depois de cessada a interrupção (artº 75ºº 1 da LTC)

Deve, porém, notar -se que não é possível à parte optar entre o recurso ordinário e o recurso de 
constitucionalidade, quando ocorram os casos das alíneas b) e f) do n° 1 do art. 70°, L.T.C.. A recor-
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ribilidade para o Tribunal Constitucional implica que já não sejam admissíveis os recursos ordinários, 
“por a lei os não prever ou por já haverem sido esgotados todos os que no caso cabiam” (art. 70°, n° 
2, da mesma lei)»

(sublinhado nosso). 
Em suma: a ora requerente da aclaração deveria ter pedido a aclaração na sequência da notificação 

do nosso acórdão, mas optou por recorrer para o Tribunal Constitucional.
Deixou pois passar o prazo para pedir qualquer aclaração, tendo ficado precludido o direito que 

invoca uma vez que se encontra esgotado o poder jurisdicional deste STA.
Acresce referir que, sendo patente que, a aclaração que ora peticiona concretizada nos dizeres 

supra destacados está a por em causa o que se considerou a fls. 11;12 e 16 do nosso acórdão quando 
ali se refere:

“Portanto em princípio, não se demonstrando que tenha sido deixado aviso no domicilio da re-
corrente de que as cartas contendo as notificações das liquidações podiam ser levantadas, a presunção 
de notificação estabelecida no nº. 5 do artigo 39º do CPPT não funciona — ver neste sentido Acórdãos 
do Supremo Tribunal Administrativo de 08.07.2009, recurso 460/09 e de 27.01.2010, recurso 807/09, 
in www.dgsi.pt

Não obstante, veremos a irrelevância deste argumento no caso concreto.
Feitas estas considerações e revertendo à situação em apreço no presente recurso, da matéria 

de facto fixada no probatório resulta que, à oponente foram enviadas cartas registadas com aviso de 
recepção para o seu domicilio fiscal que constava do cadastro da administração tributária, as quais 
vieram devolvidas e não assinadas, (cf. doc. de fls. 317 a 449 dos autos). E, que à mesma foi remetida 
2ª notificação das liquidações adicionais de IVA de 2000 e 2001, em causa nos presentes autos, enviada 
por carta registada com aviso de recepção, devolvidas em 14/08/2003, com a indicação de “mudou -se”, 
cf. doc. de fls. 317 a 449 dos autos. E que em 19/02/2004 foi remetida a respectiva citação tendo esta 
sido devolvida pelos CTT com a indicação “mudou -se”, cf. informação de fls. 141 dos autos.

Desta factualidade provada não pode extrair -se a ilação de que foi deixado qualquer aviso no 
domicílio fiscal da recorrida, de que as cartas contendo as notificações podiam ser levantadas. No 
primeiro envio das cartas registadas que vieram devolvidas não se demonstra que tenha sido deixado 
qualquer aviso e no segundo envio de idênticas cartas não faria sentido ter deixado o aviso perante a 
verificação dos serviços postais de que “mudou -se”

Cabendo à administração tributária o ónus de demonstrar a correcta efectivação da notificação 
(neste sentido, acórdão STA 6 Out. 2005, recurso 500/05, www.dgsi.pt.) face aos normativos aplicá-
veis e ao quadro fáctico é manifesto que não pode ter -se por presumida a notificação à Recorrente da 
liquidação da qual emerge a obrigação exequenda, mas ainda assim não lhe assiste razão na pretensão 
que deduziu como veremos de seguida(…).

(…)Em suma a Administração Fiscal fez tudo quanto estava ao seu alcance para notificar as 
liquidações, cumprindo o disposto no art. 39º do C.P.P.T e dando assim satisfação à 2ª parte do nº 2 
do artº 43º do CPPT, condição de eficácia do estatuído na primeira parte do mesmo preceito ou seja a 
operância da inoponibilidade ali prevista.

Assim, a alegada não efectivação das notificações é imputável ao notificando, que provocou tal 
situação com a mudança de sede sem comunicar tal facto à dita Administração sendo que, sempre seria, 
no caso, irrelevante que o agente dos serviços postais tivesse deixado aviso para levantamento das cartas 
registadas com aviso de recepção pois o resultado seria o mesmo par o objectivo que se pretende com 
o seu depósito na caixa do correio — dar conhecimento ao notificando da existência da carta registada 
com aviso de recepção — não poder ser adquirido por um sujeito passivo que se “mudou”..

O assumido incumprimento por parte da recorrente dos deveres legais de comunicar o seu domicí-
lio e/ou indicar o seu representante legal no país não a pode beneficiar enquanto infractora que foi das 
normas legais previstas para a alteração de domicílio fiscal o que lhe era exigível à luz dos princípios 
da cooperação e verdade do declarado pelos contribuintes.

Também é evidente que, estes excertos de texto, pelo menos em boa parte, foram analisados pelo 
Tribunal Constitucional e nenhuma dúvida lhe suscitaram como resulta das decisões dos Senhores 
Juízes Conselheiros do Tribunal Constitucional, o que deve ficar registado.

A todos os títulos incluindo o da celeridade da justiça, não faria sentido a admissão do presente pe-
dido de aclaração sob pena, além do mais, de eternizar a demanda do trânsito em julgado ou seja da certeza 
jurídica, valor essencial da justiça e do estado de direito pois que a admitir -se a reclamação também teria 
de se admitir novo recurso do nosso virtual acórdão esclarecedor para o Tribunal Constitucional, o que 
seria um absurdo, não querido pelo legislador conforme expresso nos preceitos citados e analisados supra.

Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I — O esclarecimento de uma decisão judicial, previsto no arts. 669.º, n.º 1, alínea a), do CPC, 

destina -se exclusivamente a esclarecer alguma obscuridade ou ambiguidade que ela contenha, sendo 
que será obscura se contiver alguma passagem cujo sentido não se compreende e ambígua quando 
permita interpretações diferentes.
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II — O pedido de aclaração não serve para obter uma nova fundamentação, mais desenvolvida ou 
pormenorizada, como também não serve para confrontar o tribunal com pretensos erros de julgamento, 
exprimindo discordância ou inconformismo, mais ou menos velados, perante as soluções adoptadas.

III — O pedido de rectificação, aclaração ou reforma da sentença, nos termos dos arts 667° e 669° 
do CPC, interrompe o prazo de interposição do recurso. O prazo só começa a correr depois de notificada 
a decisão proferida sobre o requerimento.

IV - Não é possível à parte optar entre o recurso ordinário e o recurso de constitucionalidade, 
quando ocorram os casos das alíneas b) e f) do n° 1 do art. 70°, L.T.C.. A recorribilidade para o Tribunal 
Constitucional implica que já não sejam admissíveis os recursos ordinários, “por a lei os não prever ou 
por já haverem sido esgotados todos os que no caso cabiam” (art. 70°, n° 2 da mesma lei).

V - Se a ora requerente da aclaração, interpôs recurso do acórdão do STA para o Tribunal Cons-
titucional com fundamento na al. b) do nº 1 do artº 70º da LTC, e não obteve êxito no seu recurso não 
pode, agora, vir pretender a aclaração daquele sindicado acórdão do STA, por tal ser extemporâneo.

DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência em indeferir o pedido de aclaração do acórdão.
Custas pela Requerente, fixando -se a taxa de justiça devida pelo incidente em 2 Ucs.

Lisboa, 22 de Maio de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão.

(1) (CPC, Anotado, volume V, páginas 126/127, Prof. Alberto dos Reis.)
(2) (Código de Processo Civil, volume V, reimpressão, página 151, PROFESSOR ALBERTO DOS REIS). 

 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Falta de produção de prova.

Sumário:

 I — No processo judicial tributário compete ao juiz examinar se é legalmente per-
mitida a produção da prova testemunhal e pericial requerida pelas partes em 
face das normas que disciplinam a admissibilidade desse meio de prova, e, no 
caso afirmativo, aferir da relevância da factualidade alegada perante as várias 
soluções plausíveis para as questões de direito colocadas, só podendo dispensar 
essa prova no caso de concluir que ela é manifestamente impertinente, inútil ou 
desnecessária.

 II — Sendo patente que a factualidade que o oponente invoca e intentou demonstrar 
através de prova testemunhal não é meramente conclusiva nem inócua para a 
apreciação da causa, torna -se evidente a necessidade de proceder às diligências 
probatórias requeridas, de forma a possibilitar -lhe o cumprimento do ónus da 
prova que lhe incumbe, respeitando os princípios do contraditório e da igualdade 
das partes no âmbito do processo judicial.

Processo n.º 984/12 -30.
Recorrente: A……….
Recorrido: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social – Viseu.
Relatora: Ex.ma Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. A………, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença proferida pelo Tribunal Ad-
ministrativo e Fiscal de Viseu que julgou improcedente a oposição que deduziu à execução fiscal 
n.º 1801200501000063 e apensos, instaurada pelo INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA 
SEGURANÇA SOCIAL, I.P. contra a sociedade B………, Ld.ª para cobrança de contribuições em 
dívida à Segurança Social e que contra si veio a reverter com base na sua responsabilidade subsidiária 
pelo pagamento dessa dívida.
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1.1. Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
1ª - A execução fiscal foi revertida contra o recorrente, com base no n.º 1 do artigo 24º da Lei 

Geral Tributária.
2ª - Impendia sobre o recorrente o ónus da prova dos fundamentos da oposição que, oportunamente, 

deduziu à execução fiscal, conforme preceituado no artigo 74º da Lei Geral Tributária.
3ª - Em processo de execução fiscal são, ao abrigo do disposto nos artigos 114º e 115º do CPPT, 

admitidos os meios gerais de prova.
4ª - De entre esses meios de prova, a lei admite a testemunhal, no máximo de 10 por cada acto 

impugnado e de três por cada facto  - cf. artigo 118º do CPPT.
5ª - O recorrente arrolou quatro testemunhas no seu articulado de oposição para prova da matéria 

de facto aduzida, bem como requereu a produção de prova pericial.
6ª - O Tribunal “a quo”, sem qualquer despacho interlocutório, decidiu não realizar as diligências 

probatórias requeridas pelo recorrente e passou à prolação da sentença.
7ª - Ao não ter realizados as diligências probatórias requeridas pelo recorrente, a Mma. Juíza “a 

quo” violou os princípios do contraditório e da igualdade das partes, consignados, respectivamente, 
nos artigos 3º e 3º -A do Código de Processo Civil, bem como as disposições contidas nos artigos 24º 
e 74º da Lei Geral Tributária e, ainda, nos artigos 114º, 115º e 118º do CPPT.

8ª - Ora, se no concernente aos factos não provados o Tribunal “a quo” alicerçou a sua convicção 
“…na completa ausência de prova”, tal deve -se, única e simplesmente, à omissão da realização das 
diligências probatórias pelo mesmo, não permitindo, ao recorrente, o desempenho do ónus da prova e 
o exercício do contraditório.

9ª - Resulta à saciedade influir a omissão de pronúncia acerca da produção da prova indicada no 
articulado de oposição, quer no exame, quer na decisão da causa, ao violar -se um princípio básico do 
direito processual  - o do contraditório  - não se permitindo que ao processo sejam trazidos, pelo recorrente, 
elementos de forma a decidir -se a causa de acordo com as várias soluções plausíveis de Direito.

10ª - Conclui -se, forçosamente, pela verificação de uma nulidade processual, com os consequentes 
efeitos invalidantes, porquanto estamos perante uma nulidade que é susceptível de afectar os direitos 
adjectivos e/ou substantivos do recorrente.

11ª - Devendo ser anulados os termos processuais subsequentes ao momento em que se omitiu a 
pronúncia acerca da produção de prova indicada no final do articulado do recorrente, e consequente-
mente, da própria sentença, em obediência ao prescrito no n.º 2 do mencionado preceito legal.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente, por provado, e, em consequência, 
decidir -se em conformidade com as conclusões. Todavia, V.ªs Ex.ªs, decidindo, farão JUSTIÇA.

1.2. Juntamente com esse recurso, subiu aquele outro que o oponente interpusera do despacho 
interlocutório proferido a fls. 84 dos autos, através do qual o Excelentíssimo Senhor Juiz titular a 
quem fora distribuído este processo de oposição ordenou, após a contestação que ele fosse atribuído a 
outra Magistrada do mesmo Tribunal, tendo em conta que «o mesmo Oponente tem outro processo de 
oposição em que, no essencial, a questão em análise tem muitos pontos similares com a dos presentes 
autos. Estou a falar da oposição n.º (…) a qual foi distribuída à Exmª Colega Juiz (…) e na qual já foi 
proferida decisão final», despacho que foi acolhido pela referida Magistrada, que aceitou o processo 
e proferiu de imediato sentença nos autos.

As alegações deste recurso mostram -se rematadas com as seguintes conclusões:
1ª - O Tribunal “a quo”, ao ter procedido à redistribuição do processo à margem epigrafado, violou, 

ostensivamente, o princípio do juiz natural.
2ª - O acto processual da distribuição não se integra, nem constitui uma extensão do princípio 

fundamental do juiz natural ou do juiz legal.
3ª - O juiz a quem foi regularmente distribuído determinado processo é incompetente para o atri-

buir a outro Colega,
4ª - O despacho proferido e sob censura viola o princípio do juiz natural.
5ª - No desejo de assegurar a isenção dos julgadores, passou -se a exigir que a designação destes 

ocorresse aleatoriamente, de forma desvinculada de qualquer acontecimento concreto ocorrido ou a 
ocorrer, compondo -se, desta forma, o princípio do juiz natural.

6ª - Com efeito, inexiste na letra da lei qualquer menção ou referência à redistribuição “tout 
court” de um processo por um magistrado judicial, pelo que é órfão de fundamento legal o despacho 
sob censura.

O recorrente requereu a concessão do benefício do apoio judiciário, na modalidade de dispensa de 
taxa de justiça e demais encargos processuais, bem como a atribuição de agente de execução, conforme 
resulta do Doc. n.º 01, cujo teor aqui se considera vertido para todos os efeitos de lei, o qual não lhe 
foi, até à presente data, denegado.

Termos em que deve o presente ser julgado procedente, por provado, revogando o despacho recor-
rido e consequente anulação de todo o processado posterior ao mesmo. Todavia, V.ªs Ex.ª, decidindo, 
farão inteira e sã JUSTIÇA.
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1.4. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.5. O Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer apenas sobre o recurso in-

terposto da sentença, no sentido de que «(…) parece ser de reconhecer como tempestiva a arguição de 
nulidade efectuada em sede de recurso interposto e em função da preterição, sem despacho, da audição 
das testemunhas arroladas pelo oponente, reconhecer -se a mesma como praticada.».

1.6. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir tais recursos, sendo essencial que se comece pela 
apreciação imediata do recurso jurisdicional da sentença, em detrimento do conhecimento prioritário do 
recurso do despacho interlocutório (que visa não só a revogação do despacho proferido pelo Mmº Juiz 
do TAF de Viseu a quem foi inicialmente distribuído este processo de oposição e que determinou a sua 
atribuição a outro Colega, bem como a sequente anulação da sentença por esta proferida), porquanto 
a procedência do recurso da sentença, estribado na falta de produção da prova requerida, implicará 
necessariamente a baixa dos autos a esse Tribunal para efeitos de instrução e prolação de nova decisão, 
o que vai implicar uma inevitável redistribuição do processo pelos Juízes que aí se encontrem actual-
mente em funções, tendo em conta que os dois Magistrados que tiveram intervenção neste processo já 
não se encontram aí actualmente em funções.

Por outras palavras, afigura -se -nos dever começar pela apreciação do recurso da sentença porque 
este, a proceder, é o que melhor assegura os direitos das partes, tanto mais que essa procedência implicará 
não só o desaparecimento da sentença da ordem jurídica como, também, a inevitável distribuição do 
processo no Tribunal “a quo” pelos juízes que aí se encontrem actualmente em exercício de funções, 
para instrução e nova decisão.

2. Na sentença recorrida julgaram -se como provados os seguintes factos:
A) O IGFSS instaurou contra “B………, Ldª” NIPC ………, execução fiscal que tomou o 

n.º 1801200501000063 e apensos, para cobrança coerciva de dívidas provenientes de contribuições à 
Segurança Social, no valor total de € 87.467,62;

B) Por despacho foi ordenada a reversão da execução identificada em A) contra o responsável 
subsidiário A………, aqui oponente;

C) O oponente foi citado do despacho mencionado em B) no dia 20/06/2008;
D) A presente oposição deu entrada na secção de processos de Viseu do IGFSS, em 18/07/2008.
3. A presente oposição à execução fiscal revertida contra o oponente, ora Recorrente, para cobrança 

de contribuições em dívida à Segurança Social vem alicerçada na sua ilegitimidade para essa execução, 
consubstanciada na situação tipificada na alínea b) do n.º 1 do art. 204º do CPPT (não figurar no título 
executivo e não ser responsável pelo pagamento da dívida exequenda), face à sua alegada ausência de 
culpa na falta de pagamento dessas contribuições.

A decisão de improcedência da oposição assentou no entendimento de que o oponente não lograra 
provar, como lhe incumbia nos termos do art. 24º, n.º 1, alínea b), da LGT, que não teve culpa na insufici-
ência patrimonial da devedora originária que determinou a falta de pagamento dessas contribuições.

É contra o assim decidido que se insurge o Recorrente, alegando, em suma, que foi precisamente 
o tribunal “a quo” quem o impediu de realizar a pertinente prova, inibindo -o de dar cumprimento o 
seu ónus da prova, já que, sem qualquer despacho prévio, decidiu proferir a sentença sem que fosse 
produzida a prova testemunhal que requereu no articulado da oposição, omissões que violam os prin-
cípios do contraditório e da igualdade contidos nos arts. 3º, 3º -A, do CPC, arts. 24º e 74º, da LGT, e 
arts. 114º, 115º e 118º, do CPPT, e que, influindo decisivamente no exame e decisão da causa, deter-
minam a nulidade da sentença.

Deste modo, a questão que cumpre analisar e decidir neste recurso consiste em saber se a sentença 
recorrida deve ser anulada por ter sido proferida sem que fossem realizadas as diligências probatórias 
requeridas ou, sequer, proferido despacho prévio sobre a sua admissibilidade.

Vejamos.
Como se sabe, o processo judicial tributário é, pelo menos desde a Lei Geral Tributária, um 

processo de partes, pautado pelo princípio da legalidade, do contraditório e da igualdade de partes, 
devendo o tribunal decidir conforme os factos e as provas que lhe são apresentados dentro das regras 
processuais. Por isso, o juiz só pode dispensar a fase de instrução «se a questão for apenas de direito 
ou, sendo também de facto, o processo fornecer os elementos necessários» (artigo 113.º do CPPT), 
devendo, caso contrário, ordenar as diligências de prova requeridas que se mostrem pertinentes, no-
meadamente a prova testemunhal e pericial, em conformidade com o disposto nos artigos 114º, 115º, 
116º e 118º do CPPT.

Assim, embora o tribunal tenha, em princípio, de admitir todos os meios de prova que as partes 
ofereçam – posto que em processo tributário de oposição são, em regra, admitidos todos os meios 
gerais de prova (art. 211º do CPPT) – pode recusar a sua produção caso exista norma legal que limite 
ou proíba determinado meio de prova ou julgue que as provas oferecidas são manifestamente imper-
tinentes, inúteis ou desnecessárias.

O direito à prova existe, assim, no procedimento e no processo tributário, e é objecto de uma tutela 
muito forte, embora não constitua um direito absoluto, pois que o legislador ordinário estabeleceu limites 
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e indicou critérios precisos de restrição do uso de meios de prova em relação a factos determinados, como 
acontece com o art. 392º do Código Civil, onde se estabelece que “A prova por testemunhas é admitida em 
todos os casos em que não seja directa ou indirectamente afastada”, e com o disposto nos artigos 393º, 
394º e 395º desse Código, que prevêem as situações em que é inadmissível a prova testemunhal.

Razão por que compete ao juiz examinar, em cada processo judicial, se é legalmente permitida a 
produção dos meios de prova oferecidos, e, no caso afirmativo, aferir da necessidade da sua produção em 
face das questões colocadas, sabido que instrução tem por objecto os factos controvertidos e relevantes 
para o exame e decisão da causa tendo em conta as várias soluções plausíveis da questão de direito.

No caso vertente, o oponente alegou, em abono da sua tese, que a carência de meios financeiros 
para proceder ao pagamento das contribuições que constituem a dívida exequenda se ficou a dever, 
exclusivamente, à acentuada redução de actividade da sociedade devedora por falta de trabalho, a qual 
deixou de laborar por completo em 2005, bem como aos prejuízos económico -financeiros que ela vinha 
sofrendo e aos erros graves de contabilidade que descreve, cometidos à sua revelia e sem o seu conhe-
cimento, assim como à realização de obras que enumera e que acarretaram elevados prejuízos para a 
sociedade, aos custos fixos de funcionamento que enuncia e à penhora dos créditos que identifica.

Nesse contexto factual, e perseguindo a demonstração dos invocados factos, o oponente arrolou 
4 testemunhas para produção de prova testemunhal e requereu a produção de prova pericial e docu-
mental.

Todavia, e apesar de após os articulados o Mmº Juiz ter notificado o oponente para vir aos autos 
identificar a matéria que pretendia ver respondida com a indicada prova testemunhal, e de este ter re-
torquido que «com a prova testemunhal pretende esclarecer a factualidade vertida nos arts. 7º a 39º, 
ambos inclusive, do seu articulado» (cfr. fls. 54), o certo é que nunca foi marcada data para a produção 
dessa prova nem proferido despacho a dispensá -la.

Com efeito, logo após a atribuição do processo a outra Magistrada, por força do despacho interlo-
cutório acima aludido, foi proferida sentença onde se deixou exarado que «Como bem o refere o RFP do 
alegado pelo oponente, extrai -se desde logo a fraca credibilidade, designadamente por pouco ou nada 
referir em termos de factos concretos, limitando -se a carrear para o efeito apenas prova testemunhal», 
e concluindo que o oponente se limitou «(…) a tecer alegações genéricas não demonstradas, sem que 
apresente qualquer prova que corrobore a falta de legitimidade por si alegada.(…)

Apesar do esforço argumentativo e probatório desenvolvido pelo Oponente entendemos que não foi 
suficiente para ilidir a presunção de culpa que recai sobre os administradores, gerentes e outras pessoas 
que exerçam funções de administração nas empresas e sociedades de responsabilidade limitada.».

Não foi, pois, facultada a realização de diligências probatórias requeridas, apesar de a matéria de 
facto alegada na petição não ser toda ela genérica, conclusiva e indiferente para o exame e decisão da 
causa. Aliás, a selecção da matéria de facto relevante para a decisão da causa deve ser feita segundo as 
várias soluções plausíveis da questão de direito (art. 511.º do CPC) e, como vimos, a tese sufragada pelo 
oponente é juridicamente sustentável e plausível face à materialidade que expressamente alegou.

E embora a falta de produção de prova requerida e da sua ponderação e valoração no julgamento 
da matéria de facto não integre uma nulidade processual, sendo, antes, susceptível de consubstanciar um 
erro de julgamento  - na medida da deficiência do juízo valorativo que a dispensou ou do erro cometido 
pelo julgador quanto à inexistência de elementos de prova ou das sua irrelevância para a decisão da 
causa – há que reconhecer que a sentença padece do referido erro de julgamento.

Aliás, ao ter julgado que a oposição não podia proceder por «completa ausência de prova» da 
falta de culpa do oponente no pagamento da dívida, a Mmª Juíza incorreu não só no aludido erro de 
julgamento, como descurou a necessidade de fixação dos elementos de facto pertinentes para a discussão 
do aspecto jurídico da causa segundo as várias soluções plausíveis da questão de direito.

Há, pois, necessidade de ampliar a matéria de facto com vista a obter todos os elementos que 
suportem a decisão de direito, o que importa a revogação da decisão recorrida em conformidade com 
o disposto nos artigos 729.º n.º 3 e 730.º do CPC, devendo os autos baixar ao tribunal “a quo” para que 
aí seja repetido o julgamento após a observância dos trâmites instrutórios necessários e pertinentes, 
nessa medida ficando, pelas razões acima expostas, prejudicado o conhecimento do recurso interposto 
do despacho interlocutório.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em:

 - conceder provimento ao recurso interposto da sentença, revogar essa decisão e ordenar a baixa 
dos autos ao tribunal recorrido para que seja substituída por outra que decida após ampliação da base 
factual, de acordo com o que se atrás se apontou;

 - não tomar conhecimento do recurso interposto do despacho interlocutório.
Sem custas.

Lisboa, 22 de Maio de 2013. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Lino 
Ribeiro. 
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 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Execução de sentença. Juros de mora. Juros indemnizatórios.

Sumário:

Os juros moratórios não incidem sobre o montante dos juros indemnizatórios.

Processo n.º 1008/12 -30.
Recorrente: Director -Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira.
Recorrido: A…, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. O Director -Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira recorre da sentença proferida pelo 

TAF do Funchal no processo de execução de julgados intentado por A………………, S.A., na parte em 
que julgou procedente o direito do exequente e condenou a AT ao pagamento ao exequente de “juros 
moratórios a partir do termo do prazo da execução espontânea da sentença (art. 102º n.º 2 da LGT), 
que os juros moratórios incidem sobre o montante do imposto e sobre os juros indemnizatórios devidos 
e a imputação faz -se nos termos do artº 40º n.º 4 da LGT”.

1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
I – Pelo elenco de fundamentos acima descritos, infere -se que a douta sentença, determinou que 

no caso dos autos o Exequente terá direito a juros moratórios a partir do termo do prazo da execução 
espontânea da sentença, nos termos do disposto no art. 102º n.º 2 da LGT, e que os juros moratórios 
incidem sobre o montante do imposto e sobre os indemnizatórios devidos, fazendo -se a imputação nos 
termos do art. 40º n.º 4 da LGT.

II – Salvo o devido respeito, não pode o Recorrente, nesta parte, conformar -se com a douta sen-
tença, porquanto, incorre em manifesto vício de violação de lei, e não atende a profícua jurisprudência 
sobre a matéria em causa, proferida por esse Colendo tribunal.

III – Importa desde logo referir que, a matéria em causa já foi objecto de reiterada jurisprudência 
firmada por esse Colendo Tribunal, estribando -se no entendimento de que os juros moratórios a favor 
do contribuinte não incidem sobre os juros indemnizatórios.

IV – A este propósito veja -se os Acórdãos proferidos por Secção de Contencioso Tributário 
em 17/02/2002, no Proc. n.º 10/02; em 20/11/2002, no Proc. n.º 1079/02; em 7/03/2007, no Proc. 
n.º 1220/06; em 2/07/2008, no Proc. n.º 303/08; em 14/07/2008, no Proc. n.º 304/08; em 31/01/2008, 
no Proc. n.º 839/07.

V – Tal orientação jurisprudencial veio a merecer confirmação pelo Pleno da Secção nos Acórdãos 
proferidos em 24/10/2007 e em 17/06/2009, nos Processos nºs. 1095/05 e 447/07, respectivamente.

VI – Assim, a douta sentença a quo na parte que determina o direito a juros moratórios sobre juros 
indemnizatórios, enferma de vício de violação de lei, devendo ser revogada.

Termina pedindo o provimento do recurso e que, consequentemente, seja revogada a decisão re-
corrida, na parte que determinou o direito do exequente a juros moratórios sobre juros indemnizatórios.

1.3. Não houve contra -alegações (nesta sede a recorrida esclareceu apenas o seguinte):
«(…) no pedido por si formulado na presente execução não se encontram contabilizados juros 

moratórios sobre juros indemnizatórios;
2. Conforme facilmente se demonstra, e já havia sido referido nos presentes autos, o valor pedido 

da Exequente inclui apenas os seguintes valores:
i) € 2.534.319,14, relativo ao imposto a devolver;
ii) € 988.413,19, relativo aos juros indemnizatórios calculados sobre o valor referido em i) e 

vencidos desde o pagamento do imposto referido em i) até 21 -08 -2010;
iii) € 126.715,87, relativo aos juros moratórios, calculados sobre o valor referido i) desde 22 -08 -2010 

e vencidos até 27 -11 -2011;
3. De acordo com o exposto, verifica -se que não foram peticionados juros moratórios sobre juros 

indemnizatórios;
4. A procedência do recurso interposto pela Executada em nada irá, portanto, afectar os direitos 

da Exequente já reconhecidos nos presentes autos;
5. Pelo que, por falta de interesse em agir, não irá contestar o recurso e as respectivas alegações 

da Executada/Recorrente.»
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1.4. O MP, tendo vista dos autos, pronunciou -se nos termos seguintes:
«O meio processual acessório da execução de julgados não é um processo judicial tributário que 

exija a intervenção imperativa do Ministério Público (art. 101º n.º 1 alínea f) LGT; arts. 14º n.º 2 e 97º 
n.º 1 alínea j) CPPT)» e «Subsidiariamente, no caso concreto o Ministério Público não emite pronúncia 
sobre o mérito do recurso jurisdicional, considerando que não estão em causa direitos fundamentais 
dos cidadãos, interesses públicos especialmente relevantes ou algum dos bens e valores referidos no 
art. 9º n.º 2 CPTA (art. 146º n.º 1 in fine CPTA)»

1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes (rectifica -se agora o lapso 

material na ordem das alíneas do Probatório: cuja alínea E) está duplicada).
A) Por Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, no proc. n.º 936/06, transitado em julgado 

em 21 -05 -2010 que concedeu provimento ao recurso interposto pelo A……………., SA (doravante 
apenas exequente ou A) da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do Funchal que a revogou e 
que julgou procedente a impugnação e anulou a 1ª correcção efectuada pela Administração Fiscal de 
1.101.680.935$ operada ao lucro tributável do exercício de 1990 (doc n.º 1 junto com a PI);

B) Considere -se pertinente alguns factos constantes do Acórdão referido no ponto anterior:
A requerente foi objecto de uma correcção ao seu lucro tributável ao exercício de 1990, no mon-

tante de 1.101.680.935$ (€ 5.495.161,34);
Esta correcção reflectiu -se na redução dos prejuízos fiscais acumulados à data de 1990;
Aquele ajustamento não teve qualquer efeito no IRC do exercício de 1990, por se manter uma 

situação de matéria colectável nula, devido à existência de resultados negativos acumulados, transi-
tados dos anos anteriores, no montante de 3.355.880.385$ (€16.739.060,79) que, após ajustamento 
pela Administração se reduziria para 2.254.199.450$ (€ 11.243.899,45);

No ano de 1990 os resultados foram positivos, tendo sido apurados um lucro global de 
1.524.743.349$ (€ 7.605.387,76), que foi absorvido pelos prejuízos transitados dos anos anterio-
res (no total de 3.355.880.385$), com um valor a reportar para o ano seguinte de 1.831.137.036$ 
(€ 9.133.673,03);

C) Em 1991 foi liquidado oficiosamente pela Administração Tributária o montante de 774.099.380$ 
(€ 3.861.191,43) (doc. n.º 2, junto com a PI);

D) A ora exequente aderiu ao Decreto -Lei n.º 248/2002, de 14 -11 (Plano Ferreira leite) que permitiu 
o benefício da dispensa de juros compensatórios no montante de 266.014.011$ (€ 1.326.972,29);

E) O ora exequente suportou um acréscimo de 508.085.369$ (€2.534.319,14), pagos em dois 
momentos:

a) 63.000.000$ (€314.242,70): em 18 -11 -1996 (mediante a adesão ao Plano Mateus (doc. n.º 3, 
junto com a PI);

b) 445.085.369$ (€2.245.419,65): em 27 -12 -2002 (no âmbito do Decreto -Lei n.º 248/2002, de 
14 -11) (doc. n.º 4, junto com a PI);

F) No dia 19 -11 -2011 a exequente recebeu um cheque no valor de € 2.534.319,14 (fls. 72 a 84, 
dos autos);

G) No dia 19 -01 -2012 a exequente recebeu um cheque no valor de € 706.957,50, com indicação 
de juros indemnizatórios (fls. 132, dos autos);

H) No dia 25 -01 -2012 a exequente recebeu o cheque no valor de € 115.259,45, com a indicação 
de juros indemnizatórios (fls. 135, dos autos);

I) No dia 25 -01 -2012 a exequente recebeu um cheque no valor de € 95.908,59, com indicação de 
juros indemnizatórios (fls. 134, dos autos);

J) Em 23 -12 -2010 deu entrada a presente acção (carimbo aposto no rosto de fls. 1, dos autos).
3.1. Em face desta factualidade, a sentença recorrida considerou, além do mais, o seguinte:
«Em relação à parte do valor peticionado pelo exequente já satisfeito deve a acção ser julgada 

extinta por se ter verificado o pagamento.
Vejamos, então no que respeita ao valor de € 207.268,82 que o exequente ainda entende ser devido, 

pois é seu entendimento que aqui se aplica o art. 40º n.º 4 da LGT e art. 785º do Código Civil.
O n.º 4 do art. 40º da LGT diz que em caso de o montante a pagar ser inferior ao devido, o pa-

gamento é sucessivamente imputado pela seguinte ordem a:
a) Juros moratórios;
b) Outros encargos legais;
c) Divida tributária, incluindo juros compensatórios;
d) Coimas.
A ordem de imputação do pagamento prevista no n.º 4 é a generalizadamente adoptada para 

pagamento das dívidas tributárias, e está também prevista nos arts. 89º n.º 2 e 262º n.º 2 do CPPT, 
para a compensação de créditos e pagamento em execução fiscal, respectivamente (Leite de Campos 
e outros, in Lei Geral Tributária, Comentada e Anotada, 2003, 3ª edição, Vislis, nota ao art. 40º).
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Por seu turno o art. 785º do CC preceitua que quando, além do capital, o devedor estiver obrigado 
a pagar despesas ou juros, ou a indemnizar o credor em consequência da mora, a prestação que não 
chegue para cobrir tudo o que é devido, presume -se feita por conta, sucessivamente das despesas, da 
indemnização, dos juros e do capital (nº 1) e que a imputação só pode fazer -se em último lugar, salvo 
se o credor concordar em que se faça antes (nº 2).

Entendeu o STA no acórdão de 17/10/2007 (rec. n.º 0447/07) na aplicação do princípio consti-
tucional da igualdade, que o art. 40º, n.º 4, da LGT, tem aqui aplicação. Aliás na linha do princípio 
civilista, de idêntico teor, consagrado no art. 785º do CC. Assim, reconhecemos – e porque o exequente 
o requer – que a quantia entregue pelo Estado deve imputar -se como decorre do art. 40º, 4, da LGT: 
primeiro, aos juros de mora; depois ao imposto, incluindo os juros indemnizatórios.

Daí que o exequente tem direito aos juros moratórios a partir do termo do prazo da execução 
espontânea da sentença (art. 102º n.º 2 da LGT), que os juros moratórios incidem sobre o montante 
do imposto e sobre os juros indemnizatórios devidos e a imputação faz -se nos termos do art. 40º n.º 4 
da LGT.

Neste sentido também o Ao do STA de 08 -02 -2012 (rec. n.º 01113/11) onde se lê no sumário que 
o regime de imputação de pagamentos previsto no art. 40º n.º 4, da Lei Geral Tributária é aplicável às 
dívidas da administração tributária para com os contribuintes, pagas em execução de julgado.

Pelo que, há que dar razão ao exequente.
III – DECISÃO
Pelo exposto julgo procedente a acção e condeno a AT ao pagamento ao exequente na quantia de 

€ 207.268,82 a título de imposto ainda em dívida a que acrescem os juros moratórios que se venceram 
desde 27 -10 -2011.»

3.2. Conforme resulta das Conclusões das alegações do recurso, nomeadamente da Conclusão VI, 
a AT e Aduaneira apenas dissente do julgado, «na parte em que determina o direito a juros moratórios 
sobre juros indemnizatórios».

A questão a decidir é, pois, apenas a de saber se os juros moratórios também incidem sobre os juros 
indemnizatórios (não se coloca, portanto a questão de saber se, sendo devidos juros indemnizatórios 
após o termo do prazo de execução voluntária da sentença, também são devidos juros moratórios).

Vejamos.
4. Como é sabido, a execução da sentença transitada em julgado é obrigatória para a AT (art. 100º 

da LGT) que a deve cumprir espontaneamente, no prazo de 3 meses (nos termos do n.º 1 do art. 175º 
do CPTA) ou no prazo de 30 dias, se a execução consistir apenas no pagamento de quantia (nº 3 do 
mesmo artigo).

A execução segue o regime previsto para a execução das sentenças dos tribunais administrativos, 
sendo que, em caso de a sentença implicar a restituição de tributo já pago, são devidos juros de mora 
a partir do termo do prazo da sua execução espontânea (nºs. 1 e 2 do art. 102º da LGT).

Por outro lado, nos termos do n.º 2 do art. 146º do CPPT, «o prazo de execução espontânea das 
sentenças e acórdãos dos tribunais tributários conta -se a partir da data em que o processo tiver sido 
remetido ao órgão da administração tributária competente para a execução, podendo o interessado 
requerer a remessa no prazo de 8 dias após o trânsito em julgado da decisão». E decorrido o prazo 
de execução espontânea sem que a sentença seja cumprida, pode, então, o interessado requerer ao TT 
que a tiver proferido (em 1º grau de jurisdição) a respectiva execução (nº 3 do citado art. 146º e n.º 1 
do art. 176º do CPTA).

E decorrido o referido prazo de execução espontânea por parte da AT «… o credor da restituição 
de tributo pago (nele incluídos, evidentemente, os juros indemnizatórios a que se tenha direito), terá 
direito a juros de mora.

O seu pagamento depende, todavia, de pedido seu, a efectuar na referida petição dirigida ao 
tribunal.

A solução da não liquidação oficiosa dos juros de mora, contrastante com a da liquidação dos 
juros indemnizatórios, percebe -se à luz do entendimento de que não se está, em tal caso, já perante 
um efeito directo da anulação do acto que quando é decretada envolve já a consideração do tempo 
decorrido até então e em cujo pagamento a Administração sai já condenada, mas perante um puro 
rendimento de uma obrigação de capital.» (1)

No caso que nos ocupa, não vem suscitada a questão de saber se, sendo devidos juros indemni-
zatórios após o termo do prazo de execução voluntária da sentença, também são devidos juros mora-
tórios. (2)

Na verdade, e como se disse, a questão colocada no recurso é apenas a de saber se os juros mo-
ratórios também incidem sobre os juros indemnizatórios.

E a essa questão a jurisprudência vem respondendo negativamente.
Por um lado, como se refere no acórdão do Pleno da Secção de Contencioso Tributário do STA, de 

17/6/2009, rec. n.º 447/07, argumenta -se (argumentação que vale quer para a questão da não cumulação 
das duas espécies de juros em relação ao mesmo período de tempo, quer para a questão da impossibi-
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lidade legal de os juros de mora incidirem sobre os juros indemnizatórios) que «os juros moratórios a 
favor do contribuinte e os juros indemnizatórios perseguem a mesma finalidade: os indemnizatórios 
destinam -se “a compensar o contribuinte do prejuízo provocado pelo pagamento indevido da prestação 
tributária” e os moratórios visam “reparar prejuízos presumivelmente sofridos [pelo sujeito passivo], 
derivados da indisponibilidade da quantia não paga pontualmente”.

Estas duas espécies de juros têm, pois, a mesma função, “correspondendo ambos a uma indem-
nização atribuída com base em responsabilidade civil e destinando -se a reparar os prejuízos advindos 
ao contribuinte do desapossamento e consequente indisponibilidade de um determinado montante 
pecuniário, recte, da prestação tributária.

Ainda que os respectivos factos geradores sejam diferentes – num caso a liquidação ilegal, no 
outro o atraso no pagamento  -, sempre está presente uma obrigação indemnizatória derivada da pro-
dução de determinados danos ou prejuízos provocados por aquela indisponibilidade”. Cfr. o acórdão 
do STA de 7 de Março de 2007, processo n.º 01220/06.

Juros indemnizatórios e juros moratórios a favor do contribuinte são, portanto, duas realidades 
jurídicas afins que têm um regime semelhante e desempenham a mesma função.

Ora, uma vez que as duas espécies de juros se fundam numa obrigação indemnizatória que 
pretende ressarcir idênticos prejuízos, eles não podem ser cumuláveis em relação ao mesmo período 
de tempo.»

Mas os juros de mora também não podem incidir sobre a quantia devida ao contribuinte a título 
de juros indemnizatórios, ou seja, apesar de não restituição do montante anulado de imposto e juros 
compensatórios no prazo legalmente previsto para o cumprimento espontâneo pela AT implique a obri-
gação de pagamento de juros de mora sobre esse montante se tal for pedido pelo contribuinte, tais juros 
de mora não podem incidir sobre a quantia devida ao contribuinte a título de juros indemnizatórios.

E este é entendimento que vem sendo afirmado (embora sem unanimidade de posições) repeti-
damente pela jurisprudência do STA (cfr. entre outros, os acórdãos desta Secção do STA, de 17/4/02, 
rec. n.º 10/02; de 20/11/02, rec. n.º 1079/02; de 11/2/04, rec. n.º 1731/03; de 7/3/2007, rec. n.º 1220/06 
(com voto de vencido); de 2/5/07, rec. n.º 9/07; de 31/1/08, rec. n.º 839/07; de 2/7/08, rec. n.º 303/08; 
de 14/7/08, rec. n.º 304/08 (com voto de vencido); de 2/3/2011, rec. n.º 0880/10 (com voto de vencido); 
de 6/2/13, rec. n.º 01114/12 (com voto de vencido); bem como os acórdãos do Pleno, de 24/10/07 
rec. 1095/05 (com 2 votos de vencido) e de 17/6/2009, rec. n.º 447/07 (com 3 votos de vencido). 
Em sentido contrário, cfr. o ac. da Secção, de 3/10/2007, rec. n.º 0431/07.

Argumentando -se ali, no essencial, que (i) «não há, para os juros indemnizatórios, disposição 
legal semelhante àquele n.º 8 do artigo 35º da Lei Geral Tributária. Sendo juros devidos a favor do 
contribuinte, em virtude de uma liquidação e subsequente desapossamento ilegais, não podem ser 
integrados numa dívida de imposto. Do mesmo modo, devido à sua natureza, não podem tais juros 
moratórios  - a favor da Fazenda Pública  - incidir sobre juros indemnizatórios a favor do contri-
buinte» (ii) e que «no domínio do direito fiscal vigora o princípio da legalidade, maxime o princípio 
da tipicidade, o que veda à administração tributária a possibilidade de convencionar o anatocismo 
após o vencimento dos juros ou efectuar a dita notificação judicial, uma vez que estas hipóteses não 
se encontram previstas nas leis tributárias. (…) Assim, está totalmente vedada pela lei a possibilidade 
de os juros indemnizatórios serem fonte de novos juros. (…) Em suma: os juros moratórios não podem 
incidir sobre os juros indemnizatórios».

Em face deste entendimento que já acolhemos e que vem sendo maioritariamente reiterado na 
jurisprudência citada, e porque, pese embora a acuidade da argumentação constante dos votos de vencido 
referidos, também não vemos que haja motivos substanciais para se decidir aqui de modo contrário, 
é de concluir que a sentença recorrida enferma do erro de julgamento que a recorrente lhe imputa, ou 
seja, na parte em que condenou a AT ao pagamento ao exequente de juros moratórios incidentes sobre 
os juros indemnizatórios devidos.

Carecendo, portanto, mas apenas nesta estrita medida, de ser revogada.
DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida na parte 

em que condenou a AT ao pagamento ao exequente de juros moratórios incidentes sobre os juros in-
demnizatórios devidos.

Sem custas, dado que não houve contra -alegações.

Lisboa, 22 de Maio de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda 
Maçãs.

(1) Diogo Leite Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, Lei Geral Tributária Anotada e comentada, 
4ª ed., 2012, anotação 6 ao art. 102º, p. 887.

(2) Quanto a esta questão (saber se são devidos juros moratórios no mesmo período em que também são devidos juros 
indemnizatórios) e à aparente contradição entre as disposições contidas no art. 100º e no n.º 1 do art. 102º, ambos da LGT, 
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cfr., entre outros, os acórdãos desta Secção do STA, de 11/2/2009, rec, n.º 01003/08 e de 6/2/2013, rec. n.º 01114/12, no quais, 
apelando -se também ao disposto no n.º 5 do art. 61º do CPPT (ao tempo n.º 3 do mesmo artigo) se afastou uma interpretação 
estritamente literal desses preceitos, que poderia levar à conclusão de que, após o termo do prazo de execução da sentença 
anulatória da liquidação, sem que o imposto fosse restituído ao contribuinte, são devidos juros indemnizatórios e juros mora-
tórios sobre o imposto a restituir.

Salienta -se ali que, «resultando dos arts. 100º da LGT e 61º, n.º 3, do CPPT, que, quando há lugar a juros indemnizatórios, 
eles cobrem todo o período que vai desde o pagamento indevido até à emissão da nota de crédito, tem de concluir -se que, nessas 
situações, não haverá lugar a pagamento de juros de mora, pois, se este fosse efectuado, ocorreria uma cumulação de juros 
relativamente ao mesmo período de privação da quantia paga. Isto é, sendo de entender que não pode haver lugar a cumulação 
de juros indemnizatórios e moratórios relativamente ao mesmo período de tempo, a interpretação que permite compatibilizar 
o regime do art. 100º da LGT, complementado com o do art. 61º do CPPT, e o do art. 102º da mesma Lei é a de que, quando 
há lugar a juros indemnizatórios, não tem aplicação o regime dos juros de mora previsto no art. 102º, pois toda a dívida de 
juros é paga a título de juros indemnizatórios. Assim, é de interpretar restritivamente o art. 102º, como aplicando -se apenas 
aos casos em que não há lugar a juros indemnizatórios, isto é, os casos em que a anulação não é motivada por erro imputável 
aos serviços, pois quando é esta a razão da anulação há sempre lugar a juros indemnizatórios (art. 43º, n.º 1, da LGT).» 

 Acórdão 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Recurso jurisdicional. Oposição de Julgados. Trânsito em julgado.

Sumário:

Para que seja admissível o recurso previsto no art. 280º, n.º 5 do CPTT, é condição 
necessária que as decisões fundamento tenham transitado em julgado.

Processo n.º 1016/12 -30.
Recorrente: A………………., SA.
Recorrido: Município de Odivelas.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. A…………….., SA, com os demais sinais dos autos, ao abrigo do n.º 5 do artigo 280º do CPPT, 
interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa, que julgou improcedente 
a impugnação judicial que deduziu contra a liquidação da taxa de renovação da licença de publicidade 
para o ano de 2007, no valor de €106.95.

Como fundamento do recurso, invoca a existência de oposição com o acórdão do STA de 2/6/2010, 
proferido no recurso n.º 033/10, em que se julgou inconstitucionais as normas ao abrigo das quais foi 
aplicada a taxa impugnada.

O recurso foi admitido como oposição de julgados.
O digno representante do Ministério Público junto deste Tribunal pronunciou -se sobre a inad-

missibilidade do recurso, porque o tratamento desigual com o acórdão fundamento está consolidado 
nos autos, uma vez que o STA não pode sindicar de novo o juízo de constitucionalidade emitido pelo 
Tribunal Constitucional no acórdão de fls. 344 a 349 dos autos, e porque não se pode convolar o recurso 
de oposição de julgados para recurso nos termos gerias, dada o valor da acção ser inferior à alçada do 
tribunal.

Notificado do parecer do Ministério Público, o recorrente sustenta que basta uma decisão de um 
tribunal superior que perfilhe uma solução oposta relativamente ao mesmo fundamento de direito, para 
que o recurso seja admitido e que a jurisprudência do Tribunal Constitucional constante do acórdão 
n.º 177/2010 de 5/5/2010 não se consolidou, até porque o acórdão fundamento foi proferido em data 
posterior.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir
2. Está em causa nesta fase processual, a admissibilidade do recurso.
Como se referiu, o recurso foi admitido, por despacho do Mm. Juiz a quo. Mas tal despacho não 

vincula este Supremo Tribunal (art. 685º - C, n.º 5 do CPC).
Ora bem:
O número 5 do artigo 280º do CPPT prescreve que «a existência de alçadas não prejudica o 

direito ao recurso para o Supremo Tribunal Administrativo de decisões que perfilhem solução oposta 
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relativamente ao mesmo fundamento de direito e na ausência substancial de regulamentação jurídica, 
com mais de três sentenças do mesmo ou outro tribunal de igual grau ou com uma decisão de tribunal 
de hierarquia superior».

Atendendo à parte final desta norma, tem razão a recorrente quando diz que é suficiente uma 
decisão de um tribunal superior que, sobre o mesmo fundamento de direito, contenha uma solução 
diferente da constante da sentença recorrida, para que o recurso seja admitido.

No caso dos autos, o fundamento de direito em questão é o mesmo: trata -se de saber se o tributo 
impugnado tem a natureza de taxa ou de imposto. Se for taxa, como decidiu a sentença recorrida, as 
normas que o prevêem não padecem de inconstitucionalidade, por violação dos artigos 103º, n.º 2 e 165º 
n.º 1, alínea i) da CRP; se tiver a natureza de imposto, como decidiu o acórdão fundamento, acórdão 
do STA n.º 033/10, de 2/6/2010, verifica -se a inconstitucionalidade.

Acontece que, para este tipo de recurso ser admissível, é necessário que o acórdão fundamento 
tenha transitado em julgado. Diz Jorge de Sousa, em anotação àquela norma, que «entre os requisitos de 
admissibilidade do recurso com fundamento em oposição de julgados incluiu -se o de terem transitado em 
julgado as decisões invocadas como fundamento do recurso, pois, relativamente a decisões não transita-
das, há a possibilidade de as questões que delas são objecto serem decididas diferentemente em recurso 
jurisdicional e, por isso, não se está ainda perante uma situação de tratamento desigual, que é a justificação 
deste recurso excepcional» (cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, Vol. IV, pág. 421).

Portanto, como também se decidiu no acórdão deste Tribunal, proferido no recurso n.º 0240/04 de 
22/9/2004, o recurso por oposição de decisões só será admissível se o trânsito em julgado das decisões 
alegadamente contrárias à decisão recorrida não constituir condição do mesmo recurso. Numa perspectiva 
lógica, dir -se -á que só se compreende o recurso por oposição de decisões se as decisões fundamento 
tiverem transitado em julgado. Com efeito, na falta do trânsito em julgado das decisões fundamento, 
não se pode falar em oposição de julgados, pois estas não são necessariamente a palavra final, bem 
podendo acontecer que, em recurso, se fixe solução idêntica à decisão recorrida. Na perspectiva da lei, 
diremos que este entendimento tem consagração legal, no artigo 152º do CPTA e no artigo. 763º, n.º 2 
do CPC, para os recursos para uniformização de jurisprudência, cujos objectivos são os mesmos que 
o recurso previsto no n.º 5 do art. 280º do CPPT.

É por isso que o recurso não pode ser admitido.
O acórdão fundamento invocado pelo recorrente, proferido no recurso n.º 033/10, de 2/6/2010, 

é um acórdão que ainda não tinha transitado em julgado, pois dele havia sido interposto recurso ordi-
nário para o Tribunal Constitucional, recurso este que é sempre deduzido antes do trânsito em julgado 
da decisão (cfr. arts. 70º n.º 2 e 75º n.º 1 da LTC). Nesse processo, o Tribunal Constitucional proferiu 
a Decisão Sumária n.º 417/2010, de 11/10, no qual considerou o tributo como taxa, o que levou este 
Tribunal a proferir nova decisão, a constante do acórdão n.º 033/10, de 19/1/2011, que deu execução 
àquela decisão, acolhendo necessariamente o entendimento sobre a qualificação como taxa da receita 
liquidada.

Quando em 25/5/2012 é interposto o presente recurso por oposição de julgados já havia transi-
tado em julgado o acórdão n.º 033/10, que decidiu no mesmo sentido que a sentença recorrida. Nesse 
momento já não havia qualquer contradição sobre a mesma questão: ambas as decisões qualificam o 
tributo como taxa. Simplesmente, o recorrente indicou como acórdão fundamento a decisão que ainda 
não havia transitado em julgado, o que é inadmissível.

Não estão assim preenchidos os requisitos necessários ao recurso previsto no n.º 5 do art. 280º 
do CPPT.

Também não se pode convolar para outra forma de recurso, dado o valor da impugnação não 
ultrapassar a alçada do tribunal de 1ª instância.

3. Face ao exposto, acordam em não admitir recurso por oposição de julgados.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 22 de Maio de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 

 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Artigo 32.º, n.º 8 da Lei n.º 109 -B/2001, de 27 de Dezembro. Tributação das mais-
-valias. Regime transitório.
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Sumário:

 I — Da aplicação do regime transitório de tributação das mais -valias instituído pelo 
n.º 8 do artigo 32.º da Lei n.º 109 -B/2001, de 27 de Dezembro (Orçamento de 
Estado para 2002), por opção do sujeito passivo, relativamente à mais valia fiscal 
associada ao custo de aquisição de um bem não amortizável, resulta acréscimo 
(tributação) de 50 % da mesma (mais valia antiga) sem necessidade de reinvesti-
mento, sendo que o referido acréscimo tem necessariamente de afectar o resultado 
fiscal de um exercício anterior ao da alienação.

 II — No entanto, se apenas se verificar o reinvestimento parcial do valor de realização 
o regime supra referido será aplicável à parte proporcional da diferença positiva 
entre as mais e menos valias a que o mesmo se refere.

 III — Tendo presentes os pertinentes elementos interpretativos, não resulta do texto 
legal que a opção pelo regime transitório previsto no n.º 8 do artigo 32.º da Lei 
n.º 109 -B/2001, teria de ser manifestada em momento anterior ao da alienação 
do activo objecto de reinvestimento, e nomeadamente que a própria declaração 
fiscal em que contribuinte revelasse a sua escolha teria necessariamente que ser 
submetida em momento anterior ao da realização formal da venda projectada.

Processo n.º 1041/11 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – A……., S.A., melhor identificada nos autos, vem recorrer para este Supremo Tribunal da 
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, que julgou improcedente a impugnação judicial 
por si deduzida, contra o indeferimento tácito da reclamação graciosa sobre a autoliquidação de IRC, 
referente ao exercício de 2006 no valor de 7.115.632,78.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1.O presente recurso vem interposto da Sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Sintra, que julgou totalmente improcedente a impugnação judicial deduzida pela A…… contra o 
indeferimento tácito da reclamação graciosa apresentada do acto de liquidação de IRC respeitante 
ao exercício de 2006.

2. A A……. entende que a interpretação levada a cabo pelo Tribunal a quo não corresponde nem 
à letra nem à ratio da lei aplicável aos factos, o que determina que a decisão recorrida enferme de 
erro na aplicação do Direito.

3. A questão jurídica central em torno da qual se suscita a não conformação da A……. com a 
decisão recorrida é a do regime transitório aplicável às mais -valias realizadas por SGPS e da inter-
pretação do n.º 8 do artigo 32º da Lei n.º 109 -B/2001

4. Na interpretação que faz do n.º 8 do artº. 32º da Lei n.º 109 -B/2000, a decisão recorrida defendeu, 
em primeiro lugar, que o recurso ao regime nela instituído implica sempre a inclusão, na base tributável 
do sujeito passivo, do montante integral da diferença positiva entre mais -valias e menos -valias cuja 
tributação deixou de se efectuar ao abrigo do art. 44º do CIRC, e já não somente de uma parte desse 
montante (a parte proporcional ao valor do bem objecto de reinvestimento que se pretenda alienar).

5. Contudo, o que resulta expressamente da letra da lei parece ser, precisamente, o contrário.
6. Com efeito, o legislador, procurando fornecer o critério da sujeição a imposto do valor das 

mais -valias “diferidas” ou “suspensas” — conforme são vulgar e erroneamente designadas, como 
se mostrou —, utilizou expressamente o termo “parte” (“a parte da diferença positiva entre as mais-
-valias e as menos -valias, realizadas antes de 1 de Janeiro de 2001, cujo valor de realização tenha 
sido ou, no respectivo prazo legal venha a ser objecto de reinvestimento em bens não reintegráveis”). 
E é também essa parte que “pode (...) ser antecipadamente incluída na base tributável de qualquer 
exercício que seja anterior ao da alienação do correspondente activo a que está associada (...,)por 
metade do seu valor(...)”

7. O que parece razoável é que o legislador teve em mente as situações comuns, em que um sujeito 
passivo que experimenta mais -valias com a alienação de bens do seu activo canaliza o correspondente 
valor de realização para o reinvestimento na aquisição de uma pluralidade de bens, ficando a mais -valia 
não tributada — de acordo com o regime aplicável à data dos factos aqui em análise — associada a 
cada um desses bens, na proporção do respectivo valor ou custo de aquisição (esta seria sempre, de 
resto, a situação mais provável em face de sociedades dedicadas à aquisição e gestão de participações 
sociais). Se, mais tarde, esse mesmo sujeito passivo viesse a vender apenas uma parte desses bens em 
que se traduziu o seu reinvestimento, o valor a sujeitar a imposto corresponderia então à proporção 
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representada por essa parte no montante global da mais -valia realizada (ou no valor total do reinves-
timento efectuado, o que é dizer o mesmo).

8. Há, na verdade, no texto da lei que aqui se trata de interpretar, uma preocupação em associar, 
de modo fraccionado, as mais -valias não tributadas aos bens objecto de reinvestimento, no sentido de 
que a cada um destes últimos anda ligada uma parte das primeiras.

9. Além disso, se o legislador tivesse pretendido dispor no sentido imaginado pela decisão recor-
rida, se fosse esse realmente o seu objectivo, ter -lhe -ia sido muito fácil fazê -lo: bastaria que, em lugar 
de se referir à “parte da diferença positiva entre as mais -valias e as menos -valias realizadas (..)“tivesse 
antes optado por se referir à “totalidade da diferença positiva entre as mais -valias e as menos valias 
realizada”, ou simplesmente “à diferença positiva entre as mais -valias e as menos valias realizada”.

10. Realmente, a interpretação sufragada pelo Tribunal a quo esbarra com um escolho insupe-
rável: ela não logra explicar por que razão o legislador se teria referido à parte, se alegadamente se 
queria referir ao todo. E é, desde logo, essa falha que torna inaceitável e ilegal a decisão recorrida, de 
um modo, aliás, surpreendente, de tal maneira é ostensiva a sua contradição com o texto legal. Pode 
dizer -se, com a maior segurança, que no preceito em análise não existe qualquer referência, expressa 
ou subentendida, à obrigação de o sujeito passivo recapturar a totalidade do saldo entre as mais -valias 
e as menos -valias que fora previamente excluída da tributação, quando pretende alienar apenas uma 
parte dos bens em que se traduziu o seu reinvestimento.

11. Mas a interpretação defendida na decisão recorrida não é apenas frontalmente incompatível 
com o texto da lei. Ela não dispõe também de qualquer suporte no plano teleológico — pelo menos, 
que seja inteligível para a recorrente, já que o não conseguiu descortinar na decisão recorrida.

12. Por último, quanto a este particular aspecto, a interpretação vertida na Sentença afigura -se 
também desadequada no plano mais vasto do conjunto dos mecanismos típicos do sistema fiscal para 
proteger as mais -valias em nome do incentivo ao reinvestimento do correspondente valor de realização. 
Em todos esses mecanismos ou regimes, o legislador preocupou -se sempre em estabelecer uma propor-
ção entre o valor da mais -valia realizada e o valor do reinvestimento efectuado, fazendo depender o 
beneficio que concede à primeira da proporção em que o segundo se concretiza. Todos esses regimes, 
na verdade, admitem expressamente a sua aplicação parcial.

13. Por todas as razões expendidas, a decisão recorrida interpreta o n.º 8 do artigo 32º da Lei 
n.º 109 -B/2001 de um modo absolutamente contrário ao respectivo teor literal, contrário à correspon-
dente ratio e inserção sistemática, sendo, por isso, anulável.

14. Em segundo lugar, o Tribunal a quo entendeu ainda que, independentemente do que atrás 
ficou dito, a opção pelo regime transitório em referência teria de ser manifestada em momento anterior 
ao da alienação do activo objecto de reinvestimento, no sentido de que a própria declaração fiscal em 
que o Contribuinte revela a sua escolha teria necessariamente que ser submetida em momento anterior 
ao da realização formal da venda projectada.

15. Trata -se agora de um problema de tempestividade: independentemente de se saber se a A……. 
poderia ou não sujeitar a tributação uma parte da mais -valia correspondente às participações detidas 
na B……, o Tribunal considera que, de qualquer forma, o fez fora do prazo alegadamente exigido pelo 
n.º 8 do art. 32º da Lei n.º 109 -B/2001.

16. Mais uma vez, contudo, não se consegue encontrar correspondência entre a letra da norma 
citada e a interpretação que dela faz a decisão recorrida — não é, de facto, perceptível também em que 
medida se pode inferir da redacção daquele preceito que a recaptura das mais -valias fiscais apenas 
poderá ser incluída na base tributável de uma declaração de rendimentos Modelo 22 de IRC, referente 
a qualquer exercício anterior ao da alienação de um bem objecto de reinvestimento, desde que tal 
declaração tenha sido submetida em momento anterior ao da mesma alienação.

17. O que vai dito atrás expressa a leitura que a recorrente fazia, ao tempo dos factos de que tratou 
a decisão recorrida, da legislação aplicável às mais -valias realizadas por SGPS. Essa leitura, como é 
sabido, é frontalmente contrária à interpretação adoptada pela Administração fiscal e sufragada pelo 
Tribunal a quo, a qual se reputa de ilegal.

18. O referido Tribunal, contudo, não estava limitado à escolha entre a tese da Administração 
fiscal e a posição sustentada pela A…….: no âmbito da sua competência para definir e defender a le-
galidade fiscal, poderia ainda ter explorado outros caminhos interpretativos que lhe fossem oferecidos 
pela evolução no tempo da legislação aplicável às mais -valias realizadas por SGPS.

19. Ora esses outros caminhos interpretativos existiam e existem, de facto, a tal ponto que se pode 
dizer que a recorrente, com o seu conhecimento actual, não teria procedido como procedeu. É que essa 
alternativa de interpretação, que o Tribunal ad quem pode e deve conhecer, salvo o devido respeito, 
produziria um resultado fiscal ainda mais favorável à recorrente.

20. Com efeito, em 2006, a alienação das participações na B……, realizada pela A……., reunia 
todas as condições para beneficiar imediatamente da aplicação da redacção do art. 31º do EBF. 
De acordo com a redacção do preceito em referência à data em que a A……. procedeu à alienação da 
sua participação na B…….. as mais -valias e menos -valias realizadas pelas SGPS com a alienação de 
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participações sociais deixaram de concorrer, de todo, para a formação do respectivo lucro tributável, 
no caso de se encontrarem verificados alguns requisitos quanto às participações alienadas.

21. Este regime de isenção das mais -valias e menos -valias não se encontrava vedado pelo direito 
transitório. A referência aos regimes transitórios efectuada na mesma Lei que atribui ao art. 31º do 
EBF a redacção que prevê a referida isenção deve ser compreendida numa lógica de abertura de uma 
faculdade: tais regimes foram mantidos em vigor para deles poderem lançar mão os que ainda não 
pudessem cumprir as novas condições impostas pelo art. 31º do EBF. De facto, ao introduzir na nossa 
ordem jurídica um regime de não tributação das mais -valias realizadas pelas SGPS, o legislador só 
podia estar imbuído de um princípio de tratamento mais favorável; a referência aos sobreditos regimes 
transitórios não pode ler -se como o estabelecimento de uma obrigação, mas antes como a abertura de 
uma faculdade, a que os sujeitos passivos podiam recorrer se isso fosse da sua conveniência.

22. Sendo assim, as mais -valias decorrentes da alienação das participações na B……., realizada 
pela A……., encontravam -se isentas de tributação em sede de IRC: as mais -valias por si realizadas não 
deviam pura e simplesmente ter sido sujeitas a qualquer tributação, e não era realmente necessário 
recorrer ao regime do n.º 8 do art. 32º da Lei n.º 109 -B/2001.

23. Quanto à Informação n.º 166/2003 e à violação dos artigos 68º da LGT e 57º do CPPT, bem 
como dos princípios da boa -fé e da protecção da confiança, entende a recorrente que da mesma re-
sultava, indiscutivelmente, que a Administração corroborava, na íntegra, o sentido interpretativo da 
A……: na dita Informação, indica -se expressamente que ela incide sobre a questão concreta colocada 
pela A……. e que serve o propósito de constituir resposta ao seu pedido específico — não se trata da 
apreciação de uma solicitação de qualquer outro contribuinte.

24. Assim, ao contrário do que propugna o juiz do Tribunal a quo — para quem a Informação 
n.º 166/2003 não consubstancia a resposta definitiva ao pedido de informação vinculativa solicitado —, 
ela não pode deixar de ser considerada uma informação prévia vinculativa, pela qual a Administração 
comunicou antecipadamente à A……. o seu ponto de vista sobre a situação hipotética submetida a 
consulta (isto é, como seria tratada fiscalmente, ao abrigo do regime transitório previsto na Lei do 
Orçamento de Estado para 2002, a inclusão na base tributável de 2004 de apenas parte do saldo entre 
mais -valias e menos -valias de apuradas em 2000), devendo, na sua actuação concreta posterior a essa 
resposta, fidelidade estrita ao teor da mesma — sob pena de violação do n.º 2, in fine, do artigo 68º da 
LGT, na versão então em vigor (“não podendo a administração tributária proceder posteriormente no 
caso concreto em sentido diverso da informação prestada”), bem como do n.º 3 do artigo 57º do CPPT, 
e, em rigor, de toda a razão de ser do regime das informações vinculativas (cujo conceito operativo 
nuclear há -de sempre ser, obviamente, o da “vinculatividade”).

25. Contudo, ainda que se não considerasse a Informação n.º 166/2003 como a verdadeira res-
posta ao pedido de informação vinculativa endereçado à Administração fiscal por parte da recorrente, 
é indesmentível que, de todo o modo, não estamos perante uma qualquer comunicação informal, que 
a Impugnante tenha obtido numa mera troca de impressões verbal ou por meios menos próprios: ela 
constitui uma informação oficial, foi levada ao conhecimento da Impugnante por intermédio de uma 
notificação também ela oficial, incide, sem dúvida, sobre a questão colocada no pedido de informação 
vinculativa dirigido pela recorrente (a interpretação do n.º 8 do artigo 32º da Lei n.º 109 -B/2001) 
e refere expressamente ter sido elaborada como resposta a esse específico pedido, desse específico 
sujeito passivo.

26. Assim, à A…….. não era exigida outra coisa que não reputar de plenamente credível o teor da 
Informação e confiar em absoluto que podia, sem risco de desconsideração administrativa dessa sua 
opção fiscal, levar parte da mais -valia em causa a tributação no ano de 2004, mediante declaração 
de substituição, nesse sentido, apresentada em 2008, pelo que deveria o Tribunal a quo ter concluído 
no sentido de considerar que os actos impugnados violam todos os preceitos onde se encontra consa-
grado o princípio da boa -fé  - os artigos 266º da Constituição, 6ª, n.º 1, do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA) e 59º da LGT.

27. Por outro lado, quanto à reversão do ajustamento efectuado pela Impugnante nas declara-
ções Modelo 22 de substituição relativas ao exercício de 2004, a recorrente mantém a sua posição, 
reafirmando não encontrar na lei processual tributária quaisquer meios susceptíveis de concretizar 
esse resultado.

28. A A……. entende que não dispunha de qualquer disposição legal que lhe permitisse efectuar 
uma correcção que se consubstanciasse no apuramento de um lucro tributável inferior ao apurado nas 
declarações Modelo 22 de substituição do exercício de 2004 e, nessa medida, evitar que viesse a ser 
sujeita a uma tributação relativamente a 150% da mais -valia fiscal apurada no exercício de 2000, na 
parte relativa ao reinvestimento efectuado na aquisição de partes de capital representativas de 50,10% 
do capital social da B……. (50% no exercício de 2004 e 100% no exercício de 2006).

29. Tal situação — como vimos, em completa violação da legalidade vigente —, constitui um caso 
de enriquecimento sem causa por parte do Estado, previsto no artigo 473º do Código Civil (aplicá-
vel por força da alínea d) do artigo 2º da Lei Geral Tributária), o qual dispõe que “aquele que, sem 
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causa justificativa, enriquecer à custa de outrem é obrigado a restituir aquilo com que injustamente se 
locupletou”, aspecto que deveria ter sido devidamente relevado pelo Tribunal que proferiu a decisão 
de que se recorre.»

2 – Não foram apresentadas contra alegações.
3 -O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido do não provimento do 

recurso.
4 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
5 - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
A. A impugnante enquadra -se no regime especial de tributação dos grupos de sociedades, sendo 

a sociedade dominante (Doc. 9 da petição inicial e processo administrativo tributário /reclamação 
graciosa apensos).

B. No exercício de 2000, apurou uma diferença positiva de € 180.917.454,42 entre as mais -valias 
e as menos -valias fiscais realizadas em virtude da alienação de partes de capital por si detidas, a qual 
teve por base um valor de realização total de € 250.999.413,64 (Docs. 3 e 9 da PI e PAT/RG apensos).

C. Neste exercício, a impugnante procedeu ao reinvestimento de parte daquele valor de realização, 
no montante de € 209.495.116,00, mediante a subscrição e realização do capital social da sociedade 
“C…….  - SGPS, S.A.” (Docs. 4 e 9 da PI e PAT/RG apensos).

D. Apresentou a tributação parte do total do saldo entre as mais -valias e menos -valias apuradas 
nesse exercício, no montante de € 4.040.786,13, mediante o correspondente ajustamento na declaração 
de rendimentos modelo 22 de IRC, referente ao exercício em questão (Docs. 5 e 9 da PI e PAT/RG 
apensos).

E. No dia 30/12/2003, a impugnante adquiriu 2.505.197 acções da sociedade “B…….SGPS” à 
sociedade “D……, SGPS, S.A.”, representativas de 50,10% do capital social desta, pelo montante de 
€41.185.438,68 (Docs. 6 e 9 da PI e PAT/RG apensos).

F. No dia 04/12/2002, apresentou pedido de informação vinculativa, solicitando saber se poderia, 
no exercício de 2002, exercer a opção prevista no n.º 8 do artigo 32º, da Lei n.º 109 -8/2001, de 27 de 
Dezembro, relativamente à parte da mais -valia realizada no exercício de 2000 associada à parte que 
pretendia alienar a curto prazo (Doc. 7 da P1 e PAT/RG apensos).

G. No dia 30/01/2003, a inspectora tributária E…….. elaborou a informação n.º 166/03, pronunciando-
-se no sentido da impugnante poder no exercício de 2002 exercer a opção prevista no n.º 8 do artigo 32º, 
da Lei n.º 109 -B/2001, de 27 de Dezembro, apenas no que se refere à parte da mais -valia realizada no 
exercício de 2000 associada às acções que pretende alienar a curto prazo, colocando tal informação à 
consideração superior (Doc. 7 da P1 e PAT/RG apensos).

H. No dia 18/02/2003, o Subdirector -Geral da Direcção -Geral dos Impostos pronunciou -se sobre a 
informação referida no ponto G, determinando a sua remessa ao Centro de Estudos Fiscais com pedido 
de emissão de parecer, (Doc. 7 da P1 e PAT/RG apensos).

I. A resposta ao pedido de informação vinculativa referido no ponto F foi remetida à impugnante 
no dia 18/07/2003, através do ofício n.º 027863, constando da mesma que, por despacho datado de 
23/06/2003 do Director -Geral dos Impostos, este sancionou o entendimento do Centro de Estudos Fis-
cais de, uma vez feita a opção pelo regime instituído pela Lei n.º 109 -B/2001, de 27 de Dezembro, a 
diferença positiva entre as mais - valias e as menos valias suspensas de tributação dever ser incluída, na 
sua totalidade (50% da totalidade), no lucro tributável de exercício anterior ao da alienação dos activos, 
abrangendo o termo “alienação” quer a alienação total, quer parcial dos activos em que se concretizou 
o reinvestimento dos valores de realização (fls. 140 da RG apensa).

J. No decurso do ano de 2006, a impugnante procedeu à alienação à “C…….” da participação 
detida na “B…….” (Doc. 9 da PI e PAT/RG apensos).

K. No dia 24/11/2008, apresentou duas declarações de rendimentos modelo 22, de substituição, 
uma a título próprio, outra referente a todo o grupo do qual é a sociedade cúpula, relativas ao exercí-
cio de 2004, nas quais inscreveu, no campo 276 do quadro 07, a recaptura do valor de 50% da mais-
-valia apurada em 2000, na parte afecta à participação financeira detida na B…….., correspondente a 
€ 12.937.514,14, tendo sido emitida a correspondente Liquidação no dia 2411112008 (Doc. 8 da PI e 
PAT/RG apensos).

L. Na sequência da apresentação destas declarações e em cumprimento da ordem de serviço 
n.º 01200806113, de 2611112008, foi accionado procedimento de inspecção externa ao exercício de 
2004 da impugnante, com vista à análise das declarações de rendimentos entregues (Doc. 9 da PI e 
PAT/RG apensos).

M. Tal procedimento culminou com o relatório de inspecção tributária constante de fls. 155/173, 
cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, recebido pela impugnante no dia 24/03/2009, 
no qual se conclui que, tendo em consideração a informação vinculativa referida no ponto 1, a 
correcção a efectuar no exercício de 2004 ao lucro tributável, ascenderia a € 75.500.820,00, por-
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quanto a tributação teria que ser dada pela totalidade e não na proporção da alienação efectuada 
em 2006 (Doc. 9 da PI e PAT/RG apensos).

N. Mais consta do referido relatório não ter aplicação a opção pelo regime constante do artigo 32º, 
n.º 8, da Lei n.º 109 -B/2001, pois “a parte da diferença positiva entre as mais -valias e as menos -valias 
realizadas antes de 1 de Janeiro de 2001 apenas pode ser antecipadamente incluída na base tributável 
de qualquer exercício que seja anterior ao da alienação do correspondente activo a que está associada 
e não postecipadamente”, devendo a impugnante, “relativamente à declaração de rendimentos do ano 
de 2006, proceder ao acréscimo ao quadro 07 da totalidade da mais -valia fiscal suspensa associada 
às partes de capital da B……., no valor de €25.875.028,28, sendo que, relativamente ao exercício de 
2004, não se efectuarão quaisquer procedimentos até que a liquidação do exercício de 2006 se conso-
lide na ordem jurídica (...) Dado no entanto, que a A……. fez entrega da declaração de rendimentos 
modelo 22 de IRC, de substituição, referente ao exercício de 2006, considerando a totalidade da mais 
valia fiscal suspensa associada às partes de capital da B……., que foram alienadas nesse exercício, no 
valor antes referido, não se irá proceder a qualquer correcção relativamente àquele exercício uma vez 
que a empresa assume a tributação pela totalidade, da citada mais valia, (ver folhas 47, Anexo I). Ainda 
e no que ao exercício de 2004 diz respeito, e dado que a A……. não procedeu à entrega da declaração 
de rendimentos modelo 22, para este exercício, no sentido de desconsiderar o valor mencionado no 
campo 276 do quadro 07 da declaração modelo 22, relativamente à opção que efectuou pelo disposto 
no n.º 8 do artigo 32º da Lei 109 -8/2001 de 27 -12, caso em que a mesma a ser entregue seria convolada 
em reclamação graciosa da liquidação nos termos do n.º 5 do artigo 59º do CPPT e caso ainda não ve-
nha a apresentar, nos prazos que a lei estabelece, reclamação ou impugnação judicial a Administração 
Fiscal, só efectuará qualquer correcção, após a liquidação do exercício de 2006 se consolidar na nossa 
ordem jurídica, nos termos do artigo 78º da LGT e dentro dos prazos de Revisão do Acto Tributário” 
(Doc. 9 da PI e PAT/RG apensos).

O. No decurso da acção de inspecção, a impugnante entregou declaração modelo 22 de substitui-
ção, referente ao exercício de 2006, recebida no dia 11/02/2009, procedendo à inclusão, no respectivo 
campo 276 do quadro 07, da totalidade da mais - valia fiscal associada às partes de capital detidas na 
B……, no montante de € 25.875.028,28, transpondo o correspondente efeito para a declaração relativa 
ao grupo de tributação abrangido pelo regime especial de tributação dos grupos de sociedades (Doc. 2 
da PI e PAT/RG apensos).

P. No dia 29/05/2009, a impugnante apresentou reclamação graciosa desta liquidação, à qual foi 
atribuída o n.º 3522200904002075 (Doc. 1 da PI e PAT/RG apensos).

Q. No dia 21/12/2009, a impugnante apresentou a presente impugnação do indeferimento tácito 
desta reclamação graciosa (fls. 175).

6. Do objecto do recurso:
Tanto quanto se apura das conclusões das respectivas alegações, que, como é sabido, delimitam 

o objecto do recurso, são as seguintes as questões que a recorrente vem submeter à apreciação deste 
Supremo Tribunal:

1. Saber se a interpretação que a sentença recorrida deu ao n.º 8 do artigo 32º da Lei n.º 109 -B/2001 
(regime transitório de tributação das mais valias nas SGPS) incorre em erro de julgamento, nomeada-
mente por ser contrária ao respectivo teor literal e contrária à correspondente ratio e inserção sistemática, 
sendo, por isso, tal decisão anulável.

2. Saber se incorre em erro de julgamento a sentença recorrida ao julgar que a impugnante, e ora 
recorrente, exerceu de forma intempestiva a opção pelo regime transitório do n.º 8 do artigo 32º da Lei 
n.º 109 -B/2001 na medida em que a opção por tal regime teria de ser manifestada em momento anterior 
ao da alienação do activo objecto de reinvestimento, no sentido de que a própria declaração fiscal em 
que o Contribuinte revela a sua escolha teria necessariamente que ser submetida em momento anterior 
ao da realização formal da venda projectada.

3. Saber se as mais -valias decorrentes da alienação das participações na B……., realizada pela 
A…….., se encontravam isentas de tributação em sede de IRC por força do disposto no art. 31.º do 
E.B.F., na versão vigente em 2006, sendo que tais mais valias não deviam pura e simplesmente ter sido 
sujeitas a qualquer tributação, e não era realmente necessário recorrer ao regime do n.º 8 do art. 32º 
da Lei n.º 109 -B/2001.

4. Saber se, face à informação n.º 166/03, que foi prestada à recorrente pela administração fiscal 
(A.F.), ocorre violação do princípio da boa fé ínsito nos arts. 266.º da Constituição, 6.º -A n.º 1 do C.P.A. 
e 59.º da L.G.T.; e

5. Saber se, pela forma como foi tributada a dita mais valia em mais de 150 %, resulta um enri-
quecimento ilícito por parte do Estado, conforme previsto no art. 473.º do C. Civil.

A sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal, conhecendo da questão da interpretação do regime 
transitório de tributação das mais valias nas SGPS, previsto pelo n.º 8 do art. 32º da Lei n.º 109 -B/2001, 
concluiu que o recurso ao regime transitório previsto na Lei n.º 109 -B/2001 implica a antecipação da 
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inclusão, na base tributável do sujeito passivo, do montante integral da mais -valia cuja tributação se 
encontrava suspensa.

De igual modo, quanto à suscitada questão da actuação da Administração Tributária na sequência 
da informação vinculativa n.º 166/2003 se julgou não assistir razão à impugnante por não ocorrer a 
invocada a violação dos princípios da boa -fé e da segurança jurídica, na sua dimensão de protecção 
da confiança.

E quanto ao invocado enriquecimento sem causa conclui a decisão recorrida não se afigurar 
adequado fazer apelo ao princípio da justiça, no sentido de corrigir a autoliquidação de 2006, que é a 
efectivamente devida, pois ainda se afigura possível a revisão da autoliquidação referente ao exercício 
de 2004.

Contra o assim decidido se insurge a recorrente defendendo em síntese que face à leitura da norma 
constante no n.º 8 do artigo 32º da Lei n.º 109 -B/2001, de 27 de Dezembro, do seu elemento literal não 
se descortina a mínima ressonância da interpretação perfilhada pela Administração fiscal ao entender 
que o recurso ao regime nela instituído implica sempre a antecipação da inclusão, na base tributável 
do sujeito passivo, do montante integral da mais -valia cuja tributação se encontrava suspensa, e já não 
somente de uma parte do seu valor, ainda que com os adequados ajustamentos proporcionais.

Alega ainda que a interpretação defendida na sentença recorrida não tem qualquer suporte no 
plano teleológico e uma vez que residindo a ratio legis subjacente a todos os regimes de suspensão e 
diferimento de tributação de mais -valias do tipo do que aqui é tido em conta, precisamente, no incentivo 
ao reinvestimento do valor realizado com a alienação do activo que operou a mais -valia, então sempre 
há -de ser elemento nuclear do regime a conexão entre esse valor de realização, esse reinvestimento, 
essa mais -valia e esse activo.

Do mesmo modo que considera que não é sustentável a interpretação da Administração quanto à 
tempestividade com que a Impugnante procedeu à tributação de 50% das mais -valias fiscais associadas 
às participações detidas na B……., não sendo, em sua tese, perceptível em que medida se pode inferir 
da redacção daquele preceito que a recaptura das mais -valias fiscais apenas poderá ser incluída na base 
tributável de uma declaração de rendimentos modelo 22 de IRC referente a qualquer exercício anterior 
ao da alienação do activo 2006, desde que tal declaração tenha sido submetida em momento anterior 
ao da mesma alienação.

Prosseguindo, entende que o facto que a lei estatui como podendo ser antecipado à alienação do 
activo subjacente à mais -valia não é a declaração fiscal, mas sim a própria tributação — não se trata de 
quando se declara o facto tributário, mas de em que exercício ocorrerá a incidência de imposto sobre 
esse facto.

Pelo que conclui que, ao colocar à tributação em 2004 apenas a parte da diferença positiva apurada 
entre as mais -valias e menos -valias do ano de 2000, especificamente ligada à participação da B…….  - e 
ao mobilizar, para esse efeito, o regime transitório do n.º 8 do artigo 32º da Lei n.º 109 -B/2001, apenas 
em 2008 actuou totalmente dentro do âmbito de aplicação do dito regime.

Quanto à validade da Informação n.º 166/2003 considera a recorrente que a informação n.º 166/2003, 
não pode deixar de ser considerada uma informação prévia vinculativa, pela qual a Administração co-
municou antecipadamente à recorrente o seu ponto de vista sobre a situação hipotética submetida a 
consulta, devendo, na sua actuação concreta posterior a esta resposta fidelidade estrita ao teor da mesma 
sob pena de violação do disposto nos arts. 68º da LGT e 57º do Código de Procedimento e Processo 
Tributário.

Sem prescindir, alega que a informação n.º 166/2003 constitui uma informação oficial, levada ao 
conhecimento da Impugnante por intermédio de uma notificação também oficial pelo que, ao empreen-
der uma actuação contrária àquela sua posição anterior, em que a recorrente fundadamente confiou, a 
Administração Tributária violou todos os preceitos onde se encontra consagrado o princípio da boa -fé, 
o que deveria ter sido reconhecido pelo Tribunal recorrido.

Finalmente quanto à reversão do ajustamento efectuado pela Impugnante nas declarações Modelo 
22 de substituição relativas ao exercício de 2004 considera a recorrente que não dispunha de qualquer 
disposição legal que lhe permitisse efectuar uma correcção que se consubstanciasse no apuramento 
de um lucro tributável inferior ao apurado nas declarações Modelo 22 de substituição do exercício de 
2004 e, nessa medida, evitar que viesse a ser sujeita a uma tributação relativamente a 150% da mais-
-valia fiscal apurada no exercício de 2000, na parte relativa ao reinvestimento efectuado na aquisição 
de partes de capital representativas de 50,10% do capital social da B……. (50% no exercício de 2004 
e 100% no exercício de 2006), sendo que tal situação constitui um enriquecimento sem causa por parte 
do Estado, previsto no artigo 473º do Código Civil.

Apreciando e decidindo.
6.1 Do regime transitório de tributação das mais valias nas SGPS, previsto pelo n.º 8 do art. 32º 

da Lei n.º 109 -B/2001,
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Uma correcta aproximação do problema pressupõe que se analise a evolução do regime de tributação 
das mais valias obtidas por SGPS em caso de reinvestimento até à sua revisão pela Lei do Orçamento 
de Estado de 2002 (Lei n.º 109 -B/2001).

Como esclarece Rui Camacho Palma (1) «ao contrário do que sucede com a generalidade das 
sociedades comerciais, as SGPS beneficiaram, até 31 de Dezembro de 2000, de um regime de diferi-
mento integral de tributação das mais -valias obtidas mediante a alienação ou troca das participações 
societárias por si detidas, sempre que o valor de realização fosse reinvestido até ao fim do segundo 
exercício seguinte ao da execução da alienação ou troca na aquisição de novas participações sociais.

Contudo, nos termos do regime introduzido pela Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro (vulga-
rizada por ‘Lei da Reforma Fiscal”), cuja entrada em vigor ocorreu a 1 de Janeiro de 2001, o regime 
das mais -valias apuradas pelas SGPS foi alterado, passando a ser possível apenas diferir, durante cinco 
anos, a tributação das mais -valias resultantes da alienação por venda ou troca de acções ou quotas em 
caso de reinvestimento do correspondente valor de realização em novas participações sociais entre o 
início do exercício anterior e o final do segundo exercício seguinte ao dessa realização. Ao abrigo deste 
sistema, um quinto da mais -valia seria tributada no ano da alienação e os quatro quintos restantes ao 
longo dos quatro exercícios subsequentes.

Sucede que este regime foi novamente revisto pela Lei de Orçamento do Estado para 2002 (Lei 
n.º 109 -B/2001, de 27 de Dezembro), a qual veio estabelecer a exclusão, em determinadas circunstâncias, 
de tributação de um valor correspondente a 50% do saldo positivo das mais e menos -valias apuradas 
na alienação, tanto de elementos do activo imobilizado corpóreo, como também de determinadas par-
ticipações sociais, igualmente mediante reinvestimento do respectivo valor de realização.

Com a entrada em vigor da referida Lei n.º 109 -B/2001 de 27 de Dezembro passou a aplicar -se 
ao regime fiscal das SGPS o disposto nos n.º 1 e 5.º do art. 46.º do CIRC (redacção então em vigor) 
e nos n.º 1 e 4.º do art. 45.º do mesmo diploma, conforme previsto no n.º 1 do art. 31 do Estatuto dos 
Benefícios Fiscais.

Assim, de harmonia com este normativo, na redacção que lhe foi conferida Lei n.º 109 -B/01, 
de 27/12, às SGPS e às SCR era aplicável o disposto nos n.os 1 e 5 do artigo 46.º do Código do IRC, 
sem dependência dos requisitos aí exigidos quanto à percentagem de participação e ao período de de-
tenção, bem como o disposto no n.º 1 e no n.º 4 do artigo 45.º daquele Código, neste último caso sem 
dependência dos requisitos aí exigidos quanto à percentagem de participação.» Por força deste regime, 
e da remissão do artº 31º do EBF, a mais valia líquida seria considerada em metade do seu valor, se 
no exercício anterior ao da realização, no próprio exercício ou até ao fim do 2º exercício seguinte, se 
verificasse o reinvestimento do valor de realização.

Porém a referida Lei de Orçamento de Estado de 2002 introduziu também um regime transitório 
alternativo ao regime de diferimento previsto pela Lei 30  - G/2000, regulado pelos ns. 8 e 9 do supra 
referido artº 32º.

De acordo com tal regime transitório a parte da diferença positiva das mais e menos -valias reali-
zadas antes de Janeiro de 2001 cujo valor de realização tivesse sido ou viesse a ser reinvestido, podia 
ser antecipadamente incluída na base tributável de qualquer exercício anterior ao da alienação, desde 
que posterior a Janeiro de 2001, por metade do seu valor, mas sem exigência de novo reinvestimento.

Por outro lado às mais -valias realizadas em 2001, possibilitava -se a opção pelo regime de di-
ferimento previsto na Lei 30 -G/2000 (5 anos desde que existisse reinvestimento) ou pelo regime de 
exclusão parcial da tributação previsto na Lei n.º 109 -B/2001 (tributação de 50% da diferença positiva 
entre mais e menos -valias)

Posteriormente a Lei de Orçamento de Estado 2003, veio alterar o regime de tributação das mais-
-valias detidas pelas SGPS estabelecendo, através do artº 31º, n.º 2 do EBF um regime de exclusão 
de tributação das mais -valias realizadas na transmissão onerosa de participações detidas por período 
superior a um ano, estabelecendo também que as menos -valias e os encargos financeiros suportados 
com a aquisição das partes sociais deixam de concorrer para a formação do lucro tributável. (2)

6.2 Feitas estas considerações sobre o a evolução do regime de tributação das mais valias obtidas 
por SGPS em caso de reinvestimento até à sua revisão pela Lei do Orçamento de Estado de 2002, cumpre 
agora proceder à análise da norma cuja interpretação se convoca para a resolução da questão decidenda 
e que é precisamente a do regime transitório previsto pelo n.º 8 do art. 32º da Lei n.º 109 -B/2001.

Dispunha o referido normativo:
«A parte da diferença positiva entre as mais -valias e as menos -valias, realizadas antes de 1 de 

Janeiro de 2001, cujo valor de realização tenha sido ou, no respectivo prazo legal, venha a ser objecto 
de reinvestimento em bens não reintegráveis pode, por opção do sujeito passivo, e em alternativa ao 
regime previsto na alínea b) do n.º 7 da Lei n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro, ser antecipadamente 
incluída na base tributável de qualquer exercício que seja anterior ao da alienação do correspondente 
activo a que está associada, desde que posterior a 1 de Janeiro de 2001, por metade do seu valor, nos 
termos previstos no artigo 45. o do Código do IRC, na redacção dada pela presente lei, mas sem exi-
gência do novo reinvestimento subsequente consagrado neste último preceito.»
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A redacção do preceito não prima pela clareza e suscita dúvidas de interpretação, como se refere 
no parecer 19/2003, do Centro de Estudos Fiscais, parcialmente transcrito a fls. 232 dos presentes autos, 
nomeadamente por não explicitar, ao referir -se à alienação, se tal termo abrange, não só, a alienação 
total mas também a alienação parcial do correspondente activo em que se concretizou o investimento.

Como se viu a sentença recorrida, conhecendo da questão da interpretação do regime transitório de 
tributação das mais valias nas SGPS, previsto pelo n.º 8 do art. 32º da Lei n.º 109 -B/2001, e ancorando-
-se no despacho de 03.06.2003 do Director Geral dos Impostos (3), emitido após o pedido de informação 
vinculativa dirigido pela impugnante, concluiu que o recurso ao regime transitório previsto na Lei 
n.º 109 -B/2001 implica a antecipação da inclusão, na base tributável do sujeito passivo, do montante 
integral da mais -valia cuja tributação se encontrava suspensa.

Entendeu decisão sindicada que optando a impugnante pela aplicação do dito regime provisório, 
a diferença positiva entre as mais valias e as menos -valias suspensa de tributação tinha de ser inte-
gralmente incluída no lucro tributável do exercício anterior, pois não resulta da lei a possibilidade de 
escolher a inclusão faseada daquela diferença positiva.

Não acompanhamos, porém, este entendimento e consideramos até que a interpretação acolhida 
pelo Tribunal a quo não tem na letra da lei a adequada correspondência verbal, ainda que imperfeita-
mente expressa.

É certo que, de harmonia com o constante do artigo 9º do Código Civil, a interpretação não deve 
cingir -se à letra da lei, mas sobretudo reconstituir o pensamento legislativo a partir dos textos, tendo 
em conta a unidade do sistema jurídico, as circunstâncias em que a lei foi elaborada e as condições 
específicas do tempo em que é aplicada (nº 1).

Não pode, porém, ser considerado pelo intérprete o pensamento legislativo que não tenha letra 
da lei um mínimo de correspondência verbal, ainda que imperfeitamente expresso (artº 9º, n.º 2 do 
Código Civil).

Como refere Baptista Machado (Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, 13.ª reimpressão, 
pag. 185) o texto é o ponto de partida da interpretação, cabendo -lhe, desde logo, uma função negativa, 
qual seja, “a de eliminar aqueles sentidos que não tenham qualquer apoio, ou, pelo menos, qualquer 
correspondência ou ressonância nas palavras da lei”

Ora, no caso, como bem nota a recorrente, a interpretação sufragada pela Administração Fiscal, 
e sancionada pela sentença recorrida, desconsidera desde logo o limite textual fornecido pela norma 
e, deixa sem explicação uma questão pertinente, qual seja a de saber porque razão o legislador se teria 
referido à parte, se, alegadamente, se quereria referir ao todo.

Efectivamente resulta do texto da lei uma clara conexão entre o termo «parte» e a expressão «da 
alienação do correspondente activo a que está associada»

Terá sido essa a intenção do legislador ao deixar expresso, e não meramente implícito, que é a 
parte da diferença positiva (não tributada no ano da realização) entre as mais -valias e as menos -valias, 
realizadas antes de 1 de Janeiro de 2001, cujo valor de realização tenha sido ou, no respectivo prazo legal, 
venha a ser objecto de reinvestimento em bens não reintegráveis, que pode (…) ser antecipadamente 
incluída na base tributável de qualquer exercício que seja anterior ao da alienação do correspondente 
activo a que está associada, ou seja ao da alienação dos títulos que têm por subjacente, o reinvestimento 
de tais mais valias, por metade do seu valor.

Assim quando a norma refere “parte da diferença positiva entre as mais -valias e as menos valias 
realizadas antes de 1 de Janeiro de 2001” parece claro que a opção não se refere à totalidade dessa 
diferença, até porque o mesmo preceito relaciona essa mais valia com o activo a que está associada, 
como se deduz da expressão “correspondente ao activo a que está associada”.

Pretendeu -se assim admitir que, em alternativa ao regime transitório previsto na alínea, b) do n.º 7 
do artº 7º da Lei n.º 30 -G72000 de 29 de Dezembro, as empresas pudessem antecipar a tributação para 
qualquer exercício anterior ao da alienação dos activos em que concretizaram (ou viessem a concreti-
zar) o reinvestimento, desde que posterior a 1 de Janeiro de 2001 (4), tributação essa que, neste caso, 
incidirá apenas sobre 50% da mais valia fiscal associada.

Em suma, da aplicação do regime instituído pelo n.º 8 do artigo 32.º da Lei n.º 109 -B/2001, de 
27 de Dezembro (Orçamento de Estado para 2002), por opção do sujeito passivo, relativamente à mais 
valia fiscal associada ao custo de aquisição de um bem não amortizável, resulta acréscimo (tributação) de 
50% da mesma (mais valia antiga) sem necessidade de reinvestimento, sendo que o referido acréscimo 
tem necessariamente de afectar o resultado fiscal de um exercício anterior ao da alienação. (5)

No entanto, se apenas se verificar o reinvestimento parcial do valor de realização o regime supra 
referido será aplicável à parte proporcional da diferença positiva entre as mais e menos valias a que o 
mesmo se refere.

Não tem, pois, apoio ou correspondência no texto legal, bem pelo contrario, a interpretação san-
cionada pela decisão recorrida no sentido de que, uma vez feita a opção pelo regime instituído pela lei 
n.º 109 -B/2001 a diferença positiva entre as mais valias e as menos valias suspensa de tributação deve 
ser incluída, na sua totalidade, no lucro tributável do exercício anterior.
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Mas, sendo consabido que nenhuma interpretação ficará completa com a simples apreensão literal 
do texto da lei, sendo sempre necessária «uma tarefa de interligação e valoração que excede o domínio 
literal (6)” e que a captação do sentido de uma norma não pode fazer -se de uma forma isolada, há que 
recorrer a outros subsídios interpretativos, nomeadamente os elementos sistemático e teleológico.

Ora, no caso, também esses contributos interpretativos apontam no mesmo sentido.
Assim cumpre notar que o regime especial de tributação das mais e menos valias no domínio 

das Sociedades Gestoras de Participações Sociais e das Sociedades de Capital de Risco revisto pela 
Lei de Orçamento do Estado para 2002 (Lei n.º 109 -B/2001, de 27 de Dezembro), era um regime do 
reinvestimento que permitia a respectiva aplicação às mais e menos valias resultantes da alienação de 
partes sociais desde que o valor de realização fosse reinvestido, total ou parcialmente, na aquisição de 
outras quotas, acções ou títulos emitidos pelo Estado.

Com efeito e como já se referiu, com a entrada em vigor da Lei n.º 109 -B/200l, de 27 de Dezembro 
(OE/2002), passou a ser aplicável às SGPS o disposto nos ns. 1 e 5 do art. 46 do CIRC sem dependên-
cia dos requisitos aí exigidos, bem como os ns. 1 e 4 do art. 45º do mesmo diploma, de acordo com o 
disposto no art. 31º do Estatuto de Benefícios Fiscais.

O regime de tributação das mais valias realizadas na transmissão onerosa de partes de capital pelas 
SGPS seguiu, pois, de perto, as evoluções do regime regra de tributação das mais valias em sede de 
IRC, denominado regime de reinvestimento dos valores de realização (artº 45º do CIRC), tendo sido 
regulado até 31 de Dezembro de 2002 por remissão para este mesmo regime com dispensa de obser-
vância de determinados requisitos, como sejam os relativos ao período de detenção e à percentagem 
ou valor da participação (7).

Dispunha o artº 45º do CIRC, na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 109 -B/200l, de 27 de 
Dezembro (OE/2002), o seguinte:

«1 - Para efeitos de determinação do lucro tributável, a diferença positiva entre as mais -valias e as 
menos -valias, calculadas nos termos dos artigos anteriores, realizadas mediante a transmissão onerosa 
de elementos do activo imobilizado corpóreo, detidos por um período não inferior a um ano, ou em 
consequência de indemnizações por sinistros ocorridos nestes elementos, é considerada em metade do 
seu valor, sempre que, no exercício anterior ao da realização, no próprio exercício ou até ao fim do 
segundo exercício seguinte, o valor de realização correspondente à totalidade dos referidos elementos 
seja reinvestido na aquisição, fabricação ou construção de elementos do activo imobilizado corpóreo 
afectos à exploração, com excepção dos bens adquiridos em estado de uso a sujeito passivo de IRS ou 
IRC com o qual existam relações especiais nos termos definidos no n.º 4 do artigo 58.º (Redacção da 
Lei n.º 109 -B/2001, de 27/12)

2  - No caso de se verificar apenas o reinvestimento parcial do valor de realização, o disposto no 
número anterior é aplicado à parte proporcional da diferença entre as mais -valias e as menos -valias a 
que o mesmo se refere.

(Redacção da Lei n.º 30 -G/2000, de 29/12)
3 - Não é susceptível de beneficiar do regime previsto nos números anteriores o investimento 

em que tiverem sido utilizadas as provisões referidas nos artigos 37.º e 38.º (Redacção do Decreto -lei 
n.º198/2001, de 3 de Julho)

4  - O disposto nos números anteriores é aplicável à diferença positiva entre as mais -valias e as 
menos -valias realizadas mediante a transmissão onerosa de partes de capital, incluindo a sua remição 
e amortização com redução de capital, com as seguintes especificidades:

a)  O valor de realização correspondente à totalidade das partes de capital deve ser reinvestido, total 
ou parcialmente, na aquisição de partes de capital de sociedades comerciais ou civis sob forma comercial 
com sede ou direcção efectiva em território português ou ainda em títulos do Estado Português;

b)  As partes de capital alienadas devem ter sido detidas por um período não inferior a um ano 
e corresponder a, pelo menos, 10% do capital social da sociedade participada. (Redacção da Lei 
n.º 109 -B/2001, de 27/12)

5  - Para efeitos do disposto nos nºs 1, 2 e 4, os contribuintes devem mencionar a intenção de efec-
tuar o reinvestimento na declaração a que se refere a alínea c) do n.º 1 do artigo 109.º do exercício da 
realização, comprovando na mesma e nas declarações dos dois exercícios seguintes os reinvestimentos 
efectuados. (Redacção da Lei n.º 109 -B/2001, de 27/12).

6  - Não sendo concretizado, total ou parcialmente, o reinvestimento até ao fim do segundo exer-
cício seguinte ao da realização, considera -se como proveito ou ganho desse exercício, respectivamente, 
a diferença ou a parte proporcional da diferença prevista nos nºs 1 e 4 não incluída no lucro tributável, 
majorada em 15%.  (Redacção da Lei n.º 109 -B/2001, de 27/12)».

Com este regime pretendeu o legislador incentivar o investimento produtivo por parte das empre-
sas, permitindo -lhes deduzir ao lucro tributável do exercício as mais valias realizadas, obtendo -se desta 
forma uma exclusão de tributação das mesmas (apenas) no exercício em que são geradas (8).

Trata -se, mais precisamente, não de uma exclusão de tributação mas de um diferimento da 
mesma.
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Ora o regime transitório introduzido pelo artº 32º, n.º 8 da Lei de Orçamento de Estado, permitindo 
a antecipação da tributação da a parte da diferença positiva das mais e menos -valias realizadas antes 
de Janeiro de 2001 cujo valor de realização tivesse sido ou viesse a ser reinvestido é, também, ainda 
assim, um regime de reinvestimento.

De facto, como se esclarece nas Notas Prévias do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais ao 
Orçamento de Estado de 2002 não é objectivo deste regime optativo dispensar o reinvestimento a que 
as empresas se comprometeram, no exercício da realização, para efeitos da suspensão e diferimento da 
tributação de mais valias, apenas não se exige um novo reinvestimento subsequente (9).

Assim, como bem nota a recorrente, residindo a teleologia de um tal regime de suspensão e dife-
rimento de tributação de mais -valias no reinvestimento do valor realizado com a alienação do activo 
que operou a mais -valia, forçoso é concluir que constitui elemento basilar de tal regime a conexão 
entre o valor de realização, o reinvestimento e as mais valias que lhe são subjacentes, pelo que havendo 
reinvestimento parcial, a redução na tributação será proporcional.

Isso mesmo resultava expresso do regime regra, o qual, de harmonia com o no artº 45º, n.º 2 do 
CIRC, na redacção então em vigor, continuava a determinar que, verificando -se apenas o reinvestimento 
parcial do valor de realização, o disposto no seu n.º 1 se aplicava à parte proporcional da diferença entre 
as mais -valias e as menos valias referidas.

Daí que, também por esta via de argumentação, se possa concluir que, tal como sucede no regime 
especial de tributação das mais e menos valias previsto no artigo 45.º do Código do IRC, se apenas se 
verificar o reinvestimento parcial do valor de realização, a aplicação do regime referido se circuns-
creverá à parte proporcional da diferença positiva entre as mais e as menos valias a que o mesmo se 
refere (10), sendo que será essa parte que será antecipadamente incluída, por metade do seu valor, na 
base tributável de qualquer exercício que seja anterior ao da alienação do correspondente activo a que 
está associada.

Procede assim, nesta parte, a argumentação da recorrente já que a autoliquidação sindicada por 
via da reclamação graciosa e da impugnação do respectivo indeferimento tácito padece, desde logo do 
primeiro vício que lhe é imputado – violação do disposto no artº 32º, n.º 8 da Lei n.º 109 -B/2001, de 
27 de Dezembro (OE/2002)

7. Mas tal conclusão não basta para que se possa, desde já, julgar procedente a impugnação dedu-
zida pela recorrente contra o acto administrativo de indeferimento tácito da autoliquidação associada 
às declarações de rendimentos Modelo 22 do IRC de substituição referentes ao exercício de 2006.

Com efeito a sentença recorrida entendeu também, corroborando a posição da Administração 
Fiscal, que a opção, mediante entrega de declaração modelo 22, pelo regime transitório instituído na 
Lei n.º 109 -B/200l devia ser anterior à alienação das partes de capital social às quais estão associadas 
as mais valias suspensas.

O que, no caso, conduziria também improcedência da impugnação por alegado exercício intem-
pestivo do direito de opção por tal regime transitório.

Daí que se imponha passar à apreciação da segunda questão suscitada no recurso, que não se 
mostra prejudicada pela solução dada à anterior, e que é a de saber se a A……. exerceu de forma 
intempestiva a opção pelo regime transitório do n.º 8 do artigo 32º da Lei n.º 109 -B/2001, na medida 
em que a opção por tal regime teria de ser manifestada em momento anterior ao da alienação do activo 
objecto de reinvestimento, no sentido de que a própria declaração fiscal em que contribuinte revela a 
sua escolha teria necessariamente que ser submetida em momento anterior ao da realização formal da 
venda projectada.

Como se vê de fls. 334, sobre esta questão o Tribunal quo considerou que está subjacente à utili-
zação dos termos antecipadamente e anterior a intenção do legislador, ao criar este novo regime, fazer 
desaparecer o mais rapidamente possível as diferenças positivas entre as mais -valias e menos -valias 
pendentes de tributação e para tanto, o limite temporal para aquela diferença ser incluída, na sua tota-
lidade, no lucro tributável será o exercício anterior ao da alienação total ou parcial do correspondente 
activo a que está associada.

E com base nesta argumentação concluiu ser de dar resposta afirmativa à questão assinalada, 
negando razão aos argumentos avançados pela impugnante.

A recorrente, por sua vez, sustenta que o advérbio de modo antecipadamente não se encontra 
ligado ao momento da apresentação da declaração modelo 22, mas antes à base tributável — e ao 
correspondente imposto.

E que o facto que a lei estatui como devendo ser antecipado relativamente à alienação de um ac-
tivo não é obviamente o da submissão de uma declaração fiscal, mas antes o facto da própria sujeição 
a tributação da parte da mais -valia de que aqui se trata.

Por outras palavras, sustenta que não está em causa saber quando se deve declarar o facto tributário 
constituído pela sujeição a imposto da mais -valia em análise, mas antes determinar qual o exercício em 
que se devem produzir as correspondentes consequências fiscais.
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Mais alega que a interpretação acolhida pelo Tribunal a quo não só faria com que, nos casos 
abrangidos pelo regime em apreciação — e sem que quanto a eles se tivesse taxativamente previsto 
uma excepção —, fosse inaplicável (verdadeira “letra morta”) o regime geral das declarações de subs-
tituição (previsto no artigo 114º do Código do IRC), como abriria a porta a situações absurdas como 
aquela em que um sujeito passivo de IRC, procedendo, em Junho, à alienação de uma participação 
financeira onerada por uma mais -valia fiscal, e tendo entregue em Julho a declaração que deveria ter 
submetido no mês de Maio, já não poderia optar pela aplicação do disposto no n.º 8 do artigo 32º da 
Lei n.º 109 -B/2001 na sua declaração Modelo 22 referente àquele exercício.

A nosso ver também aqui assiste razão à recorrente.
Em primeiro lugar cumpre referir que não se extrai do texto legal ou mesmo dos trabalhos pre-

paratórios da lei (notas prévias à Lei de Orçamento de Estado 2002) qualquer contributo que aponte 
no sentido da conclusão de que «visou o legislador ao criar este novo regime, fazer desaparecer o 
mais rapidamente possível as diferenças positivas entre as mais -valias e menos -valias pendentes de 
tributação».

Do mesmo modo quer recorrendo ao elemento literal, quer recorrendo à ratio legis e aos elementos 
sistemático e histórico, não se vislumbra argumentação bastante para sustentar a interpretação da Admi-
nistração Fiscal, sancionada pela decisão recorrida, no sentido de que a opção pelo regime transitório de 
tributação previsto no referido artº 32º, n.º 8, deve ser anterior à alienação das partes de capital social 
às quais estão associadas as mais valias suspensas, mediante a entrega de declaração modelo 22.

Antes de mais não será despiciendo notar, para uma correcta interpretação da norma, que o le-
gislador utilizou do pronome indefinido qualquer para referir o exercício anterior ao da alienação do 
correspondente activo, facto que, só por si, implicava a substituição de declarações já efectuadas na 
maior a parte dos casos para que dispunha o referido regime transitório.

Decorre, com efeito, expressivamente, do texto legal que o exercício cuja base tributável pode ser 
acrescida com inclusão da parte da mais valia associada ao bem que se pretende alienar há -de ser um 
qualquer anterior ao da alienação do correspondente activo, desde que posterior a 2001, o que induz a 
concluir de que este regime transitório constitui uma excepção ao princípio da realização que subjaz à 
consideração das mais valias latentes para efeitos tributários (11) (artº 24º, n.º 1, al.a) do CIRC.

Estamos assim perante um regime excepcional em que se permite a opção por um regime de 
tributação antecipada com exclusão de tributação de 50% da diferença entre as mais e menos -valias 
realizadas que tenham sido objecto de reinvestimento, a realizar em exercício anterior ao da alienação 
dos activos a ela associados, e sem obrigação de novo reinvestimento, regime esse globalmente mais 
vantajoso (12) para os contribuintes do que o regime regra do artº 45º ou o outro regime transitório 
introduzido pela Lei 30 -G/2000.

Sendo que nada aponta no sentido de que o legislador quis, ao instituir aquele regime, restringir 
de alguma forma, os meios processuais e declarativos que a lei coloca ao dispor dos contribuintes para 
o exercício daquela opção.

Em síntese, tendo presentes os pertinentes elementos interpretativos, poderá concluir -se que 
não resulta do texto legal que a opção pelo regime transitório previsto no n.º 8 do artigo 32º da Lei 
n.º 109 -B/2001 teria de ser manifestada em momento anterior ao da alienação do activo objecto de 
reinvestimento, e nomeadamente que a própria declaração fiscal em que contribuinte revelasse a sua 
escolha teria necessariamente que ser submetida em momento anterior ao da realização formal da 
venda projectada.

Neste contexto cabe também referir que a interpretação acolhida na sentença não tem em conta o 
valor das declarações de substituição que podem ser utilizadas para corrigir erros de direito e de facto 
nas declarações dos contribuintes.

Como é sabido a declaração inicial do devedor de impostos não tem efeitos constitutivos (13) e a 
lei permite a impugnação judicial com fundamento em qualquer ilegalidade, quer ela tenha origem na 
actuação da AT, quer no erro do contribuinte na declaração.

Neste sentido, refere Alberto Pinheiro Xavier (Conceito e Natureza do Acto Tributário, Almedina, 
1972, pág. 205) que «o acto tributário é impugnável sempre que ilegal, quer o seu conteúdo se identi-
fique, quer divirja do da declaração do contribuinte».

Ora de harmonia com o disposto no artº 114º, n.º 2 do CIRC a autoliquidação de que tenha resul-
tado imposto superior ao devido ou prejuízo fiscal inferior ao efectivo pode ser corrigida por meio de 
declaração de substituição a apresentar no prazo de um ano a contar do termo do prazo legal.

No caso em apreço foi esse o procedimento utilizado pela recorrente, sendo que a declaração de 
substituição foi apresentada no prazo legal, o que não é contestado pela Fazenda Pública, verificando-
-se, por outro lado, as condicionantes temporais estabelecidas pelo regime transitório, ou seja: que o 
acréscimo (50% da mais -valia antiga) afecte o resultado fiscal de um exercício anterior (2004, no caso 
subjudice) ao da alienação (que ocorreu em 2006), e que seja posterior a 1 de Janeiro de 2001.

Tanto basta para que se conclua, tal como sustenta a recorrente, que ao colocar à tributação em 
2004 apenas a parte da diferença positiva apurada entre as mais -valias e menos -valias do ano de 2000, 
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especificamente ligada à participação da B……. - e ao mobilizar, para esse efeito, o regime transitório 
de tributação das mais valias nas SGPS do n.º 8 do artigo 32º da Lei n.º 109 -B/2001, apenas em 2008, 
actuou dentro do âmbito de aplicação do dito regime.

A decisão recorrida que a assim não entendeu não pode manter -se na ordem jurídica, devendo 
ser revogada.

Procedem, pois, também aqui, as alegações de recurso o que conduz à revogação da decisão 
recorrida e à procedência da impugnação pela recorrente deduzida contra o acto administrativo de 
indeferimento tácito da autoliquidação associada às declarações de rendimentos Modelo 22 do IRC de 
substituição referentes ao exercício de 2006, ficando, consequentemente, prejudicado o conhecimento 
das demais questões suscitadas.

8. Decisão
Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida e em jul-
gar procedente a impugnação deduzida pela recorrente contra o acto administrativo de indeferimento 
tácito da autoliquidação associada às declarações de rendimentos Modelo 22 do IRC de substituição 
referentes ao exercício de 2006, por si entregues a título individual e enquanto sociedade dominante do 
grupo de sociedades abrangido pelo Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades, no que 
respeita à recaptura, e consequente tributação, da totalidade da mais -valia fiscal inerente à participação 
financeira anteriormente detida pela Reclamante no capital social da sociedade B……., SGPS, S.A. 
 - “B…… SGPS”.

Custas pela Fazenda Pública apenas na primeira instância, dado que não contra -alegou neste 
Supremo Tribunal.

Lisboa, 22 de Maio de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Isabel Marques da Silva — Francisco 
Rothes.

(1) Revista Fisco, 115/116, pags. 22 e segs, «Algumas questões em aberto sobre o regime de tributação das SGPS»
(2) Para mais desenvolvimento sobre a questão da tributação das mais valias realizadas pelas SGPS, vide, para além de 

Rui Camacho de Palma, ob. citada, Miguel Luís Cortês Pinto de Melo – A Tributação das Mais -Valias Realizadas na Trans-
missão Onerosa de Parte de Capital pelas SGPS, Almedina, José Engrácia Antunes, “A tributação dos grupos de sociedades” 
in Fiscalidade.,Revista de Direito e Gestão Fiscal, n.º 45, Janeiro -Março 2011, pags. 19 - 20, e Tânia Almeida Ferreira, Regime 
das Mais Valias e do Reinvestimento  - IRC – sujeitos passivos residentes, Fiscalidade, Abril de 2002, pags. 95 e segs.

(3) É o seguinte o teor daquele despacho: “Processo: 3582/2002, com despacho concordante do Senhor Subdirector-
-Geral do IR, em 2003.06.03

Conteúdo: A Lei n.º 109 -B/2001, de 27 de Dezembro, estabelece, no nº8 do seu artº 32º, um regime transitório relativo 
à diferença positiva entre as mais -valias e as menos -valias realizadas antes de 1.1.2001 e cujo reinvestimento dos respectivos 
valores de realização seja efectuado em bens não reintegráveis, alternativo ao previsto na alínea b) do nº7 do artº 7º da Lei 
n.º 30 -G/2000, de 29 de Dezembro.

Esse regime consubstancia -se na possibilidade de os sujeitos passivos optarem por, antecipadamente, incluir na base 
tributável de qualquer exercício que seja anterior ao da alienação do correspondente activo a que está associada, desde que 
seja posterior a 1.1.2001, 50% do seu valor, nos termos previstos no artº 45º do Código do IRC, mas sem exigência de novo 
reinvestimento.

Feita a opção pelo regime instituído na Lei n.º 109 -B/2001, a totalidade da diferença positiva entre as mais -valias e 
as menos -valias suspensa de tributação deve ser incluída, em 50%, no lucro tributável de qualquer exercício anterior ao da 
alienação total ou parcial dos activos. Ou seja, o limite temporal para que a totalidade daquela diferença seja incluída, em 
50%, no lucro tributável é o exercício anterior ao da alienação de qualquer dos activos a que está associada, não podendo o 
sujeito passivo optar por incluir tal diferença de uma só vez ou faseadamente se e na medida da alienação de cada um desses 
activos.”

(4) Vide Notas Prévias do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais ao Orçamento de Estado de 2002.
(5) Cf. neste sentido Tânia Almeida Ferreira, ob. cit. pag. 111
(6) Baptista Machado, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, (11.ª reimpressão), pag. 185
(7) Ver neste sentido Tânia Almeida Ferreira, ob. cit. pag. 100 e Tiago Caiado Guerreiro, o Novo Regime Fiscal das 

SGPS, Revista do Revisores Oficiais de Contas, n.º 26, in www.OROC.pt.
(8) Tânia Almeida Ferreira, ob. cit. pag. 100
(9) Também neste sentido vide Miguel Pinto de Melo, ob. citada,
(10) Neste sentido Tânia Almeida Ferreira, ob. cit. pags. 104 e 108, e
(11) Sobre o princípio da realização que subjaz à consideração das mais valias latentes para efeitos tributários vide Rui 

Duarte Morais, “Sobre o IRS”, 2ªedição, pag. 137 e Manuel de Freitas Pereira, A Base Tributável do IRC, in CTF, n.º 360, 
pag. 135. Como sublinha este autor, por razões económicas o legislador entendeu que só as mais  -valias e menos -valias realizadas 
deveriam contribuir para o lucro tributável. Daí que se tenham excluído das variações patrimoniais a considerar as mais  -valias e 
as menos -valias potenciais ou latentes, ainda que expressas na contabilidade (al. b) do artº 21º e alínea b) do artº 24º do CIRC).

(12) Por exemplo não havendo obrigatoriedade de reinvestimento também não se exige, ao contrário do que sucede no 
regime regra, que o sujeito passivo mencione, na declaração anual de informação contabilística, a intenção de efectuar o rein-
vestimento, comprovando na mesma e nos dois exercícios seguintes os reinvestimentos efectuados.

(13) Vide, neste sentido, Acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte de 15.10.2009, recurso 35/02 in www.dgsi.pt. 
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 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Prédio urbano. Terreno para construção.

Sumário:

 I — O direito de construir só nasce ex novo no património do proprietário quando 
um acto administrativo da entidade pública competente reconhece e autoriza o 
proprietário a construir ou a lotear.

 II — Por isso, um prédio rústico transforma -se em “terreno para construção” apenas 
com o acto administrativo que concede a licença para lotear ou construir e não 
com o requerimento inicial do procedimento de licenciamento.

Processo n.º 1146/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…………, S. A.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1. A Administração Tributária recorre da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Almada 
que julgou parcialmente procedente a impugnação judicial que A…………, SA instaurou contra o 
indeferimento do recurso hierárquico que interpôs do acto que indeferiu a reclamação graciosa que 
deduziu contra a liquidação do IMT e juros compensatórios, do ano de 2005, relativa ao prédio inscrito 
na matriz rústica sob o artigo 2 da Secção I, da Freguesia e concelho de ………..

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1. Sempre que o seu proprietário desenvolva uma acção concreta, como requerer uma licença de 

construção, o prédio deve ser qualificado como terreno para construção;
2. Não se verificavam qualquer dos requisitos previstos no art. 3º do CMI para que o prédio pu-

desse ser qualificado como rústico à data da outorga da escritura de permuta;
3. À data em que a ora impugnante adquiriu o prédio — 2005 -09 -27 — este já era lote de terreno 

para construção;
4. A decisão de indeferimento do recurso hierárquico impugnada é legal;
5. Ao concluir pela ilegalidade da liquidação de IMT, e determinar a sua anulação parcial, a douta 

sentença ora recorrida incorreu em erro de direito na aplicação das normas constantes nos arts. 3º, 4º, 
alínea c) do n.º 1 e n.º 3 do art. 6º do CIMI e no art. 17º, n.º 1, alínea c) do CIMT.

1.2. Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido do provimento ao recurso, uma vez que o 

prédio só adquire a qualidade de terreno para construção após a concessão da respectiva licença.
2. A sentença deu como provados os seguintes factos:
1) Dá -se por reproduzido o teor da acta n.º 173 relativa à reunião de 27/02/2004, entre a Comis-

são de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo e a Câmara Municipal de 
Alcochete relativo ao processo de licenciamento n.º LE.064.03 (H), relativa à construção de 18 fogos 
para habitação no prédio rústico pertencente a B………… (cfr. doc. de fls. 29 e 30 do p.a);

2) Em 27/09/2005 foi outorgada uma escritura relativa à permuta de bens imóveis entre o repre-
sentante da Impugnante, como primeiro outorgante, e B…………., como segundo outorgante, em que 
consta, nomeadamente: «(…) Que o segundo outorgante é dono e legítimo possuidor do seguinte prédio 
(…) VERBA DOIS  - Prédio rústico, denominado “…………” com a área de catorze mil e quatrocentos 
metros quadrados, sito na ………… ou ……….., freguesia e concelho de ……….., inscrito na matriz 
rústica cadastral sob o artigo 2 da Secção 1. (…) Que o prédio rústico que acaba de adquirir, atrás 
identificado na Verba Dois, se destina a revenda». (cfr. docs. de fls. 17 -23 do p.a);

3) Em 10/11/2005 a Impugnante requer ao Presidente da Câmara Municipal de Alcochete, como se 
segue: «(…) solicita o averbamento do Processo n.º LE.064.03 referente à construção de um conjunto 
habitacional, localizado na …………., ……….., em virtude de o ter adquirido ao Sr. B………….». (cfr. 
doc. a fls. 31 do p.a),

4) O Município de Alcochete emitiu em 6/12/2005 o Alvará de Obras de Construção n.º 147/2005, 
constante do documento de fls. 16 do p.a.

5) Em 02/06/2006 a Impugnante entregou a declaração para liquidação de imposto municipal sobre 
as transmissões onerosas de imóveis, da qual consta o seguinte despacho: “Proceda -se à liquidação 
por ter sido dado destino diferente. 19/6/06.” (cfr. doc. a fls. 15 do p.a).
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6) A Impugnante foi notificada do Projecto de Decisão de 07/07/2006, relativo à liquidação de 
IMT, constante de documento de fls. 35 a 39 que aqui se dá por integralmente reproduzido.

7) Em 06/10/2006 a Impugnante procedeu ao pagamento da quantia de €59.580,69 na Tesoura-
ria de Finanças de Alcochete, proveniente de “entrega S/IMT para reclamação graciosa referente ao 
processo 2143200604000307 de 6 -10 -6”. (cfr. doc. a fls. 66 do p.a).

8. Em 06/10/2006 o Serviço de Finanças de Alcochete recebeu uma reclamação graciosa da Im-
pugnante, dirigida ao Director de Finanças da Direcção de Finanças de Setúbal, em que consta, nomea-
damente: «(…) Face ao exposto requer a V.ª Ex.a que se digne dar provimento à presente reclamação, 
reformulando a liquidação do IMT fixando o valor em €58.623,44, e reformulando de igual modo o 
cálculo dos Juros Compensatórios» – (cfr docs. a fls. 6 -13 do p.a).

9. Em 17/04/2007 deu entrada no Serviço de Finanças de Alcochete o recurso hierárquico, apre-
sentado pela Impugnante, relativo ao indeferimento da Reclamação Graciosa referida em 8. supra. (cfr. 
cfr. docs. de fls. 7 - 65 do p.a).

10. Em 01/04/2011, a Impugnante foi notificada do despacho de indeferimento relativo ao recurso 
hierárquico referido em 9. supra. (cfr. docs. a fls. 67 -76 do p.a)

3. A controvérsia que está em causa nos autos e no presente recurso consiste em saber se o terreno 
que a recorrida adquiriu por escritura de permuta outorgada em 27/9/2005, e relativamente ao qual foi 
pedida a autorização para a construção de um conjunto habitacional, deve ser classificado como prédio 
rústico ou como prédio urbano.

A sentença considerou que no momento da transmissão do imóvel para a impugnante, apesar 
da pendência de um pedido de licenciamento, o mesmo não pode ser qualificado como “terreno para 
construção”, porque ainda não havia sido concedida a licença para construir. Nela se refere que «no 
momento da transmissão – 27/09/2005 – vide 2. dos factos provados, ou seja, no momento legalmente 
relevante para a constituição da obrigação tributária, ainda não tinha sido concedida pela entidade 
competente, a Câmara de Alcochete, a licença ou autorização – O Alvará de obras de construção 
n.º 147/2005, registado em 6/12/2005 e que titula os direitos conferidos à impugnante pelo órgão 
autárquico» e que a emissão do alvará altera a natureza do prédio, «passando a ser um terreno para 
construção e, por essa via, um prédio urbano».

Por sua vez, a recorrente entende que o prédio adquirido pela impugnante tinha a natureza de 
prédio urbano, porque o prédio rústico passa a urbano na data em que for requerida a licença para nele 
se construir.

Mas, considerando as normas aplicáveis, é evidente que a modificação da natureza do prédio 
rústico só ocorrer com o acto que concede a licença para urbanizar ou construir.

O n.º 3 do artigo 6º do CIMI, na redacção vigente à data em que a recorrida adquiriu o prédio, 
prescrevia o seguinte: «Terrenos para construção são os situados dentro ou fora de um aglomerado 
urbano, para os quais tenha sido concedida licença ou autorização de operação de loteamento ou de 
construção, e ainda aqueles que assim tenham sido declarados no título aquisitivo, exceptuando -se, 
os terrenos em que as entidades competentes vedem qualquer daquelas operações, designadamente os 
localizados em zonas verdes, áreas protegidas ou que, de acordo com os planos municipais de ordena-
mento do território, estejam afectos a espaços, infra -estruturas ou a equipamentos públicos».

No recurso apenas está em causa a primeira parte desta norma, pois, embora na contestação se 
tenha alegado que a “intenção” da impugnante na compra do imóvel fosse a construção da edifício 
para o qual havia um procedimento de licenciamento em curso, do título aquisitivo foi declarado que se 
destinou a “revenda”, e ninguém contestou a veracidade dessa declaração, nem contra ela foi invocada 
a clausula geral anti -abuso prevista no n.º 2 do artigo 38º da LGT.

E não há dúvida que a letra e o espírito da norma contida naquele artigo são no sentido de que o 
terreno se transforma em “terreno para construção” apenas com o acto administrativo que concede a 
licença para lotear ou construir e não com o requerimento inicial do procedimento de licenciamento, 
como entende a recorrente, ou com a emissão do alvará, como defende a sentença recorrida.

As expressões verbais utilizadas são «conceder» e «autorizar», que têm um sentido muito diferente 
da expressão «requerer», assim como o «alvará» é um documento que titula a licença urbanística, sem 
nada acrescentar à definição da situação jurídica do particular, apenas tornando possível a execução da 
operação urbanística licenciada. O alvará é um documento com base no qual se pode iniciar o procedi-
mento de avaliação do terreno para construção, mas o documento comprovativo do acto que aprova o 
projecto também é idóneo para iniciar esse procedimento (cfr. n.º 3 do art. 37º, do CIMI).

Tendo em conta a discussão que existia antes da entrada em vigor da Reforma da Tributação do 
Património sobre a delimitação do conceito de terreno para construção, chega -se à conclusão que há 
uma opção inequívoca do legislador no sentido de que só considerar terrenos para construção aqueles em 
que o respectivo proprietário adquiriu o direito de lotear ou construir através da emissão de autorização 
ou licença pela autoridade competente. Na verdade, era muito controverso se no conceito de terreno 
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para construção se incluíam os terrenos previstos nos Planos Directores Municipais como tendo viabi-
lidade construtiva ou se apenas aqueles para os quais foi emitida a licença de construção. E a opção foi 
neste último sentido, fazendo depender da vontade do proprietário a classificação de um prédio como 
terreno para construção, seja através do pedido de licenciamento, seja através da declaração, no título 
aquisitivo, do seu destino para construção, quando exista viabilidade construtiva.

Como refere José Fernandes Pires, «esta opção legislativa decorre da teoria do carácter público 
do direito a construir, segundo o qual esse direito é originariamente da colectividade e só nasce
ex novo no património do proprietário quando um acto administrativo da entidade pública competente 
reconhece e autoriza o proprietário a construir ou a lotear. Sendo esse acto constitutivo praticado pela 
entidade pública a requerimento do proprietário, então a classificação de um prédio como terreno para 
construção depende sempre da vontade do proprietário» (cfr. Lições de Impostos sobre o Património 
e do Selo, Almedina, 2012, pág.103).

Para efeitos fiscais, o facto de um plano urbanístico destinar determinado terreno à urbanização e 
à edificação e de definir o seu regime de uso, não é condição suficiente para se poder classificá -lo como 
terreno para construção. Há que distinguir, como defende Cláudio Monteiro, entre o «direito ao apro-
veitamento urbanístico», que corresponde «às possibilidades objectivas de aproveitamento do solo para 
fins urbanísticos conferidas ao seu proprietário pelos instrumentos de planeamento, através da definição 
do respectivo regime de uso», e o «direito de construir em sentido estrito», que «consiste na faculdade 
de o proprietário materializar o aproveitamento urbanístico correspondente, sendo «consolidado» pela 
licença ou por outro acto análogo controlo administrativo prévio das suas operações urbanísticas» (cfr. 
A garantia constitucional do direito de propriedade privada e o sacrifício de faculdades urbanísticas, 
CJA, n.º 91, pág. 3 e ss.).

O direito de urbanizar ou edificar só se consolida e se incorpora no património do proprietário do 
terreno quando for emitida a autorização ou licença para urbanizar ou edificar. Não é, pois, por mero 
efeito da aprovação do plano ou do requerimento para licenciamento que aquelas faculdades se patri-
monializam em termos de revelarem diferente capacidade contributiva. Até à autorização ou licença 
para edificar o proprietário dispõe de meras expectativas jurídicas de vir a incorporar o direito no seu 
património. Só com a autorização ou licença é que o ius aedificandi se constitui e se transforma em 
direito patrimonial que aporta ao imóvel diferente valor. A moderna doutrina administrativa integra as 
licenças de construção nas «autorizações constitutivas de direitos», defendendo que o direito só nasce 
com a autorização -licença concedida pela Administração municipal e recusando que o proprietário tenha 
um direito originário à construção. (cfr. Rogério Soares, Direito Administrativo, pág. 116).

Portanto, se é a licença de construção que constitui na esfera jurídica do proprietário o direito a 
edificar, então só a partir da sua emissão se poderá classificar o prédio como terreno para construção, 
pois só com esse acto se pode materializar diferente finalidade e diferente valor.

Embora no recurso se reporte ao momento em que foi requerida a licença de construção, na 
fundamentação do acto impugnado e na contestação da acção, a recorrente considerou que a autoriza-
ção para construir foi dada em 27/2/2004, conforme resulta da acta n.º 173 referida no facto n.º 1 do 
probatório.

Acontece que nessa data não foi emitida a licença de construção, mas sim a autorização da 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo, entidade que foi 
consultada nos termos do artigo 13º do RJUE (DL n.º 555/99, de 16/12) e do Decreto n.º 9/93, de 18/3, 
dado tratar -se de uma construção abrangida pela zona de protecção e defesa à nova ponte sobre o Tejo. 
Dessa autorização prévia não emerge o direito de construir, dada a natureza de acto ou formalidade 
preparatória da decisão final, que deve ser tomada pela entidade Câmara Municipal ou pelo Presidente, 
no exercício de poderes delegados (cfr. art. 5º do RJEU).

No caso dos autos, como se constata no alvará referido no n.º 4 dos factos provados, o licencia-
mento do conjunto habitacional foi aprovado pelo despacho do Presidente da Câmara em 7/10/2005, 
data posterior ao contrato de permuta que esteve na base da liquidação do IMT impugnado.

Como para efeitos de IMT o conceito de prédio é o definido pela CIMI (art. 1º, n.º 2), tem que se 
considerar que na data da transmissão o terreno era classificado como prédio rústico, tal como se decidiu 
na sentença recorrida: Por isso, não ocorre qualquer erro de direito na aplicação das normas constantes 
nos arts. 3º, 4º, alínea c) do n.º 1 e n.º 3 do art. 6º do CIMI e no art. 17º, n.º 1, alínea c) do CIMT.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 22 de Maio de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 
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 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Taxa. Promoção. Vinho. Direito comunitário. Auxílio de Estado. Princípio da Propor-
cionalidade. Princípio da Confiança. Princípio da Segurança Jurídica.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional na-
cional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do artigo 92.º 
do Tratado (actual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade de 
uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., cobrada aos agentes do sector 
e representando mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I. P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta ao 
financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites de 
minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em 
termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo 
de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I. P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I. P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 1311/12 -30.
Recorrente: A…………….., L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

 -Relatório  -
1 – A………………, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença 

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, de 6 de Setembro de 2012, que julgou totalmente im-
procedente a impugnação por si deduzida contra o acto indeferimento do pedido de revisão oficiosa 
da autoliquidação de taxa de promoção, relativa ao mês de Janeiro de 2006, cobrada pelo Instituto do 
Vinho e da Vinha, I. P., no valor de € 27.352,68, apresentando para tal as seguintes conclusões:

A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão ofi-
ciosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Janeiro de 2006.

B. A A……………….. não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais 
quando os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sentença 
ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
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(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante»  - cf. página 22 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A………………. à aludida taxa de promoção 
nos presentes autos: a violação do disposto no artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º 
do TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A……………………… perante os órgãos jurisdicionais 
nacionais  - cf., neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS 
DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art.º 93º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual art.
º 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposi-
ção.» — cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD — BRABANT, processo 
C -174/O2 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -3994

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno 
comunitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição 
comunitária que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a 
A……………………… teria legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos 
pelos Estados -membros que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante 
do actual n.º 1 do artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto 
esse juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da 
intervenção da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE 
(actual n.º 1 do artigo 108.º do TFUE), detém a competência — exclusiva — para proceder ao exame 
permanente da compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que o 
IVV não compreendeu — ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... — o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a presente 
acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito 
Comunitário (...)

73. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a contra-
riedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A………………… não 
alega, na questão que foi apreciada pelo Tribunal “a quo”, a contrariedade substantiva ou a in-
compatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não procura sustentar por que a 
medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento seriam incompatíveis com o 
mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por exemplo, a existência de uma 
discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e os destinados à exportação, 
mencionada na página 22 da sentença posta em crise).

L. A A………………… sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva 
não notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, 
ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) — cf. 
petição inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
 - cf. alíneas F), G) e H) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o pro-
cedimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A………………… com a sua petição inicial e 
dada por integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão
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O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de 
averiguações contraditório C43/2004 — conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada 
decisão, que ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução 
ao dispositivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no 
registo dos auxílios não notificados».)

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averigua-
ções contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado 
execução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do 
TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cf. página 22 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior 
 - olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. (…) O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra vio-
lada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de 
uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «[…] a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão 
a aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente im-
procedente»  - cf. página 20 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 87º da contestação 
do IVV.

W. O reembolso — ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A…………………., com as demais consequências legais — requerida nos presentes autos não decorre 
da adopção, por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da 
taxa em causa, por considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto 
muito, aconteceria a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão 
e quanto ao âmbito dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de 
notificação prévia e proibição de execução constante do artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.
º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/in-
compatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), decisão 
que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada nos autos conexos 371/09.3BEVIS 
e cuja junção certificada aos presentes autos foi ordenada pelo Tribunal “a quo” (conforme melhor 
decorre da nota prévia à sentença de que ora se recorre) – cfr. alínea H) dos factos provados.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação 
de decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará 
notar que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado 
Português, igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV nos autos conexos 
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371/09.3BEVIS, cuja junção certificada aos presentes autos foi ordenada pelo Tribunal “a quo” (con-
forme melhor decorre da nota prévia à sentença de que ora se recorre).

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV – A) respectivo).

BB. Tais medidas — em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos — eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º), porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» — cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÖL-
LEITUNG IN ÖSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante — isso sim — para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber 
se a medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente 
compatível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem 
dúvidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda 
antes de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo 
disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante 
medida — a taxa de promoção  - é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C 43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa 
influencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma dimi-
nuição do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de 
promoção e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (1), este 
concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado  - a taxa de promoção  - é parte integrante 
da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos 
auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios 
com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 130 
da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
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priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios 
propriamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando 
a ser mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da 
Comissão sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido — como o foi (cf. 
parágrafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento 
das campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre 
os produtos nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do 
artigo 108º, n.º 3, do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem 
a anulação dos actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que 
o estabelecimento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão 
Europeia, é contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos 
relativamente ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Janeiro de 2006 veio a ser, 
com manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, colect., p. I -3735, n.º 31).» - 
cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, nº. 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»

— cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

— cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito di-
recto do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos 
particulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final 
da Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos 
por terem sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra inter-
pretação conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá-
-la -ia de efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des prodults alimentaires 
e Syndicat nationaf des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

TT. «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-
ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as 
consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»
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— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em 
crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
— consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo — e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?”

2 – Contra -alegou o recorrido Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., concluindo nos termos seguintes:
A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência aos período mensal de Janeiro de 2006.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — artigos 660.º, n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.ºs 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas 
pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos 
auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão 
podem incidir as presentes alegações — cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao con-
trário de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a 
incompreensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido 
à sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 
de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.
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H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» — cfr. p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
— hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com 
as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, 
através das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da le-
gislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora 
artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consig-
nação da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa 
larga componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pre-
tensões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos 
pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.
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T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera 
a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012— através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

IV. DO PEDIDO
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais.

Só nestes termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal emitiu o parecer 

de fls. 304 a 306 dos autos, nele concluindo que: “Salvo melhor entendimento que seja de adoptar em 
face da referida questão prejudicial que parece ainda ser de sujeitar a apreciação pelo T.J.U.E., parece 
que o recurso é de improceder”.

4  - Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação –
5 – Na sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu objecto do presente recurso foram 

fixados os seguintes factos:
A) No dia 21 de Fevereiro de 2006, a A…………………… procedeu à autoliquidação da 

quantia de € 27 352,68, a título de taxa de promoção referente ao mês de Janeiro de 2006, cfr. 
documento n.º 1, junto com o pedido de revisão oficiosa, a qual por sua vez é o doc. 1 que instrui 
a petição inicial desta Impugnação, aqui dado por reproduzido o mesmo se dizendo dos demais 
elementos infra referidos;

B) O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa, factualidade que resulta dos articulados apresentados pelas Partes, ou seja 
não é objecto de dissenso;

C) Em 22/12/2008 a A………………… apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação 
referida em A, vide artigo 1.º da petição inicial e doc. n.º 2 que instrui a petição inicial;

D) O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009, cfr. doc. 2 que instrui a petição 
inicial;

E) Em 10/02/2009, via postal, a Impugnante remeteu a petição inicial que deu origem à presente 
Impugnação, vide fls. 2 e segs.

F) No dia 1 de Dezembro de 2004 a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE 
(cfr. doc. n.º 2 em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do 
Tratado sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo 
ainda sido adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa, verificando -se apenas a apreciação 
liminar melhor especificada na alínea seguinte, cfr. doc. n.º 3 que instrui a petição inicial;.

G) Do documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxilio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE (2005/C 

92/06)” extracta -se o que infra se registará dando -se o demais por reproduzido:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa, …, sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo instituto 

da Vinha e da Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.
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II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portu-

gal, incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar os acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-

dade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui uni auxilio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”. Idem anterior;
H) A Comissão Europeia encerrou o procedimento a que vimos aludindo através de decisão pro-

ferida em 20 -07 -2010, que Portugal questionou através do competente recurso de anulação que dirigiu 
ao tribunal Geral da União Europeia,

decisão:
…
 - limitada até 31 de Dezembro de 2006 “data da entrada em vigor das novas Orientações Comu-

nitárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período de 2007 -2013, sem prejuízo 
da posição que a Comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa 
data.”

…
Artigo 2º
Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 

executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º. n.º 3, alínea c) do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º
Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem portuguesa 

no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por Portugal em 
violação do artigo 108º, nº3 do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei 
nº137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno para do artigo 107º, n.º 3, alínea c) do TFUE em relação ao período que medeia 
entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006..

…”. cfr. documentos n.º 3 e 4 juntos pelo IVV, no processo conexo nº. 371/093B e cuja junção, 
através de cópia certificada, se ordenou no início desta sentença.
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6 – Questão a decidir
É a de saber se a sentença recorrida cometeu erro de julgamento quando julgou improcedente a 

impugnação judicial deduzida contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto de autoli-
quidação da taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Janeiro de 2006.

Invoca o recorrido nas suas contra -alegações – cfr. as respectivas conclusões E), F) e G) – que 
as alegações da recorrente não cumprem o disposto no artigo 685 -A do CPC, pelo que não devem ser 
admitidas, já que ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente 
ataca a conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter 
aderido à sua posição. Ora, embora as conclusões das alegações sejam tudo menos sintéticas – mere-
cendo porventura um convite deste Supremo Tribunal para que fossem sintetizadas, convite este, porém, 
não oportunamente formulado (cfr. o n.º 3 do art. 685.º -A do CPC) – delas resulta de forma clara o 
fundamento pelo qual a recorrente pede a revogação do julgado recorrido, razão pela qual se entende 
não haver violação do disposto no artigo 685.º -A do CPC e motivo para que não sejam conhecidas.

7. Apreciando
7.1 Do alegado erro de julgamento da sentença recorrida
Questão idêntica à que é objecto dos presentes autos  - salvo no que respeita ao período e montante 

da taxa de promoção em causa: ali respeitante a Setembro de 2007, aqui a Janeiro de 2006; ali, no 
montante de € 10.401,95; aqui, no valor de € 27.352,68  - foi apreciada e decidida em Acórdão deste 
Supremo Tribunal do passado dia 23 de Abril, proferida no recurso n.º 29/13, em termos que merecem 
a nossa adesão.

Haverá, pois, que aqui reiterar o que ali se julgou, no sentido da improcedência do recurso e da 
confirmação do julgado recorrido  - de improcedência da impugnação judicial deduzida – ficando pre-
judicado, por inutilidade, o pedido de reenvio prejudicial para o TJUE requerido pela recorrente, pelos 
fundamentos constantes daquele Acórdão e que aqui, com a devida vénia, de seguida se transcrevem:

«4. Caracterização da taxa de promoção do vinho
Segundo o n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o Instituto do Vinho 
e da Vinha (IVV, IP.,) tinha por missão, “coordenar e controlar a organização institucional do sector 
vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política comunitária e pre-
parar as regras para a sua aplicação, bem como participa na coordenação e supervisão da promoção 
dos produtos vitivinícolas”.

Como se pode ler na Decisão da Comissão, de 20/7/2010 C (2010) 4891 final, nas suas funções 
de coordenação geral do sector vitivinícola, o IVV realiza dois tipos de actividades:

 - actividades que visam, principalmente os vinhos e produtos vínicos produzidos em Portugal, 
designadamente, as relativas à auditoria dos sistemas de controlo e certificação dos vinhos;

 - actividades destinadas, indistintamente, aos vinhos e produtos originários de Portugal e aos 
originários dos outros Estados -Membros e/ou países terceiros e comercializados em Portugal;

 - o IVV, I.P., presta igualmente determinados serviços a terceiros, nomeadamente: (i) organização 
e promoção das actividades de formação para os agentes económicos, organizações profissionais e in-
terprofissionais do sector vitícola e funcionários do IVV; (ii) disponibilização aos agentes económicos 
do sector da capacidade de armazenagem das infra -estruturas do IVV; e (iii) prestação de serviços do 
Laboratório do IVV e formação do seu próprio pessoal e de outros operadores do sector vitivinícola 
(financiada em grande parte por programas de apoio comunitário) (2).

Da referida Decisão resulta de igual modo que o apoio à promoção genérica do vinho e dos produtos 
vínicos foi atribuído desde 1997, por concurso, à Viniportugal, associação de natureza interprofissional 
representativa do sector, que foi, desta forma, a beneficiária da totalidade do produto da taxa parafiscal 
destinada a esse fim.

A prestação dos mais diversos serviços ao sector vitivinícola e respectivos operadores levou o 
legislador a fixar que o financiamento do IVV, IP., seria garantido, em larga medida, através da receita 
proveniente do produto das taxas cobradas sobre os vinhos e os produtos vínicos (cfr., a título de exem-
plo, o art. 31º, n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 de Abril), que aprovou os respectivos 
Estatutos.

Através do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho (3), o legislador reformulou o sistema de taxas 
existente e procedeu à criação de uma única taxa incidente sobre os produtos vínicos, a cobrar pelo IVV, 
IP., que constituía a principal fonte de financiamento das acções de coordenação geral do sector (4).

De acordo com o estatuído no art. 1º, n.º 1, daquele diploma, “Os vinhos e produtos vínicos pro-
duzidos no território nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam 
sujeitos à aplicação de uma taxa, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da 
Vinha e do Vinho (IVV), relativamente à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”. Mas como este decreto -lei não chegasse 
a ser regulamentado, o legislador, através do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, veio introduzir 
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melhorias no regime da referida taxa de forma a adequar a matéria aos objectivos da política vitivinícola 
nacional e comunitária (cfr. o respectivo preâmbulo).

Quanto ao âmbito da taxa de promoção do vinho, o art. 1º do diploma reproduziu o anterior preceito 
e, quanto aos sujeitos, resulta do art. 3º que a taxa de promoção é devida quer pelos agentes económi-
cos quer pelos produtores, no caso previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 2º do Decreto -Lei n.º 119/97. 
Por sua vez, mantém -se, igualmente, no art. 11º, n.º 1, que a fixação do valor da taxa seria objecto de 
portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

No seguimento do mencionado decreto -lei, foram publicadas diversas portarias, sendo de salientar 
a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que serviu, no caso em apreço, à fixação do valor da 
taxa a pagar pela recorrente.

Com interesse para a decisão, importa ainda considerar que, segundo a Decisão da Comissão de 
2010, o produto da taxa de promoção, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funciona-
mento do IVV, I.P., destina -se, em primeiro lugar, ao financiamento dos serviços de coordenação geral 
do sector do vinho prestados por si e, em segundo lugar, às actividades de promoção do vinho e dos 
produtos vínicos.

No que respeita à actividade de promoção do vinho, verifica -se que uma parte da taxa é destinada 
a campanhas de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos, sem referência à sua origem, em 
Portugal e, outra parte, a campanhas de promoção do vinho e dos produtos vínicos portugueses no 
território dos outros Estados -Membros e de países terceiros. No período sobre que incidiu a decisão da 
Comissão de 2010, os custos das acções de formação organizadas pelo IVV, I.P., com excepção de uma 
formação de interesse geral «Sistemas de informação e Gestão Vitivinícola 2000», cujo custo total foi 
de 367, 12 EUR, foram integralmente suportadas pelos programas do Fundo Social Europeu, pelo que 
nem os agentes económicos nem o IVV tiveram de contribuir para o seu financiamento.

É esta taxa que, segundo a recorrente, enferma de ilegalidade manifesta, decorrente da falta de notifi-
cação prévia à Comissão e respectiva execução antes da decisão final daquela entidade, ao arrepio do dis-
posto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE)  - pontos D e L das Conclusões.

5. Da relevância das decisões da Comissão emitidas sobre a taxa de promoção
Segundo o estatuído no art.108º do TFUE (ex artº 88º TCE) é da competência exclusiva da 

Comissão Europeia o exame permanente dos regimes de auxílios de Estado, em cooperação com os 
Estados -Membros, “com vista a impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado, como se 
conclui do Acórdão Lorenz” (5). Para tanto, é estabelecido um sistema de controlo prévio dos auxílios 
novos, previsto no n.º 3 do mesmo preceito e no art. 2º do Regulamento do processo (6), segundo o qual 
a Comissão deve ser informada, em devido tempo, dos projectos de auxílio, antes da sua execução.

“A fase preliminar do processo de controlo dos auxílios novos inicia -se, assim, com a notificação 
do projecto de auxílio, devendo os Estados (…) utilizar, para o efeito, formulários recomendados pela 
Comissão. A obrigação de notificar previamente os projectos de auxílio é uma obrigação incondicional 
dos Estados relativos a auxílios novos, incluindo a modificação dos existentes …”(7).

Os auxílios não notificados ou postos em execução antes de uma decisão da Comissão são objecto 
de um específico processo de controlo que se inicia com a recepção e análise de informações que a 
Comissão tenha recolhido oficiosamente ou através de denúncia de terceiros.

No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autoridades 
portuguesas, em 20 de Janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de Dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que 
não constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de servi-
ços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do sector vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º
A única acção de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 

367,12 EUR, não constitui um auxílio.
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Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º

1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem 
portuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financia-
mento, poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (8), isto é, desde que Portugal 
respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as quais implicavam o reembolso 
de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes dos outros Estados -Membros, 
entre 1997 e 31 de Dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de Dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 (que 
procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 mediante 
recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das sétima e nona 
condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em Setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (9), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado aos 
auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação (…)”(Carta 
de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O art. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente no-

tificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão 
final (obrigação de não actuar ou de «standstill») (10).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito directo na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente à 
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Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda a 
ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (11).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de Novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os actos praticados durante o período da proibição 
contida no art. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar,
a posteriori, os actos inválidos»” (12). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um 
Acórdão de 1973 (13), competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do 
Direito Comunitário, com vista a restabelecer o satus quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (14).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final da 
Comissão (15). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição 
de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Fevereiro de 
2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição de 
auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adoptado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos actos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe-lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efectivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excepcionais.».(16)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objecto a restituição dos auxílios 
suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, como 
vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de pro-
moção em causa durante o respectivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro lado, 
coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da auto -liquidação em causa 
(relativa a Setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 2004 dar 
início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no artigo 6º do 
regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação da obrigação 
de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (17), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (18), no caso concreto, por ilegalidade for-
mal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria que 
a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distin-
guir, por um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas acções de promoção 
e publicidade dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respectivo 
financiamento, através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente 
da taxa cobrada aos operadores do sector vitivinícola e afecta, no essencial, ao financiamento da acti-
vidade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da auto -liquidação, no valor 
de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Setembro de 2007, com 
fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (19), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.
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E se durante o procedimento de formação de um acto legislativo não tiver tido lugar a sua no-
tificação à Comissão ou se o acto legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha 
pronunciado de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência 
será a verificação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (20).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 

22 de Março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do art. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de Novembro de 1991 (21).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (22).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja selectiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afecte o comércio entre os EM” (23).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (24), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afectação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a acções de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (art.11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto 
de não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, como 
vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. 
Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo objec-
tivo essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não 
implica, à partida, um auxílio concedido directa ou indirectamente através de recursos do Estado e, por 
outro lado, serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos auxílios 
de Estado (25).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, a 
Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das activi-
dades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do 
sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, não constitui 
um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da República 
Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 de 
Dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios
de minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.
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Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se seriam 
ou não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” (26) de tal medida envolver auxílios estatais (27), em termos de exigir 
a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente 
suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilegalidade 
da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o respectivo 
procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do art. 88º do TCE (ponto L das Conclu-
sões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da auto -liquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside na 
particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor de 
ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas pelas 
vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de 
Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida.
Em face de tudo o que vai exposto, não havendo dúvidas quanto à não verificação da obrigação 

de comunicação prévia, fica consequentemente prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade.»
(Fim de citação)
Pelo exposto, inteiramente transponível para os presentes autos, tem de concluir -se que o recurso 

não merece provimento.
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 - Decisão –
8. Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

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

Lisboa, 22 de Maio de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce 
Neto.

(1) Cf., entre outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUJGENE VAN CALSTER, 
OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK NOORD -BRABANT.

(2) Podemos dizer que estas são as suas atribuições essenciais desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 22 de 
Setembro, e posteriores reestruturações pelos Decretos -Leis nsº. 102/93, de 2 de Abril; n.º 99/97, de 26 de Abril; n.º 47/2007, 
de 27 de Fevereiro e, finalmente, o n.º 66/2012, de 16 de Março, sendo para o efeito dotado de autonomia administrativa.

(3) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(4) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(5) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição das Ajudas de Estado concedidas em Violação do Direito 

Comunitário, Coimbra, 1994, pp. 58 ss.
(6) Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, que estabelece as regras de execução do 

artigo 93.º do Tratado CE.
(7) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, Coimbra, 2003, p. 271.
(8) Segundo o disposto no artigo 7, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999,

«A Comissão pode acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível com o 
mercado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante designada «decisão condicio-
nal» (cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição… cit., p. 64)

(9) O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os cri-
térios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três 
exercícios financeiros por empresa beneficiária.

(10) Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999.
(11) Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, “O 

Papel dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da 
última frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE ?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, 
cit., p. 56.

(12) Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.
(13) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.
(14) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.
(15) Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de Novembro de 1990, Processo C -354/90.
(16) Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.

(17) Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui 
jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas 
de Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respectivo direito nacional, o que engloba o regime do procedi-
mento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis 
ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou 
análogos meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A 
revogação de actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, 
Revista do Ministério Público, Ano 33, Outubro/Dezembro, de 2012, pp. 33 ss.

(18) Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos arts. 281 e 282º 
da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos pasmados 
no art. 73º do CPTA.

(19) Segundo o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produ-
zidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
sector ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, nº1, dispõe -se que “São objecto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.

(20) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.
(21) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do 

Advogado -Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de Setembro de 1990, proc C -5/89.
(22) Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.
(23) 23 Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina 

Coimbra, 2012, p. 520.
(24) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., 

p. 714.
(25) Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de Julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).
(26) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.
(27) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de Setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, 

Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit., p. 38. 



2334

 Acórdão de 22 de Maio de 2013.

Assunto:

Incompetência em razão da hierarquia. Matéria de facto.

Sumário:

 I — Por regra, a competência em razão da hierarquia para o conhecimento de recurso 
jurisdicional de decisão de tribunal tributário de 1.ª instância cabe ao Tribunal 
Central Administrativo, dado que o Supremo Tribunal Administrativo só goza 
dessa competência quando o recurso tem por exclusivo fundamento matéria de 
direito.

 II — Para aferir da competência há que olhar para as conclusões da alegação do re-
curso e verificar se, perante elas, as questões controvertidas se resolvem mediante 
uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas jurídicas, ou se, 
pelo contrário, implicam a necessidade de dirimir questões de facto.

 III — Há necessidade de dirimir questões de facto quando o recorrente diverge das 
ilações de facto que o tribunal recorrido retira do probatório e invoca factos que 
não vêm dados como provados e que não são, em abstracto, indiferentes para o 
julgamento da causa.

Processo n.º 1492/12 -30.
Recorrente: A…….
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Exm.ª Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo:

1. A……., com os demais sinais dos autos, recorreu para o Tribunal Central Administrativo Norte 
da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Viseu que julgou improcedente a im-
pugnação judicial que deduziu contra o acto de liquidação adicional de IRS e de juros compensatórios, 
referente ao exercício de 2001, no montante de € 14.054,91.

Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
1. O presente recurso vem interposto de decisão que julgou improcedente a impugnação judicial 

da liquidação, efectuada pelo Serviço de Finanças de Mangualde, referente ao exercício de 2001, na 
quantia global de € 14 054,91 (catorze mil e cinquenta e quatro euros e noventa e um cêntimos) relativa 
a IRS e a juros compensatórios, com fundamento na violação dos artigos 55º, 56º n.º 1, 58º, 59º nºs 1 
e 2, 60º n.º 1 a) e) e n.º 5, 74º n.º 1, 75º n.º 1, 77º nºs 1, 2 e 4, 81º n.º 1, 84º n.ºs 1 e 3, 85º, 87º b), 88º, 
90º n.º 1, 98º da Lei Geral Tributária (LGT), artigos 6º e 60º n.º 3 do RCPIT, artigo 10º n.º 3 do CPPT, 
artigo 3º -A do CPC, artigos 7º n.º 1 a), 8º, 100º, 124º n.º 1, 125º nºs 1 e 2 do CPA, artigo 266º n.º 2 da 
CRP, artigo 16º n.º 1 e 17º n.º 1 do CIRC.

2. Acontece que o ora recorrente fundamentou a impugnação com base na ilegalidade inerente à 
notificação para a audição, na falta de competência da Direcção de Finanças, na falta de colaboração 
da administração tributária, na ilegalidade da decisão do recurso a métodos indirectos, na ausência da 
fundamentação legalmente exigida quer do recurso a métodos indiciários, quer do acto tributário, na 
inexistência do facto tributário e na errónea quantificação da matéria tributável.

3. Sucede que a douta decisão recorrida não se pronuncia relativamente à falta de competência da 
Direcção de Finanças, relativamente à falta de colaboração da administração tributária e relativamente 
à ilegalidade da decisão do recurso a métodos indirectos.

4. Tanto mais que a própria decisão ora em crise identifica essas mesmas questões no “Relatório”, 
sem que, contudo, as viesse a conhecer.

5. Assim, houve, sem dúvida, omissão de pronúncia.
6. De acordo com o disposto no art. 125º do CPPT, n.º 1, constituem causas de nulidade da sentença 

a falta de assinatura do juiz, a não especificação dos fundamentos de facto e de direito da decisão, a 
oposição dos fundamentos com a decisão, a falta de pronúncia sobre as questões que o juiz deva apreciar 
ou a pronúncia sobre as questões que não deva conhecer.

7. Assim sendo, a douta decisão é nula por falta de pronúncia sobre as questões supra referidas.
8. A douta decisão recorrida, após ter tecido várias considerações abstractas, e meramente teóricas 

sobre o direito à fundamentação, acaba por restringir -se a considerações vagas, remetendo -se tão só 
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para os fundamentos, invocados no Relatório da Administração Tributária, quando este, por sua vez, 
já padecia do vício da falta de fundamentação.

9. A Administração Tributária não teve, assim, em atenção que lhe cabe o ónus da prova material 
dos pressupostos da liquidação que, por não concretizados, gera fundada dúvida sobre a existência e 
qualificação do acto tributário.

10. Salvo o devido respeito pela douta decisão ora recorrida, é à Administração Tributária que 
compete provar o recurso a métodos indirectos e respectiva fundamentação e não ao ora recorrente é 
que compete provar a possibilidade de comprovação directa.

11. Do que fica referido extrai -se que é manifesta não só a insuficiência factual mas também a 
ausência do direito aplicável, o que significa que não foi esclarecida, concretamente, a motivação do 
acto, equivalendo à falta de fundamentação deste.

12. A verdade é que o direito à fundamentação do acto tributário constitui uma garantia específica 
dos contribuintes, devendo obedecer aos requisitos expressos no artigo 125º do CPA já que, num Estado 
de Direito como é o nosso, a fundamentação é um elemento estrutural do acto administrativo que, sem 
ela, não é válido juridicamente.

13. Assim sendo, a douta decisão é, salvo o devido respeito, nula por não ter especificado os seus 
fundamentos de facto e de direito, de acordo com o disposto no artigo 126º do CPPT.

14. Ainda, a douta decisão recorrida refere, e bem: “embora o procedimento tributário siga a 
forma escrita (art. 54º n.º 3 da LGT), prevê -se expressamente, no n.º 5 deste artigo 60º da LGT e tam-
bém art. 60º n.º 3 do RCPIT e no art. 45º n.º 2 do CPPT, que o direito de audiência pode ser exercido 
oralmente, como sucede no domínio do procedimento administrativo (...)”.

15. Contudo, posteriormente, afirma que “não se prevê no procedimento tributário que a entidade 
instrutora do procedimento convoque o interessado para a audiência oral, (...) prevendo -se antes, em 
todos os casos, que ao titular do direito de audiência seja concedido um prazo para o seu exercício. (...) 
será a entidade que dirige o procedimento a fazer a opção pela forma oral ou escrita (...)”.

16. Assim, a douta decisão, salvo o devido respeito por douta opinião contrária, contradiz -se 
quando numa primeira parte afirma inequivocamente “direito de audiência pode ser exercido oralmente, 
como sucede no domínio do procedimento administrativo” e, posteriormente, conclui que “não se prevê 
no procedimento tributário que a entidade instrutora do procedimento convoque o interessado para a 
audiência oral”.

17. Assim, a douta sentença é nula nos termos do artigo 125º do CPPT, devido ao facto de os seus 
fundamentos estarem em oposição.

18. Sem prescindir, realce -se também que o fundamento da douta decisão recorrida ao afirmar “não 
se prevê no procedimento tributário que a entidade instrutora do procedimento convoque o interessado 
para a audiência oral” está a apresentar um fundamento ilegal.

19. Na verdade, o n.º 2 do artigo 45º do CPPT que dispõe: “O contribuinte é ouvido oralmente 
ou por escrito (...)” encontra -se inserido no capítulo 1, intitulado “Disposições Gerais”, no âmbito do 
Título II, denominado “Do procedimento tributário” do CPPT.

20. Assim, não é verdade que não esteja previsto no procedimento tributário o exercício do con-
traditório de forma verbal.

21. Ainda, a douta sentença afirma que o impugnante foi “devidamente notificado para o efeito e 
tendo exercido o direito de audição”.

22. No entanto, é de realçar que o ora recorrente não logrou exercer o seu direito de audição de 
forma conveniente, uma vez que não dispunha de todos os elementos de forma a exercer o mesmo, 
pelas razões explicadas no capítulo referente à omissão de pronúncia, na alínea b), intitulada “Da 
falta de colaboração da administração tributária”, que por uma questão de celeridade processual nos 
escusamos a repetir.

23. Assim sendo, a douta decisão recorrida é nula, nos termos do artigo 125º do CPPT, por padecer 
do vício de falta de fundamentação de facto e de direito e por omissão de pronúncia.

Nestes termos e nos melhores de direito, deve o presente recurso ser julgado procedente por provado 
e, em consequência, ser anulada a liquidação do imposto e dos correspondentes juros indemnizatórios, 
ASSIM SE FAZENDO A ACOSTUMADA JUSTIÇA.

1.2. A Recorrida não apresentou contra -alegações.
1.3. Por acórdão proferido a fls. 144 e segs., o Tribunal Central Administrativo Norte julgou -se 

incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, por entender que nele está exclusi-
vamente em causa matéria de direito, declarando competente para o efeito o Supremo Tribunal Admi-
nistrativo.

1.4. Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Administrativo, o Exmº Procurador -Geral -Adjunto 
emitiu parecer remissivo para o parecer já emitido no TCAN e onde se defendera que se não verificava 
a invocada nulidade por omissão de pronúncia, e de que se devia manter inalterada a sentença recorrida, 
aderindo sem reservas à sua fundamentação de facto e de direito.

1.5. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
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2. Na sentença recorrida deu -se como assente a seguinte matéria de facto:
a) O impugnante é sujeito passivo de IRS colectado no Serviço de Finanças de Mangualde pela 

actividade de construção de Edifícios, CAE 45211, tendo iniciado a mesma em 02.01.1990.
b) Em 10.02.2004 o impugnante foi alvo de uma acção inspectiva  - relatório de fls. 15 e seguintes 

do PA apenso;
c) Os exercícios dos anos de 2000, 2001, 2002 e 2003 do impugnante foram inspeccionados pelos 

serviços de inspecção tributária (fls. 15 e ss. do PA apenso);
d) Do relatório do Serviço de Inspecção extrata -se:
 - no ponto III do relatório “Descrição dos factos e fundamentos das correcções meramente arit-

méticas à matéria tributável” – fls. 21 e ss. do PA apenso que aqui se dá por integralmente reproduzido 
para todos os efeitos;

 - no ponto IV “motivos e exposição dos factos que implicam o recurso a métodos indirectos; 
(fls. 29 verso do PA apenso que aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos);

 - no ponto V “critérios e cálculos dos valores corrigidos com recurso a métodos indirectos (fls. 29 
verso e 30 do PA apenso que aqui se dá por integralmente reproduzido para todos os efeitos);

e) Do projecto de relatório elaborado na sequência da acção de fiscalização levada a efeito pela 
inspecção tributária da Direcção de Finanças de Viseu foi o aqui impugnante notificado através do 
ofício n.º 6720 de 03.05.2004 — fls. 41 e 42 do PA apenso.

f) Em 19.04.2005 foi exercido o direito de audição — fls. 43 do PA apenso;
g) Em 09.08.2004 foi emitida a liquidação n.º 2004/5332651235 no montante de € 14.054,91 

relativa a IRS do ano de 2001 (a fls. 12 do PA apenso);
h) Em 18.05.2004, pelo ofício nºº 7485 foi o aqui impugnante notificado do relatório final;
i) Em 12 de Janeiro de 2005 o impugnante apresentou no Serviço de Finanças de Mangualde Re-

clamação Graciosa contra a liquidação adicional referente ao IRS de 2001, no montante de € 14.054,918 
(fls. 2 do PA);

j) Por despacho datado de 20.04.2005 foi proferida decisão de indeferimento total da petição 
notificada em 23.05.2005;

l) Em 21.06.2005 foi deduzido recurso hierárquico da decisão que indeferiu a reclamação graciosa 
(fls. 2 do PA apenso e junto à reclamação);

m) Por despacho datado de 20.07.2005 e notificado em 09.11.2005 (fls. 13 a 16 do PA apenso do 
recurso hierárquico) foi julgado totalmente improcedente o recurso hierárquico da decisão que indeferiu 
a reclamação graciosa.

n) Em 10 de Fevereiro de 2006 a petição de impugnação deu entrada na Repartição de Finanças 
de Mangualde.

3. Uma vez que o presente recurso se encontra dirigido ao TCAN e este se declarou incompetente, 
em razão da hierarquia, para o seu conhecimento, declarando como competente o Supremo Tribunal 
Administrativo, importa começar por apreciar se efectivamente assim é, sabido que a questão da 
competência é de conhecimento oficioso e precede qualquer outra, na medida em que a sua eventual 
procedência prejudicará o conhecimento de qualquer outra questão face ao disposto nos arts. 16º n.º 2 
do CPPT e 101º e segs. do CPC.

Tal como resulta da normatividade inserta no ETAF, a competência do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo para apreciação dos recursos jurisdicionais interpostos de decisões dos Tribunais Tributá-
rios restringe -se, exclusivamente, a matéria de direito [art.º 26.º, alínea b)], constituindo, assim, uma 
excepção à competência generalizada do Tribunal Central Administrativo, ao qual compete conhecer 
«dos recursos de decisões dos Tribunais Tributários, salvo o disposto na alínea b) do artigo 26.º»
[art.º 38.º, alínea a)].

Por essa razão, o artigo 280º, n.º 1, do CPPT prescreve que das decisões dos tribunais tributá-
rios de 1ª instância cabe recurso para o Tribunal Central Administrativo, salvo quando a matéria for 
exclusivamente de direito, caso em que cabe recurso para a Secção do Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo. O que se compreende, dada a lógica que preside ao sistema e que é 
a de reservar ao Supremo Tribunal Administrativo o papel de tribunal de revista, só o fazendo intervir 
quando a matéria de facto em disputa no processo esteja estabilizada e apenas o direito se mantenha 
em discussão.

Deste modo, para aferir da competência, em razão da hierarquia, do Supremo Tribunal Adminis-
trativo, há que olhar para as conclusões da alegação do recurso e verificar se, perante elas, as questões 
controvertidas se resolvem mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas 
jurídicas, ou se, pelo contrário, implicam a necessidade de dirimir questões de facto.

E conforme é jurisprudência pacífica, há necessidade de dirimir questões de facto quando o recor-
rente defende que os factos levados ao probatório não estão provados, quando diverge das ilações de 
facto e dos juízos de valor que o julgador retirou da prova produzida e da factualidade dada por assente, 
ou quando invoca factos que não vêm dados como provados e que não são, em abstracto, indiferentes 
para o julgamento da causa.



2337

Se o recorrente colocar qualquer questão de facto, o recurso já não terá por fundamento exclusiva-
mente matéria de direito, ficando, desde logo, definida a competência do Tribunal Central Administrativo, 
independentemente da eventualidade de, por fim, este Tribunal vir a concluir que a discordância sobre 
a matéria fáctica é irrelevante para a decisão do recurso.

No caso vertente, estamos na presença de uma impugnação judicial que o ora Recorrente deduziu 
contra a liquidação adicional de IRS e juros compensatórios, referente ao ano de 2001, levada a cabo 
pela Administração Tributária (AT) na sequência de acção inspectiva, impugnação que teve por funda-
mento, além do mais, a alegada falta de colaboração da AT com o contribuinte/impugnante, dado que 
perante a notificação para exercer o direito de audição este solicitou esclarecimentos sobre diversos 
elementos que, apesar de enunciados no relatório inspectivo, dele não faziam parte e que esta desconhece, 
esclarecimentos que reputa como necessários para o exercício dos seus direitos e que nunca lhe foram 
prestados pela AT, razão por que lhe foi vedado o exercício efectivo desse seu direito de audição.

No julgamento da matéria de facto contido na decisão recorrida consignou -se no probatório que 
o impugnante foi notificado do projecto de relatório através do ofício n.º 6720, de 03/05/2004 [alínea 
e)] e que em 19/04/2005 exerceu o direito de audição prévia [alínea f)], concluindo -se que «(…)a 
administração tributária poderá optar sobre a forma do exercício do direito de audiência e tendo 
sido o impugnante devidamente notificado para o efeito e tendo exercido o direito de audição (veja -se 
probatório) cai por terra a argumentação expendida pelo impugnante.

Dai que também não tem qualquer sentido a argumentação do impugnante quando refere “terem-
-lhe sido vedados os direitos de acesso ao expediente administrativo e ao de defesa, consubstanciados 
na inobservância dos deveres de audição e de notificação dos elementos requeridos....”

Até por que usou todos os meios procedimentais para “atacar” as decisões da administração 
tributária como sejam a reclamação graciosa e o recurso hierárquico.».

Ora, nas alegações de recurso o Impugnante insiste que não lhe foi facultado o cabal exercício 
do direito de audição, já que a AT nunca lhe prestou os esclarecimentos que, para tanto, lhe solicitara 
(conclusões 21. e 22.), assim invocando factos que não vêm dados como provados e que não são, em 
abstracto, indiferentes para o julgamento da causa, além de divergir claramente das ilações de facto 
que o tribunal recorrido retira da factualidade que deu por assente no probatório.

Tanto basta para se concluir que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de 
direito, sendo, por isso, competente para o seu conhecimento o TCA.

E existindo no processo decisões divergentes sobre questão de competência, prevalece a decisão 
do tribunal de hierarquia superior, de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 5.º do Estatuto dos 
Tribunais Administrativos e Fiscais.

4. Termos em que se acorda em declarar o STA incompetente, em razão da hierarquia, para co-
nhecer do presente recurso, indicando -se, nos termos do art. 18.º, n.º 3, do CPPT, como Tribunal que 
se considera competente o TCAN (Secção do Contencioso Tributário).

Sem custas.
Notifique e, transitado o acórdão, remeta os autos ao TCAN, dado que o Recorrente já oportu-

namente o indicara como sendo o competente para o conhecimento deste recurso, tendo dirigido o 
requerimento de interposição do recurso para esse Tribunal.

Lisboa, 22 de Maio de 2013. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Lino 
Ribeiro. 

 Acórdão de 29 de maio de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do vinho. Auxílio estatal. Violação do dever de notificação do au-
xílio à Comissão Europeia. Direito comunitário. Princípio da Proporcionalidade. 
Princípio da Confiança. Princípio da Segurança Jurídica.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do ar-
tigo 92.º do Tratado (atual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.
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 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., cobrada aos agentes do setor 
e representando mais de 62% do orçamento afeto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respetivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afeta ao financiamento do 
IVV, I. P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afeta ao 
financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites de 
minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em 
termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo 
de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que a 
receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da atividade do 
IVV., I. P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais do 
que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I. P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 30/13 -30.
Recorrente: A…………, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e da Vinho, I. P.
Relator: Exm.º Sr. Cons.º Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. “A…………., Ldª”, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do 
TAF de Viseu que julgou totalmente improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra o ato 
de autoliquidação de taxa de promoção prevista no artº 1º do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio 
que reverte a favor do Instituto do Vinho e da Vinha, referente ao mês de agosto de 2005, no montante 
de 50.352,46 euros, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

A) O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-
cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de agosto de 2005.

B) A A…………. não se conforma com esta decisão e respetivos fundamentos, para mais quando 
os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C) Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante»  - cfr. página 32 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em lª instância.

D) Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de no-
tificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (atual n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE).

E) É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A…………. à aludida taxa de promoção nos 
presentes autos: a violação do disposto no artigo 88º, n.º 3, do TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) 
e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F) A norma violada, constante do n.º 3 do artº 88.º do TCE (atual n.º 3 do artigo 108º do TFUE), 
possui efeito direto, pelo que é invocável pela A………… perante os órgãos jurisdicionais nacionais 
 - cfr., neste mesmo sentido. Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS 
SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.
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G) [U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
direto da proibição de execução prevista no art.º 93.º, n.º 3, último período, do Tratado CE (atual
art.º 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposi-
ção.»  - Cfr. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELUK NOORD  - BRABANT, processo 
C -174/02 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, fnce, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -3994

H) Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno comu-
nitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição comunitária 
que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A……….. teria 
legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros que 
falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do atual n.º 1 do artigo 107º 
do TFUE, não é suscetível, de per se, de surtir efeito direto, porquanto esse juízo de compatibilidade 
ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da intervenção da Comissão 
Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88º do TCE (atual n.º 1 do artigo 108º 
do TFUE), detém a competência  - exclusiva  - para proceder ao exame permanente da compatibilidade 
dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

1
I) A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 

a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu  - ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender...  - o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J). Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a presente 
ação de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito 
Comunitário [...]

73. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K). Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respetiva petição inicial, a A……….. não alega a 
contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não 
procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e 
os destinados à exportação, mencionada na página 32 da sentença posta em crise).

L). A A………… sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respetiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respetiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88º do TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE)  - cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respetivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
 - cfr alíneas F) e G) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o proce-
dimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A……….. com a sua petição inicial e dada por 
integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão  - cfr. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O). A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respetivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004  - conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, que 
ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em 
causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios 
não notificados».)

P). Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averiguações 
contraditório C 43/2004 que vier a transitar.

Q). A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (atual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, é, 
pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia da 
Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.
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R). Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado exe-
cução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88º do TCE 
(atual n.º 3 do artigo 108º do TFUE),

S). A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do atual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cfr. página 33 da sentença recorrida);

T). O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior 
 - olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projetos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. [....] O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma decisão final».

U). É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra 
violada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição 
de uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V). Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e países terceiros” para procurar justificar que «[...]a instauração pela impugnante da presente ação 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a 
aspetos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente impro-
cedente»  - cfr. página 30 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 87.º da contestação 
do IVV.

W). O reembolso  - ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efetuada pela 
A………., com as demais consequências legais  - requerida nos presentes autos não decorre da adoção, 
por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria a 
final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito dessa 
decisão); decorre, simples e diretamente, da violação da obrigação de notificação prévia e proibição de 
execução constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (atual artigo 108º, n.º 3, do TFUE).

X). O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y). Em 20 de julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/in-
compatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), acessível 
em http://eur - lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:005:0011:0026:P T: PDF

Z). Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de dezembro 
de 2006 (cfr. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, 
acessível no link http://eur - lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri

=OJ:C:2010:328:0049:0050:PT: PDF
AA). Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 

auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreendidas 
em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da juris-
prudência comunitária (cfr., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C - 354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV  - A) respetivo).

BB) Tais medidas  - em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos  - eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (atual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas por 
mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a juris-
prudência, o efeito direto da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as jurisdições 
nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cfr. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a petição de 
impugnação.

CC). «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o 
mercado comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os atos de execução que são 
inválidos por terem sido adotados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do
art.º 88.º], porquanto «qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado-
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-Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.»  - Cf. Acórdão de 05.10.2006, 
TRANSALPINE ÓLLEITUNG IN ÕSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, 
Acórdão de 21.10.2006, processo C -261/01 e 262/02.

DD). É irrelevante  - isso sim  - para o objeto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspetos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE). A taxa de promoção, sendo una, consubstancia  - conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cfr. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF). O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida  - a 
taxa de promoção  - é, inegavelmente, ilegal.

GG). A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e 
à publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objeto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C43/2004.

HH). Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa in-
fluencia, em consequência, de forma direta a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição 
do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção 
e formação.

II). Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia2, este concreto 
modo de financiamento desses auxílios de Estado  - a taxa de promoção  - é parte integrante da medida 
de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia diretamente o montante dos auxílios em 
questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios com o mercado 
comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ). Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida  - cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK). «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL). Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 
130 da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protetor que vai para além do auxílio propria-
mente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do setor e de coordenação da sua atividade).

MM). Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e atividades.

NN). A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, podendo ter um efeito protetor que vai para além desses auxílios propriamente 
ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser mantida em 
execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão sobre a 
respetiva compatibilidade com o mercado comum.

OO). A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido  - como o foi (cfr. pará-
grafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das cam-
panhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos 
nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108º, 
n.º 3, do TFUE  - impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos atos 
de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabelecimento 
daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é contrá-
rio ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente ao ato 
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de liquidação da taxa de promoção do período de agosto de 2005 e veio a ser, com manifesto erro de 
julgamento, indeferido em primeira instância.

PP). «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88.n.º 3] (v. acórdão de 17 de junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. 1 -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ). «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito direto (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. 1 -165, n.º 20)»

 - cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

RR). «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afetada 
pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma deci-
são final da Comissão.» cfr. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo 
C -261/01 e 262/02.

SS). «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito direto 
do artigo 93º, n.º 3 [88º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os atos de execução que eram inválidos por terem sido 
adotados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação conduzi-
ria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de efeito útil
(v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national 
des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»  -cf. parágrafo 63 do Acórdão do 
TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

TT). «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais pro-
teger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito direto. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as con-
sequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos atos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos
(v. acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e 
Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

cfr. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

UU). O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em 
crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

A implementação de uma medida parafiscal  - in casu, a chamada taxa de promoção  - que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afetação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia diretamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (atual artigo 108.º do TFUE)?

A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
 - consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afetação 
legal percentual  - financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
atividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protetor que vai para além do auxílio propria-
mente dito que financia)?
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O n.º 3 do artigo 88º do TCE (atual n.º 3 do artigo 108º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de 
um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afetação obrigatória  - e que se 
encontra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo 
de auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre 
a respetiva compatibilidade?

Em caso negativo  - e na hipótese de o Estado - Membro ter procedido à cobrança da referida medida 
parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação da 
obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição ou 
anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

II. Contra -alegando veio o recorrido concluir:
A) O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV aqui 
Recorrido, com referência ao período mensal de agosto de 2005.

B) O objeto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso  - cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, nºs 2 e 3 e 685.º -A, nºs 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.

C) A Recorrente limita o objeto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações  - cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D) Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E) Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respetivas apreciações, limita -se a invocar a incompreensão 
do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F) Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G) O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alegações 
que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º do 
CPPT, e à vasta jurisprudência superior  - cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (lª Secção) no processo 
n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (lª secção) no processo 
n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 de junho de 
1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de janeiro de 1992.

H) A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que “o 
financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IW enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio estatal”, 
conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante não 
faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão final 
no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo que, 
afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
auxílio estatal, a adoção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE»  - cfr. p. 29 da sentença recorrida.

I). No dia 1 de dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado CE  - hoje, 
artigo 108.º, n.º 2 do TFUE  -, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do 
Tratado sobre auxílios de Estado.

J). Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, atra-
vés das receitas da taxa em causa, das atividades desenvolvidas pelo IW enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comuni-
tária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na aceção do agora artigo 107.º do TFUE.

K). Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IW, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.
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L). A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do vi-
nho e dos produtos vínicos, ou seja, a atividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, não 
constitui um auxílio, na aceção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava qualquer 
notificação prévia à Comissão.

M). A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N). Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as preten-
sões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O). O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de setembro de 
2010, a qual foi objeto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P). Após negociações entre as partes, a Comissão adotou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de maio de 2012  - cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. nºs l e 2.

Q). A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e de 
países terceiros e as medidas relativas o respetivo regime de financiamento podem constituir auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de financiamento 
da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação prévia nos 
termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R). No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S). O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante 
um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T). Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do setor vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U). Em setembro de 2012 - através de carta junta em anexo a estas contra - alegações como doc. 
n.º 3  -, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de dezembro de 2006 e cumprem 
os limites de minimis aí estabelecidos.

V). Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108º, n.º 3 do TFUE.

W). O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

IV. DO PEDIDO
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais.

Só nestes termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA!
III. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 332 no qual defende que “a factualidade apurada 

nos autos é manifestamente insuficiente em ordem a constituir base suficiente para a decisão de direito” 
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pelo que deve a sentença recorrida ser anulada, baixando os autos à 1ª instância a fim de se proceder 
à ampliação da matéria de facto.

IV. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes 
factos:

A)  - No dia 23 de setembro de 2005, a A……….. procedeu à autoliquidação da quantia de 
€ 50.352,46, a título de taxa de promoção referente ao mês de agosto de 2005  - cfr. documento n.º 1, 
junto com o pedido de revisão oficiosa.

B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de junho, com a redação que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C)  - Em 22/12/2008 a A……….. apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida 
em A.

D)  - O pedido mencionado em C. foi indeferido em 12/01/2009.
E)  - Em 11/02/2009, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
F)  - No dia 1 de dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE {cfr. 
doc. n.º 2 em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado 
sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo ainda sido 
adotada decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G)  - No documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE  - C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxilio Estatal  - Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003)  - Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.” do Tratado CE
(2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa,..., sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IW”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

II. DESCRIÇÃO
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afeto ao funcionamento do IVV, é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também 
aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados - Membros e nos países terceiros, e 
aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.

…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portu-

gal, incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do setor vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as ações de promoção 
no caso em apreço até 1 de janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-

dade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão”.
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V. Colhidos os vistos legais cumpre agora decidir.
Apesar das longas e repetitivas 48 conclusões das alegações da recorrente, a questão essencial 

a decidir no presente recurso é a referida na conclusão da alínea L): saber se a taxa de promoção em 
causa nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia, por 
força do disposto no artº 88º do TCE (atual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

Porém, há ainda que conhecer de outras duas questões:
a) A do não recebimento das alegações da recorrente, suscitada pelo recorrido nas conclusões B) 

a G) das suas contra -alegações:
b) A do reenvio prejudicial para o TJUE para conhecimento das questões suscitadas na parte final 

das alegações da recorrente.
Comecemos por conhecer da 1ª questão.
V.1. Refere o recorrido que a recorrente limita o objeto do seu recurso à questão de saber se as 

medidas financiadas pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Co-
missão Europeia dos auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, invocando ainda 
que o tribunal não conheceu desta questão.

Porém, ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respetivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i.., ao invés de atacar propriamente a 
decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a conduta do Tribunal baseando -se no por si 
já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à sua posição.

Ora, isto seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alegações que se 
apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2º do CPPT.

Será então que a recorrente não deu cumprimento ao disposto no n.º 1 do artº 685º -A do CPC?
Desde já diremos que o recorrido carece de razão.
Na verdade, embora a recorrente alegue que a sentença não terá compreendido bem o vício por 

si imputado à autoliquidação, acaba por considerar que esta cometeu erro de julgamento e diz porquê, 
pedindo a revogação desta (v. as primeiras páginas das alegações e a conclusão da alínea UU). Sendo 
assim, a recorrente, ao defender a posição já assumida na petição inicial, nada mais está a fazer do que 
a tentar demonstrar o erro de julgamento, que, em seu entender, a sentença cometeu.

V.2. Quanto à 2ª questão  - reenvio prejudicial para o TJUE  - entende -se ser o mesmo desneces-
sário, uma vez que existe legislação e jurisprudência suficientemente claras e que se citarão no texto 
que se segue, que permitem a decisão.

Posto isto passemos à questão essencial acima identificada.
VI.1. A decisão recorrida julgou totalmente improcedente a impugnação, louvando -se na seguinte 

argumentação:
Auxílios estatais são aqueles “concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, 

independentemente da forma que assumam que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, promo-
vendo certas empresas ou certas produções” – artº 87º, n.º 1 do Tratado de Roma.

Só são incompatíveis com o mercado comum os auxílios de Estado que afetem as trocas comerciais 
entre os Estados -membros e ameacem falsear a concorrência.

O regime comunitário de auxílios estatais assenta num sistema de autorização prévia nos termos do 
qual a Comissão Europeia determina se uma medida de auxílio que o Estado -membro pretende conceder 
pode beneficiar das derrogações previstas nos nºs 2 e 3 do artº 87º do Tratado da União Europeia.

Relativamente à taxa de promoção em causa nos autos, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004 
(v. alínea g) do probatório supra),veio dizer o seguinte:

 - o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-
dade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

Deste modo, não constituindo a taxa de promoção “auxílio” para efeitos daquele artº 87º, não 
pode a taxa ser considerada ilegal.

É certo que a Comissão manifestou dúvidas quanto à compatibilidade com o mercado comum 
no que se refere às medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, 
assim como quanto ao financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação, tendo dado início ao 
processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE quanto aos mesmos.
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Porém, esses auxílios objeto de investigação pela Comissão, são totalmente estranhos à matéria 
dos autos pois que:

 - quanto aos vinhos produzidos em Portugal, ainda que comercializados fora do país, a Comissão 
afirmou que “não se afigura … existir discriminação entre os produtos nacionais destinados ao mercado 
nacional e os destinados à exportação”

Não se coloca, assim, a propósito da atividade desenvolvida pela impugnante e nos presentes 
autos em concreto, qualquer problema de direito comunitário derivado da taxa de promoção a que se 
encontra sujeita por lei.

Relativamente à alegada proibição de o Estado executar o auxílio até à decisão final da Comissão, 
foi entendido na sentença que em lado nenhum da sua Decisão a Comissão mencionou a proibição de 
executar o auxílio, até porque ela própria refere não estar em causa auxílio estatal no caso do financia-
mento de prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV.

Resulta das conclusões 145 e 148 da Decisão que o efeito suspensivo do n.º 3 do artº 88 do Tratado 
CE se reporta apenas aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados de outros 
Estados -membros e de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente Decisão.

As dúvidas da Comissão prendiam -se com aqueles auxílios e não os restantes, pelo que, não 
existindo dúvidas não há procedimento de investigação e, assim, também não há lugar a efeito sus-
pensivo.

A entender -se de outra forma, ficaria totalmente desprovido de sentido o facto de a Comissão se 
ter dado ao trabalho de separar os auxílios estatais dos não estatais.

VI.2. A posição assumida pela recorrente nas suas alegações é a seguinte:
Ao contrário do que foi discutido na sentença recorrida, a ilegalidade que a recorrente apontou 

à taxa de promoção, foi a violação do disposto no artº 88º, n.º 3 do TCE (o atual n.º 3 do artº 108º do 
TFUE) e a consequente proibição de execução da medida prevista no mesmo artigo.

A recorrente não invocou a incompatibilidade com o mercado interno comunitário da medida em 
questão ou a violação de qualquer outra norma comunitária que determine a contrariedade substantiva 
da medida com o direito comunitário, já que o juízo de compatibilidade ou de incompatibilidade com 
o mercado interno está sempre dependente da intervenção da Comissão Europeia.

O tribunal recorrido confundiu, por isso, a questão suscitada expressa e claramente pela recorrente 
na petição inicial de impugnação.

Ora, a recorrente reafirma que é essa a questão por si suscitada e dúvidas não restam em face das 
alíneas F) e G) do probatório supra, sobre a ilegalidade manifesta e incontestável da taxa de promoção, 
à qual o Estado Português deu execução sem autorização da Comissão.

A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respetivo modo de financiamento no 
conjunto dos auxílios não notificados e iniciou o procedimento de exame contraditório C -43/2004, o 
que constitui prova plena de que a medida em questão foi executada sem a notificação e autorização 
prévia da Comissão.

Assim, e independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado 
comum proferida a final sobre a medida em causa, o Estado Português não lhe podia ter dado execução. 
A proibição de execução foi até recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 de Decisão.

De qualquer forma, ainda que a Comissão viesse a declarar a totalidade do auxílio compatível 
com o mercado comum, essa Decisão não poderia validar “ex post facto” as medidas de implemen-
tação e execução até então empreendidas em violação da obrigação da notificação prévia e proibição 
de execução.

A taxa de promoção é una, consubstancia a fonte de financiamento de auxílios de Estado pelo que 
não poderia ter sido posta em execução sem ter sido notificada previamente à Comissão e até que esta 
emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade ou não da mesma taxa de promoção com o Direito 
Comunitário.

Ainda que a taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não revistam 
a natureza de auxílios, o que é facto é que ele constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à 
promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida.

Por tudo isto impõe -se aos órgãos jurisdicionais nacionais declararem a anulação dos atos de 
liquidação da taxa de promoção, sendo certo, conforme já decidido pelo TJUE, que a ilegalidade não é 
afetada pelo facto de a Comissão vir a considerar um auxílio compatível com o mercado comum.

VI.3. O recorrido, por sua vez, e em defesa da decisão recorrida, veio argumentar da seguinte 
forma:

Relativamente ao processo previsto no artº 108º do TFUE e à Decisão da Comissão Europeia 
n.º C -43/2004 dele resultam duas conclusões:

a) O processo em causa, que teve por objeto a taxa de promoção, teve um âmbito muito reduzido, 
sendo que a Comissão não apresentou dúvidas face aos aspetos essenciais da existência da referida taxa;

b) As poucas medidas que foram objeto de investigação pela Comissão Europeia no processo em 
causa, nada têm a ver com as questões de fundo de que se ocupam os presentes autos.
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A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas:
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à promoção.
Assim, mesmo que fosse válida a argumentação da recorrente, apenas poderia estar em causa no 

presente recurso uma percentagem reduzidíssima da taxa de promoção, pois a Comissão logo concluiu 
que as outras medidas não constituíam auxílios estatais.

Todavia, mesmo quanto ao financiamento pelo qual prosseguiu a investigação da Comissão, foi a 
final concluído que não existia obrigação de notificação nos termos do artº 108º, n.º 3 do TFUE.

Com efeito, a Decisão n.º C -43/2004 foi objeto de recurso pelo Estado Português e, após nego-
ciações entre as partes quanto aos termos das alterações a Comissão adotou a Decisão C(2012) 2011 
final, de 4 de abril de 2012 que alterou as condições 7ª e 9ª da Decisão de 2010 –C(2010) 4891 de 
20.07.2010.

Assim, da Decisão C(2010) 4891Comissão de 20.07.2010, alterada pela Decisão C(2012) 2011 
final de 4 de abril de 2012, resultam as seguintes conclusões:

A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
de países terceiros e as medidas relativas o respetivo regime de financiamento podem constituir auxílios 
de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de financia-
mento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação prévia 
nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Comissão 
manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios esta-
tais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em que a 
Comissão consideraria a Decisão como executada.

O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de dezembro de 2006, estabelece, no seu 
artigo 2º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no n.º 1, do 
artigo 107º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do artigo 108º 
do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período 
de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do setor vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

Em setembro de 2012 - através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. n.º 3  -, 
a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas como 
auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram abran-
gidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de dezembro de 2006 e cumprem os 
limites de minimis aí estabelecidos.

Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qualquer 
incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as medi-
das financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito do 
procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108º, n.º 3 do TFUE.

O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas não 
colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao dever 
de notificação prévia instituído no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de Estado 
nos termos do artigo 107º do TFUE.

VI.4. O MºPº, por sua vez, pronunciou -se no sentido de que a factualidade apurada nos autos é 
manifestamente insuficiente para constituir base suficiente para a decisão de direito, devendo os autos 
baixar ao tribunal recorrido para ampliação da matéria de facto.

VII. Para a decisão é relevante a seguinte legislação:
Artigo 1º. do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
1 - Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produzidos nou-

tros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui 
contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção 
genérica e à coordenação geral do setor ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos 
respetivos serviços regionais.

Artigo 11º, n.º 2 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
2 - Do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 

da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos



2349

Artigo 12º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio

1 - Para os vinhos e produtos vínicos certificados, a taxa de promoção é devida pelos agentes 
económicos referidos no artigo 6º e deve ser liquidada e cobrada simultaneamente, consoante os casos, 
num dos atos previstos nas alíneas a) e b) do artigo 7º, devendo a entidade certificadora proceder à 
liquidação e cobrança das duas taxas no mesmo ato

Artigo 107º do TFUE (ex -artigo 87º TCE)
1. Salvo disposição em contrário dos Tratados, são incompatíveis com o mercado interno, na 

medida em que afetem as trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos 
Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem 
ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções.

Artigo 108º do TFUE (ex -artigo 88º TCE)

1. A Comissão procederá, em cooperação com os Estados -Membros, ao exame permanente dos 
regimes de auxílios existentes nesses Estados. A Comissão proporá também aos Estados -Membros as 
medidas adequadas, que sejam exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do 
mercado interno.

2. Se a Comissão, depois de ter notificado os interessados para apresentarem as suas observações, 
verificar que um auxílio concedido por um Estado ou proveniente de recursos estatais não é compatível 
com o mercado interno nos termos do artigo 107º, ou que esse auxílio está a ser aplicado de forma 
abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio no prazo que ela fixar.

Se o Estado em causa não der cumprimento a esta decisão no prazo fixado, a Comissão ou qual-
quer outro Estado interessado podem recorrer diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia, 
em derrogação do disposto nos artigos 258º e 259º.

A pedido de qualquer Estado -Membro, o Conselho, deliberando por unanimidade, pode decidir 
que um auxílio, instituído ou a instituir por esse Estado, deve considerar -se compatível com o mercado 
interno, em derrogação do disposto no artigo 107º ou nos regulamentos previstos no artigo 109º, se 
circunstâncias excecionais justificarem tal decisão. Se, em relação a este auxílio, a Comissão tiver dado 
início ao procedimento previsto no primeiro parágrafo deste número, o pedido do Estado interessado 
dirigido ao Conselho terá por efeito suspender o referido procedimento até que o Conselho se pronuncie 
sobre a questão.

Todavia, se o Conselho não se pronunciar no prazo de três meses a contar da data do pedido, a 
Comissão decidirá.

3. Para que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente 
dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que 
determinado projeto de auxílio não é compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107º, 
deve sem demora dar início ao procedimento previsto no número anterior. O Estado -Membro em causa 
não pode pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma 
decisão final.

4. A Comissão pode adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais que, conforme 
determinado pelo Conselho nos termos do artigo 109º, podem ficar dispensadas do procedimento pre-
visto no n.º 3 do presente artigo.

Artigo 109º do TFUE (ex -artigo 89º TCE)

O Conselho, sob proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu, pode adotar todos 
os regulamentos adequados à execução dos artigos 107º e 108º e fixar, designadamente, as condições 
de aplicação do n.º 3 do artº 108º.

REGULAMENTO (CE) n.º 659/1999 do CONSELHO, de 22 de março de 1999

Artigo 2º

Notificação de novo auxílio

1. Salvo disposição em contrário dos regulamentos adotados nos termos do artigo 94º ou de outras 
disposições pertinentes do Tratado, a Comissão deve ser notificada a tempo pelo Estado -membro em 
causa de todos os projetos de concessão de novos auxílios. A Comissão informará imediatamente o 
Estado -membro da receção da notificação.

2. Na notificação, o Estado -membro em causa deve fornecer todas as informações necessárias 
para que a Comissão possa tomar uma decisão nos termos dos artigos 4º e 7º, adiante designada «no-
tificação completa».
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Artigo 3º

Cláusula suspensiva

Os auxílios a notificar nos termos do n.º 1 do artigo 2º não serão executados antes de a Comissão 
ter tomado, ou de se poder considerar que tomou, uma decisão que os autorize.

Artigo 4º

Análise preliminar da notificação e decisões da Comissão

1. A Comissão procederá à análise da notificação imediatamente após a sua receção. Sem prejuí zo 
do disposto no artigo 8º, a Comissão tomará uma decisão nos termos dos nºs 2, 3 ou 4 do presente 
artigo.

2. Quando, após análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada não constitui 
um auxílio, fará constar esse facto por via de decisão.

3. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que não há dúvidas quanto à compa-
tibilidade da medida notificada com o mercado comum, na medida em que está abrangida pelo n.º 1 do 
artigo 92º do Tratado, decidirá que essa medida é compatível com o mercado comum, adiante designada 
«decisão de não levantar objeções». A decisão referirá expressamente a derrogação do Tratado que 
foi aplicada.

4. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada suscita dú-
vidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum, decidirá dar início ao procedimento formal 
de investigação nos termos do n.º 2 do artigo 93º do Tratado, adiante designada «decisão de início de 
um procedimento formal de investigação».

Artigo 17º

Cooperação nos termos do n.º 1 do artigo 93º do Tratado

1. A Comissão obterá do Estado -membro em causa todas as informações necessárias para, em 
cooperação com o Estado -membro, proceder ao exame dos regimes de auxílio existentes, nos termos 
do n.º 1 do artigo 93º do Tratado.

2. Quando a Comissão considerar que um regime de auxílio existente não é ou deixou de ser 
compatível com o mercado comum, informará o Estado -membro em causa da sua conclusão preliminar 
e dar -lhe -á a possibilidade de apresentar as suas observações no prazo de um mês. A Comissão pode 
prorrogar este prazo em casos devidamente justificados.

(Regulamento (CE) n.º 994/98 do Conselho de 7 de maio de 1998)

Artigo 2º

De minimis

1. A Comissão pode, através de regulamento adotado nos termos do artigo 8º do presente regu-
lamento, determinar que, tendo em conta a evolução e o funcionamento do mercado comum, determi-
nados auxílios não satisfazem todos os critérios previstos no n.º 1 do artigo 92º do Tratado sendo, por 
conseguinte, isentos do processo de notificação previsto no n.º 3 do artigo 93º do Tratado, desde que os 
auxílios concedidos a uma mesma empresa, durante determinado período, não excedam um montante 
fixo determinado.

2. Os Estados -membros prestarão a todo o tempo, a pedido da Comissão, todas as informações 
adicionais relativas aos auxílios isentos nos termos do n.º 1.

Regulamento (CE) n.º 69/2001 da Comissão de 12 de janeiro de 2001

Artigo 2º

Auxílios de minimis

1. Considera -se que as medidas de auxílio não preenchem todos os critérios do n.º 1 do artigo 87º 
do Tratado, não sendo, por conseguinte, abrangidas pelo procedimento de notificação previsto no n.º 3 
do artigo 88º do Tratado, se reunirem as condições estabelecidas nos nºs 2 e 3.

2. O montante total dos auxílios de minimis concedidos a uma empresa não pode exceder 100000 
euros durante um período de três anos. Este limiar é aplicável independentemente da forma dos auxílios 
ou do objetivo prosseguido.
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3. O limiar fixado no n.º 2 é expresso em termos de subvenção. Todos os valores utilizados referir-
-se -ão aos montantes brutos, isto é, antes da dedução de impostos diretos. Sempre que um auxílio for 
concedido sob uma forma distinta da subvenção, o montante do auxílio será o seu equivalente -subvenção 
bruto.

O valor dos auxílios desembolsáveis em várias prestações será o seu valor atualizado reportado ao 
momento da concessão. A taxa de juro a utilizar para efeitos de atualização e do cálculo do montante 
do auxílio, no caso de um empréstimo em condições preferenciais, será a taxa de referência aplicável 
no momento da concessão.

Artigo 4º

1. O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da data da sua publicação 
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.  - (JO L 10 de 13.1.2001)

Mantém -se em vigor até 31 de dezembro de 2006.
VIII. Em face das normas do DL n.º 119/97, de 15 de maio (artº 1º, n.º 1), temos então que a taxa 

de promoção incide sobre a produção dos vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, 
bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, constituindo contrapartida dos serviços 
prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho, relativamente à promoção genérica e à coordenação geral 
do setor. Aliás, esta promoção constitui mesmo uma das atribuições daquele Instituto (artº 5º, n.º 1 do 
Decreto -Lei n.º 102/93, de 2 de abril).

A mesma taxa destina -se a financiar:
a) A promoção genérica do setor:
b) A coordenação geral do setor.

Do produto dessa taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos.

Também a Decisão C -43/2004 da Comissão referida e transcrita no probatório supra distinguiu 
as várias atividades financiadas por aquela taxa, a saber:

 - o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação.

VIII.1. Como é sabido o Tratado CEE, relativamente a auxílios por parte dos Estados -membros, 
determinava no seu artº 87º, n.º 1 (hoje artº 107º, n.º 1 do TFUE) que salvo disposição em contrário 
dos Tratados, eram incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetassem as trocas co-
merciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos 
estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, 
favorecendo certas empresas ou certas produções.

E, a fim de evitar auxílios ofensivos dos Tratados, era estabelecido um procedimento através do 
qual a Comissão, em cooperação com os Estados -Membros, procedia ao exame permanente dos regimes 
de auxílios existentes nesses Estados, propondo também aos mesmos as medidas adequadas que fossem 
exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do mercado interno.

No âmbito de tal procedimento, verificando a Comissão que um auxílio concedido por um Estado 
ou proveniente de recursos estatais não é compatível com o mercado interno, ou que esse auxílio está a 
ser aplicado de forma abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio 
no prazo que ela fixar.

Este regime impõe que os Estados -membros devam informar a Comissão atempadamente dos 
projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que de-
terminado projeto de auxílio não é compatível com o mercado interno deve sem demora dar início ao 
procedimento previsto no citado artº 88º (hoje 108º do TFUE). O Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma decisão final.

Todavia, a Comissão pode também adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais 
que podem ficar dispensadas do procedimento acima referido. A eles nos referiremos adiante.

VIII.2. No caso concreto dos autos, não existiu uma comunicação prévia por parte do Estado 
Português no sentido de que pretendia conceder auxílios ao setor da vinha e do vinho, antes tendo 
havido uma queixa, tal como resulta da parte inicial da Decisão de 20 de julho de 2010 relativa à taxa 
parafiscal de promoção do vinho aplicada por Portugal C 43/04 (ex NN 38/03)  - Jornal Oficial n.º L 
005, de 08/01/2011, págs. 0011  - 0026

Com efeito aí ficou escrito o seguinte: “(1) Na sequência de uma queixa, a Comissão Europeia 
questionou as autoridades portuguesas, por ofício de 20 de janeiro de 2003, sobre uma taxa parafiscal 
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de promoção do vinho, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, assim como sobre as medidas 
financiadas pelo produto dessa imposição”.

(2) A Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia respondeu à Comissão por 
ofício de 14 de março de 2003. Em resposta às perguntas formuladas pelos serviços da Comissão por 
telecópias de 14 de maio e 22 de dezembro de 2003, foram enviadas informações complementares por 
ofícios de 4 de agosto e 2 de setembro de 2003 e de 24 de fevereiro e 15 de julho de 2004.

(3) Uma vez que foi dada execução ao dispositivo em causa desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados. Com efeito, as medidas 
aplicadas por Portugal constituem novos auxílios, não notificados à Comissão e, por esse facto, ilegais, 
nos termos do artigo 1º, alínea f), do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de março 
de 1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93º do Tratado CE [3] (atual artigo 108.o do 
TFUE).

(4) Por ofício de 6 de dezembro de 2004 [C(2004) 4522], a Comissão notificou a Portugal a sua 
decisão de início do procedimento formal de exame previsto no artigo 108º, n.º 2, do TFUE relativa-
mente ao auxílio em causa. A decisão da Comissão de dar início ao procedimento foi publicada no 
Jornal Oficial das Comunidades Europeias [4].  - JO C 92 de 16.4.2005, p. 12.

VIII.3. Porém, anteriormente e relativamente a esta mesma queixa a Comissão havia já decidido 
o seguinte (AUXÍLIO ESTATAL — PORTUGAL

Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE 

 - JO C 92 de 16.4.2005, p. 12
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
— o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

— o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas 
de promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

— as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte, dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

(146) Tendo em conta as considerações expendidas, a Comissão convida Portugal, no âmbito do 
processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE, a apresentar, no prazo de um mês a contar da data 
da receção da presente, as suas observações e a prestar todas as informações úteis para a apreciação das 
medidas em causa, nomeadamente quanto à natureza não discriminatória do método de financiamento 
dos auxílios tratados na presente decisão e quanto ao caráter objetivo da campanha de publicidade 
desenvolvida nos mercados dos Estados -Membros e de países terceiros.

VIII.4. Aqui chegados, em face dos factos provados nos autos, da legislação transcrita e da Decisão 
da Comissão, podemos retirar as seguintes conclusões:

1ª) A taxa de promoção prevista no DL n.º 119/97, de 15 de maio, engloba várias parcelas.
2ª) Dessas parcelas o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV 

enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal, bem 
como o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constituem um auxílio estatais 
para efeitos do Tratado CEE (hoje TFUE).

Deste modo, uma parte da taxa que financia estas atividades é legal, não ofendendo as normas do 
Tratado apontadas pela recorrente.

Porém, constituindo a taxa uma unidade, embora aquela parte não constitua auxílio, será que 
mesmo assim o Estado Português estava obrigado à notificação acima referida, porque a outra parte da 
taxa veio a ser considerado auxílio?

IX. Esta questão foi desenvolvidamente tratada no Acórdão deste STA (e Secção) de 23 de abril 
passado, proferido no Processo n.º 29/13, onde ficou escrito, para além do mais, o seguinte:

“No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autorida-
des portuguesas, em 20 de janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.
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Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, 
que não constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de 
serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação 
geral do setor vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afetação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE (atual art 108º, n.º 2, do TFUE), apenas 
relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 
Estados -Membros e de países terceiros, ao respetivo financiamento e ao financiamento das medidas 
relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º

A única ação de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 367,12 
EUR, não constitui um auxílio.

Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na aceção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de dezembro de 2006.

Artigo 3º

1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respetivo financiamento, 
poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (3), isto é, desde que Portugal respeitasse 
as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as quais implicavam o reembolso de uma parte 
proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes dos outros Estados -Membros, entre 1997 e 
31 de dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 (que 
procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 mediante 
recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das sétima e nona 
condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 



2354

limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (4), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado 
aos auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação 
(…)”(Carta de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O artº. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente 

notificada dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma decisão 
final (obrigação de não atuar ou de «standstill») (5).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito direto na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente à 
Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda a 
ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (6).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os atos praticados durante o período da proibição 
contida no artº. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afeta a validade dos 
atos de execução de medidas de auxílio, e que a adoção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os atos inválidos»” (7). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acór-
dão de 1973 (8), competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do Direito 
Comunitário, com vista a restabelecer o satus quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excecional importância (9).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final da 
Comissão (10). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição 
de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de fevereiro de 
2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição de 
auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adotado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos atos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe-lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efetivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excecionais.». (11)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objeto a restituição dos auxílios 
suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, como 
vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de 
promoção em causa durante o respetivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro 
lado, coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da autoliquidação em causa 
(relativa a setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 2004 dar 
início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no artigo 6º do 
regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação da obrigação 
de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (12), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (13), no caso concreto, por ilegalidade for-
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mal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria que 
a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distinguir, por 
um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas ações de promoção e publicidade 
dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respetivo financiamento, 
através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente da taxa cobrada 
aos operadores do setor vitivinícola e afeta, no essencial, ao financiamento da atividade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da autoliquidação, no valor 
de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de setembro de 2007, com 
fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio (14), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um ato legislativo não tiver tido lugar a sua notificação 
à Comissão ou se o ato legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha pronunciado 
de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência será a veri-
ficação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (15).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 de 

março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a 
noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do artº. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de novembro de 1991 (16).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (17).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja seletiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afete o comércio entre os EM”.

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (18), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não perceção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do setor desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afetação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (artº. 11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto de não 
existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, como vimos, 
em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. Por outro 
lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do setor e cujo objetivo essencial de 
criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não implica, à partida, 



2356

um auxílio concedido direta ou indiretamente através de recursos do Estado e, por outro lado, serem 
imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos auxílios de Estado (19).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, a 
Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das atividades 
desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do setor 
vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um 
auxílio de Estado na aceção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da República 
Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 de 
dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios
de minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afeta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afeta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais ações é que se poderia averiguar se seriam 
ou não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” (20) de tal medida envolver auxílios estatais (21), em termos de exigir 
a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente 
suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilegalidade 
da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o respetivo pro-
cedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do artº. 88º do TCE (ponto L das Conclusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da autoliquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside na 
particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor de 
ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas pelas 
vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não su-
biste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da nulidade 
seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a receita da 
taxa afeta ao financiamento das atividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do seu orçamento 
e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa apenas uma 
pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da atividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais.Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afetada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no artº. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da autoliquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
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«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de 
Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida”.
Porque a situação tratada no transcrito aresto é idêntica à dos presentes autos, sendo os mesmos os 

intervenientes e sendo as alegações e contra -alegações exatamente iguais, variando apenas o montante 
e o período temporal da taxa  - nestes autos está em causa a taxa referente ao mês de agosto de 2005, 
no montante de 50.352,46 euros  - a doutrina que dele resulta é inteiramente transponível para o caso 
dos autos.

Em face do que ficou dito, improcedem as conclusões das alegações e, em consequência, o recurso.
X. Nestes termos e pelo exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

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

Lisboa, 29 de maio de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado.

(1) (Cf., entre outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALSTER, 
OPENBAAR SLACHTHUIS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK NOORD -BRABANT.)

(2) (Segundo o disposto no artigo 7, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de março de 1999, «A 
Comissão pode acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível com o mer-
cado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante designada «decisão condicional» 
(cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição…cit., p. 64))

(3) (O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os cri-
térios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três 
exercícios financeiros por empresa beneficiária.)

(4) (Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de março de 1999.)
(5) (Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, “O 

Papel dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da 
última frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE ?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, 
cit., p. 56.)

(6) (Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.)
(7) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.
(8) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.
(9) Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de novembro de 1990, Processo C -354/90.
(10) Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.

(11) (Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui 
jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas de 
Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respetivo direito nacional, o que engloba o regime do procedimento 
administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis ao proce-
dimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou análogos 
meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A revogação 
de atos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, Revista do 
Ministério Público, Ano 33, outubro/dezembro, de 2012, pp. 33 ss.

(12) (Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos arts. 281 e 282º 
da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos pasmados 
no art. 73º do CPTA.)

(13) (Segundo o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os pro-
duzidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
setor ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respetivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, nº1, dispõe -se que “São objeto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.)

(14) (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.)
(15) (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do 

Advogado -Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de setembro de 1990, proc C -5/89.)
(16) (Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.)
(17) (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina 

Coimbra, 2012, p. 520.)
(18) (Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., 

p. 714.)
(19) (Cfr. Acórdão de 20 de novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).)
(20) (Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.)
(21) (Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, 

Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38.) 
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 Acórdão de 29 de Maio de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do Vinho. Direito Comunitário. Auxílio de Estado. Obrigação de 
comunicação prévia. Auxílios de minimis. Princípio da proporcionalidade. Princípio 
do aproveitamento do acto.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional na-
cional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do artigo 92.º 
do Tratado (actual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade de 
uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e 
representando mais de 62 % do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em 
termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo 
de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito Comu-
nitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que a receita 
da mesma corresponde a cerca de 62 % do financiamento da actividade do IVV., I.P.

 VI — Sempre se justificaria a manutenção da autoliquidação em causa, através da 
aplicação do princípio do aproveitamento do acto, que há -de decorrer da regra da 
autonomia processual e procedimental dos Estados -Membros aquando da execu-
ção do Direito da UE (artigo 4º/2 do TUE) e do facto de o Direito da EU se dever 
ater aos limites decorrentes do princípio da especialidade e da subsidiariedade, 
porque atentas as circunstâncias que rodeiam a situação se poder concluir com 
segurança que não haveria qualquer possibilidade de a intervenção da Comissão 
poder influenciar o conteúdo material do acto de liquidação em causa.

Processo n.º 84/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I -RELATÓRIO
1.A……., L.DA, com a identificação constante dos autos, deduziu impugnação do acto tributário, 

que indeferiu o seu pedido de revisão oficiosa do acto de liquidação de taxa de promoção cobrada pelo 
INSTITUTO DO VINHO E DA VINHA (IVV), referente ao mês de Dezembro de 2006, no Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Viseu, que julgou a reclamação improcedente, mantendo as liquidações impugnadas.

2.Não se conformando com tal decisão, A……., L.DA, veio interpor recurso, para a Secção do 
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, apresentou as suas Alegações, formulando 
as seguintes Conclusões:

“A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
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oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Dezembro de 2006.

B. A A…….. não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando os 
mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sentença 
ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação da 
pretensão da Impugnante»  - cf. pág. 32 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste entendimento 
radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A…… à aludida taxa de promoção nos presentes 
autos: a violação do disposto no artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) e 
consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A………. perante os órgãos jurisdicionais nacionais — cf., 
neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, 
Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art.º 93.º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual 
art.º 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta dispo-
sição.» — cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTELIJK NOORD — BRABANT, processo 
C -174/02 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -3994

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno comu-
nitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição comunitária 
que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A……. teria 
legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros 
que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do actual n.º 1 do 
artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto esse juízo de 
compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da intervenção 
da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 1 
do artigo 108.º do TFUE), detém a competência — exclusiva — para proceder ao exame permanente 
da compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que o 
IVV não compreendeu — ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... — o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário [...]

74. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição Inicial, a A……… não alega a 
contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não 
procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incindível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional 
e os destinados à exportação, mencionada na página 32 da sentença posta em crise).

L. A A………. sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) — cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos 
autos — cf. alíneas F) e G) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar 
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o procedimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A…….. com a sua petição inicial e 
dada por integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de ave-
riguações contraditório C43/2004  - conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, 
que ora se transcreve:

«(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em causa, 
desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não 
notificados».)

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averigua-
ções contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado 
execução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do 
TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cfr. página 33 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior 
 - olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. [...] O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra 
violada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição 
de uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «[..]a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a 
aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente improce-
dente»  - cf. página 30 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 82 da contestação do IVV.

W. O reembolso  - ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela A……., 
com as demais consequências legais — requerida nos presentes autos não decorre da adopção, por 
parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria 
a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito 
dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e 
proibição de execução constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
decisão que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação 
de decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará 
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notar que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado 
Português, igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV.

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV — A) respectivo).

BB. Tais medidas — em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos — eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cfr. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxilio não notificado compatível com o 
mercado comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são 
inválidos por terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.
º 88.º], porquanto «qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado-
-Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.»  - cf. Acórdão de 05.10.2006, 
TRANSALPINE ÕLLEITUNG IN ÕSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão 
de 21.10.2006, processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante — isso sim — para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber 
se a medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente 
compatível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem 
dúvidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF.O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida — a 
taxa de promoção — é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa 
influencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma dimi-
nuição do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de 
promoção e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia2, (2 cfr., entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970, FRANÇA/COMISSÃO; de 21.10.2003, EUGENE VAN CALSTER, 
OPENBAAR SLACHTHUTS; ou de 13.01.2005, STREEJGEWEST WESTELIJK NOORD -BRABANT.) 
este concreto modo de financiamento desses auxílios de Estado — a taxa de promoção — é parte inte-
grante da medida de auxílio prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o mon-
tante dos auxílios em questão e, por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes 
auxílios com o mercado comum, devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 130 
da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
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com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios 
propriamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando 
a ser mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da 
Comissão sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido — como o foi (cf. parágrafo 
132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das campanhas 
de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos nacionais 
e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108.º, n.º 3, do 
TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos actos 
de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabelecimento 
daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é con-
trário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente ao 
acto de liquidação da taxa de promoção do período de Maio de 2005 e veio a ser, com manifesto erro 
de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93.º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. I -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»

— cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 

dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

— cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 

artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem 
sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»)

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
TT.«64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-

ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último perío do, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as 
consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos 
actos de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedi-
dos (v. acórdãos, já referidos, Fédération nationale du comnerce extérieur des produits alimentaires e 
Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
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UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa 
e se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

• A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

• A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
– consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual – financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

• O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respectiva compatibilidade?

• Em caso negativo  - e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida me-
dida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação 
da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição 
ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?....”

3. O INSTITUTO DO VINHO E DA VINHA, (IVV), apresentou as suas Contra -alegações, com 
as seguintes Conclusões:

“A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência aos período mensal de Dezembro de 2006.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, nºs 2 e 3 e 685.º -A, n.ºs 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso n.º 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas 
pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos 
auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão 
podem incidir as presentes alegações — cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao con-
trário de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a 
incompreensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na pi...

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido 
à sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alegações 
que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º do 
CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no pro-
cesso n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no processo 
n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 de Junho de 
1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
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pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» — cfr p. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da 
sua decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88.º, n.º 2 do Tratado 
CE — hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa 
com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, 
através das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da le-
gislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora 
artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consig-
nação da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa 
larga componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pre-
tensões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos 
pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. n.ºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera 
a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.
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U. Em Setembro de 2012— através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE.

IV. DO PEDIDO
Termos em que a sentença recorrida não merece qualquer censura, devendo por isso ser mantida 

no que respeita à improcedência da pretensão da Recorrente em ver anulado o indeferimento do pedido 
de revisão oficiosa da taxa de promoção em crise, com as devidas consequências legais.

Só nestes termos será respeitado o DIREITO e feita JUSTIÇA !
4.O Digno Representante do Ministério Público, junto deste STA, emitiu douto Parecer onde se 

conclui:
“(…) II. Fundamentação.
1. Quanto à primeira questão, suscitada pelo Instituto do Vinho e da Vinha (I.V.V.):
A recorrente indica as razões da discordância face ao decidido com base em entendimento dife-

rente que se defende sobre o conceito de auxílio estatal, mais amplo que o adoptado, bem como defende 
ainda manter -se a ilegalidade ou vício decorrente da violação do disposto no art. 88.º n.º 3 do Tratado 
da Comunidade Europeia (T.C.E.), actual n.º 3 do art. 108. do Tratado de Funcionamento da União 
Europeia (T.F.U.E.), segundo entendimento que cita do TJ.C.E..

Assim, quer parecer que as alegações cumprem o ónus a que se refere o art. 685.º -A n.º 2 als. a) 
e b) do C.P.C..

2 - Quanto às questões prejudiciais, que se solicita que sejam sujeitas à apreciação pelo Tribunal 
de Justiça da U. E.

Trata -se de questões suscitadas pela recorrente, a final, das suas alegações, a título subsidiário.
Apesar de resultar a obrigatoriedade da sua sujeição em face da letra do art. 267.º parágrafo 3.º 

do T.F.U.E., é de entender não ser em certos casos de proceder a uma tal sujeição.
Assim, quando tiver sido já proferida decisão sobre o assunto pelo T.J.U.E., se o pedido apre-

sentado não for inapropriado ao caso, ou se a matéria controvertida resultar clara, em face do direito 
aplicável — esta última ficou conhecida como a doutrina do acto claro e foi adoptada após o acórdão 
CILFIT do T.J. da Comunidade Europeia, proferido a 6 -10 -82 no proc. 283/81 do T.J.C.E., Rec., 1982, 
9, pp. 3415 e segs..

Ora, consta ter sido decisão proferida decisão no acórdão Transalpine Olleitung do T.J.C.E., citado 
na conclusão “CC” da recorrente e que se encontra acessível em www.europa.eu.int. “o artigo 88.º, 
n.º 3, última frase, CE deve ser interpretado no sentido de que incumbe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais salvaguardar os direitos dos particulares em caso de eventual violação, por parte das auto-
ridades nacionais, da proibição de pôr em execução os auxílios antes da adopção, pela Comissão das 
Comunidades Europeias, de uma decisão que os autorize. Ao fazê -lo, os órgãos jurisdicionais nacionais 
devem tomar plenamente em consideração o interesse comunitário e não devem adoptar uma medida 
que tenha como único efeito alargar o círculo de beneficiários do auxílio (sublinhado agora)

Uma vez que uma decisão da Comissão das Comunidades Europeias que declara um auxílio não 
notificado compatível com o mercado comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os 
actos de execução que eram inválidos por terem sida adoptados em violação da proibição contida no 
artigo 88.º, n.º 3, última frase, CE, pouco importa que um pedido seja formulado antes ou depois da 
adopção da decisão que declara o auxílio compatível com o mercado comum, uma vez que esse pedido 
diz respeito à situação ilegal resultante da falta de notificação.”

As 3.ª e 4.ª questões assumem mesmo um carácter hipotético.
De tal, resultar não ser de sujeitar ao T.J.U.E. a apreciação das questões suscitadas, sendo de 

aplicar ao caso da recorrente apenas a solução que se imponha em face do interesse comunitário.
3. Quanto à legalidade da taxa de promoção liquidada quanto ao período de Dezembro de 2006.
A taxa de promoção, de que foi recusada a revisão, está prevista no art. 1.º do Dec. -Lei n.º 137/95, 

alterado pelo Dec. -Lei n.º 119/97, de 15/5, tendo o seu montante sido ainda apurado com base no 
previsto na Portaria n.º 383/97, de 12/7, com a redacção dada pela Portaria n.º 1428/2001, de 15/12.



2366

É certo que na decisão inicialmente proferida foi afastada, em geral, a possibilidade de com a 
dita taxa poder ocorrer auxílio estatal, tendo ainda sido considerado a existência de “dúvidas” quanto 
a medidas e auxílios à mesma associadas relacionados com acções de formação e publicidade.

Apenas na “Decisão de 20.07.2010”, proferida pela Comissão que foi levada à alínea H) da 
matéria de facto e que, aliás, se encontra publicada no J.O.C.E. de 8.1.2011, L 5, a p. 24, tal foi con-
siderado como integrando o conceito de ajuda estatal.

Contudo, não se mostrando que a taxa em causa tenha sequer sido paga pela recorrente, mani-
festo é que não ter sido afectado o dito interesse comunitário, o qual ficaria sim prejudicado, caso se 
viesse a alargar o círculo de beneficiários, de modo a reconhecer -se não ser devida pela recorrente 
a taxa dos autos.

4. Conclusão.
O recurso é, sem mais, de improceder.…”
II - FUNDAMENTOS
1 - DE FACTO
A sentença recorrida deu como provada a seguinte matéria:
“(…) A)  - No dia 26 de Janeiro de 2007, a A……… procedeu à autoliquidação da quantia de 

€ 34.557,71, a título de taxa de promoção referente ao mês de Dezembro de 2006  - cf. documento n.º 1, 
junto com o pedido de revisão oficiosa.

B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C)  - Em 22/12/2008 a A……. apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida em A.
D)  - O pedido mencionado em C. foi indeferido em 12/01/2009.
E)  - Em 11/02/2009, a Impugnante apresentou a presente Impugnação.
F)  - No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a 

sua decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE 
(cfr. doc. n.º 2 em anexo), com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do 
Tratado sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo 
ainda sido adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G)  - No documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob 
a epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxilio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de Promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE
(2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa, …, sobre a taxa de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

II. DESCRIÇÃO
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV, é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países terceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
(…) Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

(…) (108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de 
promoção no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos 
dispositivos comunitários aplicáveis nesta matéria.

(…) IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;
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 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibi-
lidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

2 - DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e a decidir
Resulta do probatório que a recorrente procedeu, no dia 26 de Janeiro de 2007, à autoliquidação 

da quantia de € 34.557,71, a título de taxa de promoção do vinho, referente ao mês de Dezembro de 
2006, tendo apresentado, em 22/12/2008, pedido de revisão oficiosa da mesma, que foi indeferido em 
12/1/2009.

Contra este indeferimento deduziu a recorrente impugnação judicial, que foi julgada improcedente, 
por sentença proferida, em 30/6/2012, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu.

Para tanto ponderou a Mmª Juíza “a quo”:
• “(…) A taxa de promoção constitui, conforme decorre do n.º 1 do art.º 1.º do D.L. n.º 119/97, 

a «contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à pro-
moção genérica e à coordenação geral do sector».

• “(…) ao IVV são incumbidas competências relativas à coordenação da actividade vitivinícola 
nacional e respectiva regulamentação técnica, à definição e acompanhamento das regras da Organiza-
ção Comum do Mercado Vitivinícola (OCM), ao acompanhamento junto das instâncias comunitárias 
dos processos relativos ao sector vitivinícola, à promoção das medidas de organização institucional do 
sector vitivinícola e à definição dos princípios, regras e regulamentação técnica a que deve obedecer 
o sector vitivinícola.

• “(…) O IVV, em sua defesa, alega que o seu financiamento é garantido, em larga medida, pela 
taxa de promoção. Isto mesmo foi confirmado pela Comissão Europeia na sua decisão de início do 
procedimento de investigação em curso 2 (2 Cfr. Decisão da Comissão C 43/2004 (ex NN 38/2003) 
 - Taxa parafiscal de promoção do vinho, publicada no JOUE C 92, de 16.04.2005, a que se dará par-
ticular atenção no capítulo 0 infra (cfr. doc. n.º 2, que ora se junta e se dá por reproduzido para todos 
os efeitos legais), ao registar, por um lado, que «[a]s receitas desta taxa dita de promoção do vinho 
correspondem a mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV» e, por outro, que 
«o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal» (cfr. resumo da Decisão da Comissão, página 12, parágrafo 144). Admite -se que o nome não 
seja o mais adequado à natureza da taxa, mas tal deve -se ao Legislador e não ao IVV.

• “(…) é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal” (sublinhado nosso), conclusão 144.

Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante não faz sentido 
considerar a mesma ilegal enquanto a comissão europeia não proferir uma decisão final no âmbito do 
procedimento de investigação mencionado na alínea F dos factos provados.

• “(…) Assim, as dúvidas da Comissão relativamente à taxa de promoção enquanto mecanismo 
de financiamento dos auxílios às acções de promoção e de publicidade do vinho limitam -se à parte do 
produto da taxa de promoção pago pelos produtos vitivinícolas provenientes de outros Estados -membros 
e às vantagens que estes retiram das acções de promoção e publicidade acima mencionadas, na medida 
em que estas acções sejam financiadas pelas receitas da taxa.

• “(…) Quanto aos vinhos produzidos em Portugal, ainda que comercializados fora do nosso 
país, a Comissão foi muito clara ao considerar que «não se afigura (...) existir discriminação entre os 
produtos nacionais destinados ao mercado nacional e os destinados à exportação» (cfr. parágrafo 143 
da Decisão (cit)).

Não se coloca assim, a propósito da actividade desenvolvida em geral pela Impugnante e nos 
presentes autos em concreto, qualquer problema de Direito Comunitário derivado da taxa de promoção 
a que se encontra sujeita por lei.”

Contra este entendimento se insurge a recorrente, argumentando, em síntese, que:
• “(…)” nos presentes autos, (…) o que a recorrente sustenta é “a ilegalidade da taxa de promo-

ção decorrente da respectiva não notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes 
de decisão final da Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE)…”
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• “(…) Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV 
e às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

”(…) O Estado Português não poderia cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário”, sendo que tal ilegalidade não é afectada pelo facto de a referida medida 
ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma decisão final da Comissão, nos termos 
do parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

• “(…) O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sen-
tença proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta 
em crise.

• “Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267.º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese (…)”.

Por sua vez, o recorrido, nas Contra -Alegações, vem dizer que a recorrente em vez de rebater a 
decisão “a quo”, as suas posições e respectivas apreciações, se limita a invocar a incompreensão do 
Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i.., o que “seria desde logo suficiente para que 
não pudessem ser admitidas estas alegações que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.
º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º do CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, 
acórdão do TCA Norte (1.ª Secção) no processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, 
acórdão do TCA Norte (1.ª secção) no processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos 
do STA no recurso n.º 39.981 de 11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, 
e no recurso n.º 13.331 de 22 de Janeiro de 1992”.

Em face das conclusões, que são as relevantes para aferir do objecto e âmbito do recurso
[cfr. os arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], o objecto do presente 

recurso consiste em saber se a sentença recorrida fez correcto julgamento quando decidiu improcedente 
a impugnação judicial, mantendo o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto de liquidação 
da taxa de promoção do vinho relativa a Dezembro de 2006.

3. Sendo estas as questões a tratar, verifica -se que as mesmas já foram decididas por Acórdão 
deste Supremo Tribunal Administrativo, em 23 de Abril, proc n.º 29/2013, no qual interviemos como 
relatora, razão por que nos limitaremos a seguir de perto o aí consignado.

4. Da questão prévia
Tal como ficou decidido no mencionado Acórdão é de improceder a questão prévia suscitada, 

porquanto a recorrente indica as razões da discordância face ao decidido com base, desde logo, no en-
tendimento diferente que se defende sobre o conceito de auxílio estatal, mais amplo do que o adoptado.

Por outro lado, a recorrente é muito clara quando defende, ao contrário do decidido pela sentença 
recorrida, manter -se a ilegalidade ou vício decorrente da violação do disposto no art. 88º, n.º 3, do TCE, 
actual 108º, n.º 3, do TFUE, seguindo e mencionando jurisprudência do Tribunal de Justiça (TJ).

5. Entrando na questão de mérito, com interesse para a decisão, importa considerar que, tal 
como resulta do probatório (ponto G) o produto da taxa de promoção, que representa mais de 62% do 
orçamento afecto ao funcionamento do IVV, I.P., destina -se, em primeiro lugar, ao financiamento dos 
serviços de coordenação geral do sector do vinho prestados por si e, em segundo lugar, às actividades 
de promoção do vinho e dos produtos vínicos.

No que respeita à actividade de promoção do vinho, pode ler -se no Acórdão que estamos a seguir 
“(…) que uma parte da taxa é destinada a campanhas de promoção genérica do vinho e dos produtos 
vínicos, sem referência à sua origem, em Portugal e, outra parte, a campanhas de promoção do vinho 
e dos produtos vínicos portugueses no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros. 
No período sobre que incidiu a decisão da Comissão de 2010, os custos das acções de formação orga-
nizadas pelo IVV, I.P., com excepção de uma formação de interesse geral «Sistemas de informação e 
Gestão Vitivinícola 2000», cujo custo total foi de 367,12 EUR, foram integralmente suportadas pelos 
programas do Fundo Social Europeu, pelo que nem os agentes económicos nem o IVV tiveram de 
contribuir para o seu financiamento.

“É esta taxa que, segundo a recorrente, enferma de ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação prévia à Comissão e respectiva execução antes da decisão final daquela entidade, ao arrepio 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE)”  - pontos D e E das 
Conclusões.

6. Como ficou consignado, no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 23 de Abril de 2013, “Os 
auxílios não notificados ou postos em execução antes de uma decisão da Comissão são objecto de um 
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específico processo de controlo que se inicia com a recepção e análise de informações que a Comissão 
tenha recolhido oficiosamente ou através de denúncia de terceiros.

“No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autoridades 
portuguesas, em 20 de Janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de Dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

“Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, 
que não constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de 
serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação 
geral do sector vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promo-
ção; (ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas 
de promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

“Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação…”.

Alega a recorrente que a decisão “da Comissão de iniciar o procedimento de exame contra-
ditório C 43/2004, previsto no art. 88º do TCE (actual artigo 108º do TFUE), junta aos presentes 
autos com a petição inicial, é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem 
notificação e autorização prévia da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não noti-
ficados à Comissão.”

Acontece que não assiste qualquer razão à recorrente, como passamos a demonstrar, seguindo 
ainda aqui o Acórdão do STA mencionado.

Em primeiro lugar, como ficou dito no Acórdão de 23 de Abril, e resulta dos documentos juntos aos 
autos pelo recorrido, com as Contra -alegações, a Comissão Europeia veio a emitir sobre esta questão: 
(i) a Decisão de 20/07/2010, posteriormente, objecto de interpretação autêntica, através da Decisão de 
4/4/2012; (ii) e a decisão complementar Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril de 2012.

Em segundo lugar, em Setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às 
Contra -Alegações, como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (1), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado aos 
auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação (…)”(Carta 
de 9/10/2012).

Independentemente dos documentos apresentados, a verdade é que, no caso em apreço, tal como 
se concluiu no Acórdão que vimos seguindo, não havia lugar à obrigação de comunicação prévia e, 
além do mais, ainda que assim não se entendesse nunca seria de considerar ilegal a cobrança da taxa 
em causa.

Vejamos.
6.1. Quanto à não existência de obrigação de notificação prévia
6.1.1. Diz -se no Acórdão do STA de 23 de Abril que “Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo 

cumprimento das formalidades relativas à comunicação prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos 
particulares face a uma eventual inobservância da obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, 
TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final da Comissão (2). Para além disso, os tribunais nacionais 
têm ainda competência para ordenar a restituição de auxílios atribuídos pelos Estados em violação 
daquele preceito.

“Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Fevereiro 
de 2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição 
de auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

“Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adoptado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos actos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe-lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efectivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excepcionais.».(3)

“No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objecto a restituição dos au-
xílios suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, 
como vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.
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“O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de 
promoção em causa durante o respectivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro 
lado, coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da auto -liquidação em causa 
(relativa a Dezembro de 2006), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 2004 dar 
início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no artigo 6º do 
regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação da obrigação 
de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

“Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (4), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (5), no caso concreto, por ilegalidade formal, 
as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria que a 
autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

6.1.2. Na situação em análise, temos que distinguir, por um lado, a suposta ajuda de Estado (ou 
auxílio estatal) consistente nas acções de promoção e publicidade dos vinhos portugueses em outros 
Estados -Membros e países terceiros e o respectivo financiamento, através de uma pequena parcela da 
taxa de promoção, e, por outro lado, a componente da taxa cobrada aos operadores do sector vitivinícola 
e afecta, no essencial, ao financiamento da actividade do IVV.IP.”

No caso dos autos, o que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da auto-
-liquidação, no valor de 34.557, 71 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês Dezembro 
2006, com fundamento em ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (6), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um acto legislativo não tiver tido lugar a sua no-
tificação à Comissão ou se o acto legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha 
pronunciado de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência 
será a verificação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (7).

Como se conclui, no Acórdão do STA, de 23 de Abril de 2013, “considera -se não existir, na situa-
ção em apreço, “um grau suficiente de probabilidade” (8) de tal medida envolver auxílios estatais (9), 
em termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa 
nem a consequente suspensão da sua execução”.

Com efeito, do art. 107º, n.º 1, do TFUE retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida 
que seja financiada por meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja se-
lectiva, distorça ou ameace distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afecte o comércio 
entre os EM” (10).

“A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (11), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

“No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles”.

Por outro lado, estamos na presença de uma taxa, sendo que, “em princípio, as taxas não são 
consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. Por outro lado, trata -se de uma taxa, que 
incide sobre os agentes económicos do sector e cujo objectivo essencial de criação é o de financiar 
as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não implica, à partida, um auxílio concedido 
directa ou indirectamente através de recursos do Estado e, por outro lado, serem imputáveis ao Estado, 
característica típica e associada à qualificação dos auxílios de Estado (12).

“Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, 
a Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das 
actividades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação 
geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, não 
constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE”.

Finalmente, não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da taxa de 
promoção que suscitaram dúvidas, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) 
n.º 1998/2006, os auxílios de minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer 
aprovação ou confirmação por parte da Comissão.

Assim sendo, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.
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“Na verdade”, como ficou consignado no Acórdão que vimos seguindo, “só à medida que fossem 
realizadas tais acções é que se poderia averiguar se seriam ou não ultrapassados os limites de minimis, 
não havendo até então qualquer obrigação de notificação”.

“O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

“Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” (13) de tal medida envolver auxílios estatais (14), em termos de exigir 
a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente 
suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilegalidade 
da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o respectivo 
procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do art. 88º do TCE” (ponto L das Con-
clusões).

6.2. Razões para não anulação da taxa de promoção do vinho
6.2.1. Concluindo -se pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal implica 

necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, justificando-
-se a manutenção da auto -liquidação em causa.

No entanto, tal como se concluiu no Acórdão do STA, de 23 de Abril, “Mas ainda que assim não 
se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como pretende a recorrente, por vício 
formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas circunstâncias do caso, seria contrária, 
desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

“Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside na 
particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor de 
ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas pelas 
vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995, com a consequente violação 
dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais.Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

“Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou 
demonstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

“Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar 
em conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de 
Países Terceiros.

“Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifesta-
mente desproporcionados”.

6.2.2. De qualquer modo, mesmo que assim se não entendesse, sempre se justificaria a manuten-
ção da autoliquidação em causa, através da aplicação do princípio do aproveitamento do acto (15), que 
há -de decorrer da regra da autonomia processual e procedimental dos Estados -Membros aquando da 
execução do Direito da UE (artigo 4º/2 do TUE) e do facto de o Direito da EU se dever ater aos limites 
decorrentes do princípio da especialidade e da subsidiariedade (16)”.

Com efeito, constitui jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU 
pelos Estados -Membros, “na ausência de normas de Direito da EU, devem as autoridades nacionais 
aplicar o respectivo direito nacional. Esta remissão para as regras nacionais engloba o regime do pro-
cedimento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável”.
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E, ainda que a regra da autonomia processual e procedimental dos Estados -Membros seja limitada 
por força do princípio geral da cooperação leal, o princípio da equivalência (ou não discriminação) (17), 
determina que as regras aplicáveis ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas 
que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou análogos meramente internos.

Ora, tendo em conta as circunstâncias do caso em apreço, em especial, o facto de a Comissão 
ter conhecimento perfeito de toda a situação em torno da taxa de promoção do vinho desde 2004 e 
por ter acabado por concluir não haver qualquer violação do Direito comunitário em relação a todas 
as componentes da mesma, podemos com segurança concluir que não haveria qualquer possibilidade 
de a sua intervenção poder influenciar o conteúdo material do acto de liquidação em causa. E, a ser 
assim, tal como ficou consignado entre outros, no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 31/1/2012, 
Proc n.º 17/2012, “O tribunal tributário tem o poder de não anular um acto inválido quando for seguro 
que a decisão tributária não podia ser outra, por concluir que em execução do efeito repristinatório 
da sentença anulatória não existe alternativa que não seja a de renovar o acto inválido, embora sem o 
vício que determinaria a anulação”.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida.
Em face de tudo o que vai exposto, não havendo dúvidas quanto à não verificação da obrigação 

de comunicação prévia, fica consequentemente prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade.
III - DECISÃO
Termos em que os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administra-

tivo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 29 de Maio de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os cri-
térios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três 
exercícios financeiros por empresa beneficiária.

(2) Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de Novembro de 1990, Processo C -354/90.
(3) Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.

(4) Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui 
jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas 
de Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respectivo direito nacional, o que engloba o regime do procedi-
mento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis 
ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou 
análogos meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A 
revogação de actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, 
Revista do Ministério Público, Ano 33, Outubro/Dezembro, de 2012, pp. 33 ss.

(5) Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos arts. 281 e 282º 
da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos pasmados 
no art. 73º do CPTA.

(6) Segundo o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produ-
zidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
sector ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, nº1, dispõe -se que “São objecto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.

(7) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.
(8) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.
(9) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de Setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, 

Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38.
(10) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina Coim-

bra, 2012, p. 520.
(11) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., p. 714.
(12) Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de Julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).
(13) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.
(14) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de Setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, 

Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38.
(15) Sobre o alcance do referido princípio, cfr., entre outros, o Acórdão do STA de 15/2/2007, proc n.º 1071/06.
(16) Cfr. CARLA AMADO GOMES/ RUI TAVARES LANCEIRO, “A revogação de actos administrativos entre o 

Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?”, Revista do Ministério Público, Ano 33, 
Outubro/Dezembro de 2012, pp. 33 ss.

(17) Sobre as dimensões principiológicas do princípio da geral cooperação, cfr. CARLA AMADO GOMES/ RUI TAVA-
RES LANCEIRO, ob. cit., pp. 33 ss. 
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 Acórdão de 29 de maio de 2013.

Assunto:

IRC. Autoliquidação. Revisão oficiosa do ato tributário a pedido do contribuinte: prazo. 
Desnecessidade da reclamação a que se refere o artº 131º, n.º 1 do CPPT.

Sumário:

 I — O artº. 78º da LGT prevê a revisão do ato tributário «por iniciativa do sujeito 
passivo» ou «da administração tributária», aquela «no prazo de reclamação 
administrativa e com fundamento em qualquer ilegalidade», e esta «no prazo de 
quatro anos após a liquidação ou a todo o tempo se o tributo ainda não tiver sido 
pago, com fundamento em erro imputável aos serviços».

 II — De acordo com o disposto no artº 78º, n.º 2 da LGT considera -se imputável aos 
serviços, para efeitos do número anterior, o erro na autoliquidação, pelo que, não 
obstante o disposto no artº 131º do CPPT, o contribuinte pode suscitar a apreciação 
oficiosa de ilegalidade cometida em auto liquidação.

 III — Tal resulta, desde logo, dos princípios da legalidade, da justiça, da igualdade e 
da imparcialidade – artº. 266º, n.º 2 da CRP.

 IV — Face a tais princípios, não pode a Administração demitir -se legalmente de tomar a 
iniciativa de revisão do ato quando demandada para o fazer através de pedido dos 
interessados já que tem o dever legal de decidir os pedidos destes, no domínio das 
suas atribuições, sendo que o dever de pronúncia constitui, de resto, um princípio 
abertamente assumido pelo artº. 9º do CPA, no domínio do procedimento admi-
nistrativo mas aqui também aplicável por mor do disposto no artº. 2º do mesmo 
código.

 V — Sendo assim, e sendo tempestivo o pedido de revisão oficiosa efetuado no prazo 
de quatro anos após a autoliquidação, deverá ser apreciado o respetivo pedido 
de revisão.

Processo n.º 140/13 -30.
Recorrente: Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais.
Recorrido: A……….., S.A.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I  - O Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, veio recorrer do acórdão do Tribunal Central Ad-
ministrativo Sul, que julgou procedente ação administrativa especial deduzida pela A……………, SA, 
com os demais sinais dos autos, contra o indeferimento do recurso hierárquico por si deduzido relati-
vamente ao despacho de indeferimento da revisão oficiosa da autoliquidação de IRC do exercício de 
2001, apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

A)  - O objeto destes autos é o despacho n.º 684/2008  - XVII, de 08/07/2008, proferido pelo aqui R., 
com referência ao exercício do ano de 2000, objeto de autoliquidação através da respetiva declaração 
m/ 22, entregue no ano de 2001 e sobre os mesmos recaiu o Acórdão de 15/05/2012.

B)  - A autoliquidação ocorreu em 20/07/2001 e o pedido de revisão foi apresentado em 30/05/2005, 
apresentada após o decurso do prazo de dois anos. Para além disso, a matéria coletável de que a A. 
pretende a revisão oficiosa corresponde exatamente à que esta apurou, na sua autoliquidação, o que 
significa a total ausência de fixação ex novo por parte da Administração Tributária, já que o acima 
descrito é uma consequência imposta por lei, assente no atraso do cumprimento das obrigações fiscais 
por parte daquela.

C)  - Não se verificou qualquer injustiça grave ou notória conforme prevê o n.º 5 do artº. 78º da 
LGT, porque a alegada não inclusão dos benefícios fiscais referentes à criação líquida de emprego para 
jovens, pelo sujeito passivo e no exercício em causa (2000), não se subsume àquela previsão legal, uma 
vez que a A. não se apercebeu atempadamente desse facto nem se socorreu do mecanismo previsto no 
artº. 131º, n.º 1 do CPPT.

D)  - Assim, todo o procedimento administrativo desenvolvido após o requerimento da A. desem-
bocou no Despacho n.º 684/2008  - XVII, de 08/07/2008, proferido em sede de recurso hierárquico pelo 
aqui Recorrente Jurisdicional, indeferindo a pretensão em causa, com base nos fundamentos acima 
expressos, em síntese.
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E)  - Da interpretação conjugada dos nºs 1, 2 e 4 do art. 78º da LGT com o n.º 1 do artº. 131º do 
CPPT resulta que, havendo erro na autoliquidação e por iniciativa do contribuinte:

a) Os atos tributários podem ser revistos através de reclamação administrativa /graciosa e com 
base em qualquer ilegalidade (nº 1 do artº. 78º da LGT), considerando -se que o erro na autoliquidação 
é imputável aos Serviços (nº 2 do mesmo artigo);

b) Essa reclamação administrativa/graciosa apenas pode ser apresentada no prazo de dois anos, 
contados após a entrega da declaração e respetiva autoliquidação (artº. 131º, n.º 1 do CPPT); só depois 
da utilização deste mecanismo legal, é que o contribuinte pode lançar mão da competente impugnação;

c) Excecionalmente, a revisão dos atos tributários pode ocorrer no prazo de três anos contados 
após a entrega da declaração, desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes condições (nº 4 
do artº. 78º da LGT):

c. 1) Não tenha havido comportamento negligente por parte do contribuinte;
c. 2) Tenha ocorrido injustiça grave ou notória.
F)  - Estas são as balizas legais aplicáveis ao caso sub judice, devendo notar -se que as normas 

jurídicas subsumíveis aos factos distinguem claramente a situação desencadeada por iniciativa do 
contribuinte, da desencadeada por iniciativa da Administração Tributária.

G)  - Assim e ressalvado o devido respeito, o Acórdão recorrido interpretou erradamente os nºs 1, 
2 e 4 do art. 78º da LGT e do artº. 131º do CPPT, pois na sua fundamentação afirmou que:

a) “…aquela referência aos ónus legais de reclamação e de impugnação por parte do contribuinte 
o que visa é tão só explicitar que a possibilidade de revisão, a solicitar pelo contribuintes fundamentada 
em erro imputável aos serviços, em caso de autoliquidação, não colide com aquelas outras formas de 
reação que, obviamente, terão de obedecer aos respetivos pressupostos legais, como sejam a respetiva 
tempestividade “(fls. 12 do Acórdão);

b) O n.º 2 do artº. 78º da LGT não pode ser interpretado conforme pretende a Administração 
Tributária, sob pena de se “tornar numa norma imprestável se, como sustenta a AT, em caso de autoli-
quidação, os contribuintes estivessem limitados ao procedimento consagrado no n.º 1 do art. 131º do 
CPPT...”(fls. 13 do Acórdão).

Em face do exposto, deverá:
Revogar -se totalmente o Acórdão recorrido, porque carecido de qualquer apoio legal, atenta a 

errada interpretação das normas legais aplicáveis.
E, em consequência,
 - Manter -se integralmente o despacho objeto destes autos, com todas as legais consequências.
II. A recorrida, A…………, S.A. apresentou as suas contra alegações, concluindo da seguinte 

forma:
a) Vem o presente recurso interposto do douto Acórdão proferido em 15 de maio de 2012 que 

julgou procedente a ação administrativa especial interposta pela ora Recorrida visando a anulação do 
despacho n.º 684/2008 -XVII de Sua Exª. o Senhor Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, proferido 
em 8 de julho de 2008, que negou provimento ao Recurso Hierárquico apresentado do despacho de 
indeferimento da revisão oficiosa da autoliquidação de IRC do exercício de 2000.

b) A A. procedeu, em 20 de julho de 2001, à entrega da Declaração de IRC, Modelo 22, relativa 
ao exercício de 2000 (vd. alínea A) do probatório).

c) Em 30 de maio de 2005, requereu a Revisão Oficiosa da autoliquidação com fundamento em 
que reunia, no exercício de 2000, todos os pressupostos de aplicação do benefício fiscal previsto no 
artigo 17º do Estatuto dos Benefícios Fiscais e que tal benefício não se encontrava refletido na decla-
ração de rendimentos.

d) O pedido de revisão oficiosa foi indeferido, tendo a ora recorrida interposto recurso hierárquico 
que igualmente foi indeferido, por intempestivo, ao ter sido apresentado após o termo do prazo de dois 
anos previsto no n.º 1 do artigo 131.º do CPPT como impunha os nºs 1 e 2 do artigo 78.º da LGT (vd. 
alínea G) do probatório).

e) A ora recorrida interpôs ação administrativa especial alegando, em síntese, que da correta 
interpretação dos nºs 1 e 2 do artigo 78.º resulta a aplicabilidade do prazo de 4 anos para solicitar o 
pedido de revisão oficiosa, na medida em que, tratando -se no caso vertente de uma autoliquidação à 
qual a lei equipara a ocorrência de erro imputável aos serviços, a AT estava obrigada a proceder a tal 
revisão por se verificarem os respetivos pressupostos legais, tendo o douto Acórdão recorrido julgado 
procedente a ação.

f) A Recorrente alega, em síntese, que de uma correta interpretação dos nºs 1 e 2 do artigo 78.º da 
LGT resulta que, estando em causa a revisão de uma autoliquidação, o contribuinte deverá necessaria-
mente recorrer ao mecanismo de reclamação graciosa consagrado no artigo 131.º do CPPT, a deduzir 
no prazo de dois anos contados da data da apresentação da correspondente declaração de imposto.

g) A Recorrente confunde o processo de revisão por iniciativa do contribuinte, previsto no n.º 1 do 
artigo 78.º da LGT, com o processo de reclamação graciosa, previsto nos artigos 68.º a 77.º do CPPT, 
sendo certo que tais processos são distintos.
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h) Enquanto a reclamação graciosa é decidida pelo dirigente do órgão periférico local da adminis-
tração tributária (artigo 75.º do CPPT), o pedido de revisão oficiosa, previsto no artigo 78.º da LGT, é 
dirigido ao próprio autor do ato; e enquanto a reclamação graciosa deve ser deduzida nos prazos previstos, 
designadamente nos artigos 70.º e 131.º do CPPT, o pedido de revisão previsto no n.º 1 do artigo 73.º 
tem que ser deduzido no prazo de reclamação administrativa previsto no artigo 162.º do CPA.

i) No caso vertente, não estamos perante uma revisão por iniciativa do contribuinte que tenha 
por objeto um ato de liquidação e por fundamento qualquer ilegalidade mas sim perante um pedido de 
revisão oficiosa por erro na autoliquidação.

j) A revisão oficiosa é por definição a revisão do ato tributário por iniciativa da AT que pode ter 
lugar no prazo de quatro anos a contar da liquidação no caso de erro imputável aos serviços, como tal 
se considerando o erro na autoliquidação, como decorre dos n.ºs 1 e 2 do artigo 78.º da LGT.

k) O pedido de revisão oficiosa previsto n.º 1 do artigo 73.º da LGT é um meio alternativo de 
impugnação administrativa que é posto à disposição do contribuinte.

l) Neste sentido se pronunciou, e bem, o douto Acórdão recorrido ao considerar que a referência 
aos ónus legais de reclamação e impugnação por parte do contribuinte, visa tão só explicitar que a 
possibilidade de revisão, a solicitar pelos contribuintes no prazo cominado à AT pelo n.º 1 do artigo 78.
º da LGT, fundamentada em erro imputável aos serviços, em caso de autoliquidação, não colide com 
aquelas outras formas de reação, sob pena de o n.º 2 do artigo 78.º se tornar uma norma imprestável.

m) E como mais refere o douto Acórdão recorrido visando -se com o n.º 2 do artigo 78.º da LGT 
regulamentar situações de autoliquidação, não se entende como conciliar a faculdade/direito conferido 
aos contribuintes, em tais casos, de solicitarem a revisão oficiosa de um ato tributário nos termos do 
n.º 1 do preceito, para o qual faz expressa remessa, se, como sustenta a AT, em caso, precisamente, de 
autoliquidação, os contribuintes estivessem limitados ao procedimento ao consagrado no n.º 1 do ar-
tigo 131.º do CPPT e, pior que isso, ao prazo aí cominado que é manifestamente inferior ao concedido 
à AF pelo n.º 1 do artigo 78.º.

n) Da correta interpretação dos nºs 1 e 2 do artigo 78.º da LGT decorre que a revisão do ato tributário 
com fundamento em erro imputável aos serviços  - considerando -se, como tal, o erro na autoliquidação 
 - é sempre da iniciativa da Administração Tributária, não obstante o contribuinte possa solicitar que 
seja cumprido esse dever, dentro dos limites temporais (i.e., 4 anos) em que a própria Administração 
Tributária o pode exercer.

o) E, assim sendo, decidiu e bem o douto Acórdão recorrido ao considerar que “atenta a factu-
alidade dada por provada, a AF não podia deixar de entender a tempestividade da pedido de revisão 
aqui em discussão, por um lado e, por outro, que se verifica erro imputável aos serviços (...)”.

p) No mesmo sentido se pronunciou já este Venerando Tribunal no Acórdão de 14 de setembro 
de 2012, proferido no processo n.º 476/12 -30, (em que as partes eram as mesmas) ao considerar 
que “independentemente de poder usar os meios de defesa normais (reclamação graciosa, recurso 
hierárquico e impugnação judicial, o contribuinte pode também pedir a revisão do ato tributário no 
prazo de reclamação administrativa com fundamento em qualquer ilegalidade; e pode ainda solicitar 
à administração tributária, no prazo de quatro anos após a liquidação, que esta revogue o ato com 
fundamento em erro imputável aos serviços”.

q) No que respeita ao n.º 4 do artigo 78.º da LGT, que a Recorrente igualmente invoca como tendo 
sido erroneamente interpretado, como bem se refere no douto Acórdão recorrido, “ocorrendo erro im-
putável aos serviços não há que ponderar, para que a AF tenha de proceder à revisão do ato tributário, 
à existência de injustiça grave e notória de acordo e no âmbito do n.º 4 do artº 78º da LGT”.

r) Improcedem, assim, todas as conclusões da ora Recorrente não merecendo qualquer censura o 
douto Acórdão recorrido que fez uma correta interpretação e aplicação das normas em crise, designa-
damente do disposto nos nºs 1 e 2 do artigo 78.º da LGT.

IV.O Ministério Publico não emitiu parecer.
V. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
VI. Com interesse para a decisão, foram dados como provados no acórdão recorrido os seguintes 

factos:
A). A A. apresentou, com referência ao exercício de 2000, a Declaração Mod. 22, de IRC, em 

2001JUL20  - cfr. fls. 18;
B). Com referência àquela declaração e exercício, a A. autoliquidou IRC, no valor de €1.614.784,86, 

que entregou nos cofres do Estado em 2001AG002  - cfr. fls. 18;
C). Em 2005MAI30 a A. requereu a revisão oficiosa da autoliquidação referida na alínea que 

antecede  - cfr. fls. 17, 19 e 20;
D). A revisão oficiosa a que se faz referência nas precedentes alíneas veio a ser indeferida 

 - cfr. fls. 17;
E). Notificada do indeferimento do pedido de revisão oficiosa, a A. dele interpôs recurso hierár-

quico para SEMFinanças  - cfr. fls. 17;
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F). Em 2008 JUL08, veio a ser indeferido o recurso hierárquico a que se faz alusão em E), atra-
vés de despacho de SESEAF, do seguinte teor: «Concordo com o indeferimento nos termos e com os 
fundamentos propostos». - cfr. fls. 16;

G). Os termos e fundamentos para que remete o despacho referido na alínea que antecede, são, 
designadamente e ao que aqui, agora, releva, do seguinte teor:

«3 -ANÁLISE DO RECURSO HIERÁRQUICO
(…)
Os Factos
A declaração de rendimentos, referente ao exercício de 2000, foi apresentada em 20.07.2001, tendo 

sujeito passivo efetuado a autoliquidação do imposto, nos termos da alínea a) do artº 82º e alínea a) do 
n.º 1 do artº 83º, ambos do Código do IRC, e apenas efetuado o correspondente pagamento no valor de 
1.614.784,86 (Guia 42000220363) em 2.08.2001.

Posteriormente, em 2002.09.25, veio a ser emitida uma liquidação corretiva, feita nos termos do 
n.º 10 do artº 83º do CIRC, cuja notificação foi registada nos CTT em 3.10.2002 e o sujeito passivo, 
em 10.10.2002, efetuou o seu pagamento no valor de 21.473,06.

Sobre a Errónea Interpretação dos nºs 1 e 2 do artº 78º da LGT.
A recorrente argumenta uma alegada errónea interpretação dos nºs 1 e 2 do artigo 78º da LGT de que 

a decisão padece, baseando -se num entendimento, segundo o qual, a segunda parte do n.º 1 do artº 78º, 
ao estabelecer um prazo para a administração tributária tomar a iniciativa da revisão do ato tributário, 
não significa que o contribuinte não possa, no mesmo prazo, pedir que seja cumprido esse dever.

Sobre este assunto o sujeito passivo faz uma longa dissertação, transcrevendo alguns trechos na 
doutrina, entendimentos da jurisprudência e mesmo despachos da administração tributária.

No entanto, essa questão nunca esteve em causa na decisão de que agora recorre.
Esta questão já foi ultrapassada e hoje, quanto à iniciativa da revisão do ato tributário, já se entende 

que, mesmo quando oficiosa, esta pode ser impulsionada por pedido dos sujeitos passivos e o órgão da 
administração tem o dever de a ela proceder desde que se verifiquem os respetivos pressupostos.

[…]
Dado que o ato tributário de autoliquidação ocorreu em 20.07.2001, data da apresentação da 

declaração de rendimentos, e o pedido de revisão foi apresentado em 03.05.2005, o requisito temporal 
encontra -se cumprido, de acordo com o disposto no n.º 7 do artigo 78º da LGT.

Quanto ao fundamento do erro imputável aos serviços, o sujeito passivo, dá como certo que se 
considera imputável aos serviços o erro na autoliquidação (...) de acordo com n.º 2 do artigo 78º.

Nem da letra da lei, neste caso da norma do n.º 2 do artigo 78º da LGT, nem do seu espírito pode 
ser retirada tão simples conclusão, porque:

O n.º 2 do artigo 78º da LGT, dispõe que “sem prejuízo dos ónus legais de reclamação ou impug-
nação pelo contribuinte, considera -se imputável aos serviços, para efeitos do número anterior, o erro 
na autoliquidação.”  - cfr. fls.

A parte inicial desta disposição determina, pois, que a consideração do erro na autoliquidação 
como erro imputável aos serviços, para efeitos de revisão oficiosa, não prejudica os ónus legais de 
reclamação ou impugnação.

[…
Assim, deve ser indeferida, por intempestiva, qualquer reclamação ou pedido de revisão da autoli-

quidação apresentada após o termo do prazo de dois anos (nos termos do preceituado no nº1, do artº 131º 
do CPPT), sob pena da expressão “sem prejuízo dos ónus legais de reclamação ou impugnação pelo 
contribuinte”, referida no n.º 2 do artigo 78º da LGT ser desprovida de qualquer utilidade.

[…]
Apesar de ao longo da petição não ser feita qualquer referencia ao n.º 4 do artº 78º da LGT, na 

alínea a) do pedido, refere -se, também, a errónea interpretação deste n.º 4 e nesta circunstância propomo-
-nos tecer as considerações que achamos necessárias.

Assim, nos termos do n.º 4 do artº 78º da LGT, o dirigente máximo do serviço pode autorizar, 
excecionalmente, nos três anos posteriores ao do ato tributário a revisão da matéria tributável apurada 
com fundamento em injustiça grave e notória, desde que o erro não seja imputável a comportamento 
negligente do contribuinte, […].

[…]
Nestes termos, o sujeito passivo, se pretendia solicitar a revisão da matéria tributável com base 

no n.º 4 do artº 78º da LGT, teria que fazê -lo, tendo em conta, o ato tributário ocorrido quando da sua 
autoliquidação, porque é esse o momento em que se considera ter o sujeito passivo determinado a matéria 
coletável que pretendeu ver revista a coberto da norma vertida no n.º 4 do art.º 78.º da LGT.

Tendo este facto ocorrido em 20.07.2001, o prazo referido no n.º 4 do art.º 78.º da LGT (nos três 
anos posteriores ao do ato tributário) já teria precludido em 30.05.2005, data em que foi apresentado 
o pedido de revisão.
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No entanto, ainda que assim não fosse, parece -nos que os pressupostos da injustiça grave e notória 
não estão presentes.

[…]
[…] no caso concreto, a não inclusão dos benefícios fiscais referentes à criação líquida de emprego 

para jovens, pelo sujeito passivo, na liquidação do IRC2000, não terá correspondido a uma injustiça 
notória, visto que nem o próprio contribuinte se apercebeu dessa falta, nem em momento posterior que 
ainda possibilitasse a reclamação, no prazo de dois anos, de acordo com o artº 131º do CPPT.

Por outro lado, também parece não se tratar de injustiça grave, visto que a empresa, e nesta 
circunstância entendemos que o despacho recorrido deve ser mantido na medida em que mesmo não 
beneficiando dos incentivos fiscais, necessitou daquele conjunto de pessoas para laborarem e o facto 
de não usufruir de tais benefícios não modificou a sua realidade.

[…]
5 -CONCLUSÕES
Apreciando o articulado da petição de recurso propomos, com base nos fundamentos expostos, 

que seja negado provimento ao presente recurso hierárquico»  - cfr. fls. 28 a 24, dos autos, com subli-
nhados da nossa responsabilidade).

VII. A única questão a conhecer neste recurso consiste em saber se, detetado pelo contribuinte 
erro na autoliquidação de IRC por si efetuada, pode este formular pedido de revisão daquela ao abrigo 
do disposto no artº 78º da LGT ou se tal meio lhe é vedado por ser aplicável ao caso, em matéria de 
autoliquidação, o disposto no artº 131º, n.º 1 do CPPT.

VII.1.A entidade requerida entende que da interpretação conjugada dos nºs 1, 2 e 4 do artº 78º 
da LGT e do n.º 1 do artº 131º do CPPT resulta que, havendo erro na autoliquidação e por iniciativa 
do contribuinte os atos tributários podem ser revistos através de reclamação administrativa/graciosa 
e com base em qualquer ilegalidade, considerando -se que o erro na autoliquidação é imputável aos 
Serviços, podendo a respetiva reclamação administrativa/graciosa apenas ser apresentada no prazo de 
dois anos, contados após a entrega da declaração e respetiva autoliquidação (artº. 131º, n.º 1 do CPPT); 
só depois da utilização deste mecanismo legal, é que o contribuinte pode lançar mão da competente 
impugnação; excecionalmente, a revisão dos atos tributários pode ocorrer no prazo de três anos contados 
após a entrega da declaração, desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes condições (nº 4 
do artº. 78º da LGT): não tenha havido comportamento negligente por parte do contribuinte e tenha 
ocorrido injustiça grave ou notória.

Ora, o douto Acórdão recorrido interpretou erradamente os nºs 1, 2 e 4 do artº. 78º da LGT e do 
artº. 131º do CPPT, pois na sua fundamentação afirmou que “…aquela referência aos ónus legais de 
reclamação e de impugnação por parte do contribuinte o que visa é tão só explicitar que a possibilidade 
de revisão, a solicitar pelo contribuintes fundamentada em erro imputável aos serviços, em caso de 
autoliquidação, não colide com aquelas outras formas de reação que, obviamente, terão de obedecer 
aos respetivos pressupostos legais, como sejam a respetiva tempestividade”, e que o n.º 2 do artº. 78º da 
LGT não pode ser interpretado conforme pretende a Administração Tributária, sob pena de se “tornar 
numa norma imprestável se, como sustenta a AT, em caso de autoliquidação, os contribuintes estivessem 
limitados ao procedimento consagrado no n.º 1 do art. 131º do CPPT...”

VII.2. O acórdão recorrido, por sua vez, entendeu que o requerimento da autora é adequado a 
desencadear o mecanismo da revisão oficiosa previsto n.º 1 do artº 78º da LGT. Com efeito, sobre a 
Administração Tributária impende o dever de revogar os atos de liquidação de tributos que sejam ilegais 
nas condições e com os limites temporais referidos naquele artº 78º. E, em homenagem aos princípios da 
justiça, da igualdade e da legalidade, devem também ser oficiosamente corrigidas, dentro dos mesmos 
limites temporais as ilegalidades que o contribuinte lhe apontar, podendo, por isso, requerer a revisão 
do ato tributário.

A autoliquidação é equiparada a erro imputável aos serviços, pelo que o pedido de revisão é, no 
caso concreto, admissível.

VII.3. Do mesmo entendimento comunga a autora quando refere que apenas formulou um pedido 
para que a Administração Tributária procedesse à revisão oficiosa do ato, não estando, por isso, em causa, 
qualquer reclamação do ato de liquidação, acrescentando que a recorrente confunde o processo de revisão 
por iniciativa do contribuinte, previsto no n.º 1 do artigo 78.º da LGT, com o processo de reclamação 
graciosa, previsto nos artigos 68.º a 77.º do CPPT, sendo certo que tais processos são distintos.

No caso vertente, não estamos perante uma revisão por iniciativa do contribuinte que tenha por 
objeto um ato de liquidação e por fundamento qualquer ilegalidade mas sim perante um pedido de 
revisão oficiosa por erro na autoliquidação.

A revisão oficiosa é por definição a revisão do ato tributário por iniciativa da AT que pode ter 
lugar no prazo de quatro anos a contar da liquidação no caso de erro imputável aos serviços, como tal 
se considerando o erro na autoliquidação, como decorre dos n.ºs 1 e 2 do artigo 78.º da LGT.

Da correta interpretação dos nºs 1 e 2 do artigo 78.º da LGT decorre que a revisão do ato tributário 
com fundamento em erro imputável aos serviços  - considerando -se, como tal, o erro na autoliquidação  - é 
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sempre da iniciativa da Administração Tributária, não obstante o contribuinte possa solicitar que seja 
cumprido esse dever, dentro dos limites temporais (i.e., 4 anos) em que a própria Administração Tri-
butária o pode exercer.

E, assim sendo, decidiu e bem o douto Acórdão recorrido ao considerar que “atenta a factualidade 
dada por provada, a AF não podia deixar de entender a tempestividade da pedido de revisão aqui em 
discussão, por um lado e, por outro, que se verifica erro imputável aos serviços (...)“.

No que respeita ao n.º 4 do artigo 78.º da LGT, que a Recorrente igualmente invoca como tendo 
sido erroneamente interpretado, como bem se refere no douto Acórdão recorrido, “ocorrendo erro im-
putável aos serviços não há que ponderar, para que a AF tenha de proceder à revisão do ato tributário, 
à existência de injustiça grave e notória de acordo e no âmbito do n.º 4 do artº 78º da LGT”.

Assim sendo improcedem todas as conclusões da ora Recorrente não merecendo qualquer censura 
o douto Acórdão recorrido que fez uma correta interpretação e aplicação das normas em crise, desig-
nadamente do disposto nos nºs 1 e 2 do artigo 78.º da LGT.

Vejamos então qual destes entendimentos colhe o apoio legal.
VIII. Caso idêntico ao dos presentes autos – com a única diferença de que se reportava ao exercício 

de 2000 – foi tratado no Acórdão deste STA de 12.09.2012 – Processo n.º 0476/12, sendo as mesmas 
as partes, as conclusões das alegações e contra -alegações idênticas e tendo por objeto o despacho 
n.º 684/2008 –XVII, de 08.07.2008 referido na conclusão da alínea a) da recorrente.

No referido acórdão ficou escrito, para além do mais, o seguinte:
“VII. As normas acima referidas e que relevam para a decisão estabelecem o seguinte:
(Artigo 131º do CPPT)
1. Em caso de erro de autoliquidação, a impugnação será obrigatoriamente precedida de reclamação 

graciosa dirigida ao dirigente do órgão periférico regional da administração tributária, no prazo de dois 
anos após a apresentação da declaração.

2. Em caso de indeferimento expresso ou tácito da reclamação, o contribuinte poderá impugnar, 
no prazo de 30 dias, a liquidação que efetuou, contados, respetivamente, a partir da notificação do 
indeferimento ou da formação da presunção do indeferimento tácito.

3. Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, quando o seu fundamento for exclusivamente 
matéria de direito e a autoliquidação tiver sido efetuada de acordo com orientações genéricas emitidas 
pela administração tributária, o prazo para a impugnação não depende da reclamação prévia, devendo 
a impugnação ser apresentada no prazo do n.º 1 do artigo 102º.

(Artigo 78.º da LGT)
1 - A revisão dos atos tributários pela entidade que os praticou pode ser efetuada por iniciativa do 

sujeito passivo, no prazo de reclamação administrativa e com fundamento em qualquer ilegalidade, ou, 
por iniciativa da administração tributária, no prazo de quatro anos após a liquidação ou a todo o tempo 
se o tributo ainda não tiver sido pago, com fundamento em erro imputável aos serviços.

2 - Sem prejuízo dos ónus legais de reclamação ou impugnação pelo contribuinte, considera -se 
imputável aos serviços, para efeitos do número anterior, o erro na autoliquidação.

Ora, examinando as referidas normas temos que, no 1º caso, se trata de um meio de defesa típico 
da autoliquidação que, em princípio, é precedido de reclamação graciosa dirigida ao dirigente do 
órgão periférico regional da administração tributária, no prazo de dois anos após a apresentação da 
declaração.

Assim, se no prazo de dois anos após a apresentação da declaração o contribuinte constatar ter 
havido erro de facto ou de direito na autoliquidação, pode utilizar o meio previsto neste artigo 131º.

Já o artº 78º da LGT consagra um meio de eliminação de ilegalidades comum a todos os atos 
tributários, no qual temos de incluir também os atos autoliquidados, como, aliás resulta, do seu n.º 2.

Deste modo, tal como sucede relativamente a qualquer ato tributário, independentemente de poder 
usar os meios de defesa normais (reclamação graciosa, recurso hierárquico e impugnação judicial), o 
contribuinte pode também pedir a revisão do ato tributário no prazo de reclamação administrativa com 
fundamento em qualquer ilegalidade; e pode ainda solicitar à administração tributária, no prazo de quatro 
anos após a liquidação, que esta revogue o ato com fundamento em erro imputável aos serviços.

Este artigo, aliás, segue a tradição de anteriores normas tributárias que admitiam a revisão do ato 
tributário.

Assim, antes da entrada em vigor do Código de Processo Tributário, era admitida a revisão do 
ato de liquidação com fundamento em qualquer inexatidão objetiva, com base em novos factos ou em 
novos meios de prova que viessem a ser conhecidos e demonstrassem aquela inexatidão. (ALBERTO 
XAVIER, Conceito e Natureza do Ato Tributário, página 582.)

Esta revisão era efetuada a favor do contribuinte, conduzindo à anulação, total ou parcial, do ato 
tributário.

O Decreto -Lei n.º 163/79, de 31 de maio, previa também a possibilidade de revisão de atos de 
liquidação de impostos municipais, estabelecendo, no n.º 4 do seu artº. 1.º, que «independentemente 
de reclamação ou impugnação dos interessados, a câmara municipal ordenará, sob proposta do chefe 
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da secretaria, a revisão dos atos da liquidação dos impostos referidos nos números anteriores sempre 
que, por motivos imputáveis aos serviços, tenha sido liquidada quantia superior à devida, se ainda não 
tiverem decorrido cinco anos sobre a abertura dos cofres ou sobre o pagamento eventual».

Nos códigos da reforma fiscal de 1988 também se previa possibilidade de revisão a favor do 
contribuinte, por erro imputável aos serviços (art. 85.º, n.º 1 C.I.R.S. e 81.º, n.º 3 do C.I.R.C.).

O C.P.T., de 1991, veio admitir generalizadamente a revisão oficiosa dos atos tributários.
A revisão era sempre da iniciativa da administração tributária (do autor do ato ou superior hierár-

quico e por isso, se denominava revisão oficiosa), com fundamento no errado apuramento da situação 
tributária do interessado (93.º C.P.T.):

a) Se a revisão for a favor da administração fiscal, com base em novos elementos não considerados 
na liquidação e dentro do prazo de caducidade;

b) Se a revisão for a favor do contribuinte, com base em erro imputável aos serviços ou dupli-
cação da coleta, nos cinco anos posteriores ao termo do prazo de pagamento voluntário ou à data da 
notificação do ato a rever e, ainda, no decurso do processo de execução fiscal.

Da decisão que indeferisse um pedido de revisão de ato tributário cabia impugnação contenciosa, 
uma vez que se tratava de um ato que se devia considerar lesivo, por haver um verdadeiro direito à 
revisão de atos ilegais. A natureza lesiva do ato de indeferimento de pedido de revisão veio a ser ex-
pressamente afirmada no artº. 95.º, n.º 2, alínea d), da L.G.T..

Embora esta Lei só tivesse entrado em vigor em 1 -1 -1999, o ato de indeferimento de pedido de 
revisão já tinha natureza lesiva anteriormente, pois a natureza de um ato, a nível da sua lesividade, 
constitui algo que lhe é intrínseco.

A L.G.T. mantém esta previsão generalizada da possibilidade de revisão dos atos tributários, 
estabelecendo, genericamente que «o ato decisório pode revogar total ou parcialmente ato anterior ou 
reformá -lo, ratificá -lo ou convertê -lo nos prazos da sua revisão» (artº. 79.º da L.G.T.).

Em vários códigos tributários preveem -se situações de revisão das liquidações a favor do contri-
buinte, com e sem fundamento em erro imputável aos serviços, bem como situações de restituição de 
tributos independentemente de anulação do ato tributário, nomeadamente nos artsº 103.º do C.I.R.C., 42.º 
do C.I.M.T., 93.º do Código do Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Singulares e 98.º do C.I.V.A..

VIII. Conforme ficou escrito no Acórdão deste STA de 14.11.2007 – Processo n.º 0565/07 (que 
acima também seguimos), o dever de a Administração concretizar a revisão de atos tributários, a favor 
do contribuinte, quando detetar uma situação desse tipo por sua iniciativa ou do contribuinte, existe em 
relação a todos os tributos, pois os princípios da justiça, da igualdade e da legalidade, que a administração 
tributária tem de observar na globalidade da sua atividade (artº 266.º, n.º 2, da C.R.P. e 55.º da L.G.T.), 
impõem que sejam oficiosamente corrigidos todos os erros das liquidações que tenham conduzido à 
arrecadação de tributo em montante superior ao que seria devido à face da lei. (Neste sentido, pode 
ver -se o acórdão do S.T.A. de 11.05.2005, proferido no recurso n.º 319/05)

Há, assim, um reconhecimento no âmbito do direito tributário do dever de revogar de atos ilegais, 
dever esse que tem vindo a ser defendido por parte da doutrina (v, por exemplo, ROBIN DE ANDRADE, 
A Revogação dos Atos administrativos, 2.ª edição, páginas 255 -268, – MARIA DA GLÓRIA FER-
REIRA PINTO, Considerações sobre a Reclamação Prévia ao Recurso Contencioso, páginas 12 -14, 
PAULO OTERO, O Poder de Substituição em Direito Administrativo, volume II, páginas 582 -583, 
– MÁRIO ESTEVES DE OLIVEIRA, Direito Administrativo, Volume I, páginas 613 -614 e FREITAS 
DO AMARAL, Curso de Direito Administrativo, volume II, páginas 463 -465).

A revisão do ato tributário tanto antes da vigência do CPT, como durante a sua vigência, como 
depois da LGT, constitui, assim, um meio administrativo de correção de erros de atos de liquidação de 
tributos, que é admitido como complemento dos meios de impugnação administrativa e contenciosa 
desses atos, a deduzir nos prazos normais respetivos, que tem em vista possibilitar sanar injustiças de 
tributação tanto a favor do contribuinte como a favor da administração.

O regime do artº 78.º, quando o pedido de revisão é formulado para além dos prazos de impugnação 
administrativa e contenciosa, reconduz -se a um meio de restituição do indevidamente pago, com revoga-
ção e cessação para o futuro dos efeitos do ato de liquidação, e não a um meio anulatório, com destruição 
retroativa dos efeitos do ato. A esta luz, o meio procedimental de revisão do ato tributário não pode ser 
considerado como um meio excecional para reagir contra as consequências de um ato de liquidação, 
mas sim como um meio alternativo dos meios impugnatórios administrativos e contenciosos (quando 
for usado em momento em que aqueles ainda podem ser utilizados) ou complementar deles (quando já 
estiverem esgotados os prazos para utilização dos meios impugnatórios do ato de liquidação).

Trata -se de um regime reforçadamente garantístico, quando comparado com o regime de impug-
nação de atos administrativos, mas esse reforço encontra explicação na natureza fortemente agressiva 
da esfera jurídica dos particulares que têm os atos de liquidação de tributos.

Embora o artº 78.º da L.G.T., no que concerne a revisão do ato tributário por iniciativa do con-
tribuinte, se refira apenas à que tem lugar dentro do «prazo de reclamação administrativa», no n.º 6 
do mesmo artigo (na redação inicial, que é o n.º 7 na redação vigente) faz -se referência a «pedido do 
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contribuinte», para a realização da revisão oficiosa, o que revela que esta, apesar da impropriedade da 
designação como «oficiosa», pode ter subjacente também a iniciativa do contribuinte.

Idêntica referência é feita no n.º 1 do artº. 49.º da L.G.T., que fala em «pedido de revisão oficiosa», 
e na alínea a) do n.º 4 do artº. 86.º do C.P.P.T., que refere a apresentação de «pedido de revisão oficiosa 
da liquidação do tributo, com fundamento em erro imputável aos serviço».

É, assim, inequívoco que se admite, a par da denominada revisão do ato tributário por iniciativa 
do contribuinte (dentro do prazo de reclamação administrativa), que se faça, também na sequência de 
iniciativa sua, a «revisão oficiosa» (que a Administração deve realizar também por sua iniciativa).

Por outro lado, a alínea d) do n.º 2 do artº. 95.º da L.G.T. refere os atos de indeferimento de pedidos 
de revisão entre os atos potencialmente lesivos, que são suscetíveis de serem impugnados contencio-
samente. Não se faz, aqui qualquer distinção entre atos de indeferimento praticados na sequência de 
pedido do contribuinte efetuado no prazo da reclamação administrativa ou para além dele, pelo que a 
impugnabilidade contenciosa a atos de indeferimento de pedidos de revisão praticados em qualquer das 
situações, o que, aliás, é corolário do princípio constitucional da impugnabilidade contenciosa de todos 
os atos que lesem direitos ou interesses legítimos dos administrados (artº. 268.º, n.º 4, da C.R.P.).

Assim, é de concluir que, o facto de ter transcorrido o prazo de reclamação graciosa e de impug-
nação judicial do ato de liquidação, não impedia a impugnante de pedir a revisão oficiosa.

O que acaba de referir -se ficou também anteriormente escrito no Acórdão de 11.05.2005 - Processo 
n.º 0319/05, que resumiu tal entendimento da seguinte forma:

O art. 78º da LGT prevê a revisão do ato tributário «por iniciativa do sujeito passivo» ou «da ad-
ministração tributária», aquela «no prazo de reclamação administrativa e com fundamento em qualquer 
ilegalidade», e esta «no prazo de quatro anos após a liquidação ou a todo o tempo se o tributo ainda 
não tiver sido pago, com fundamento em erro imputável aos serviços».

Todavia, tal não significa que o contribuinte não possa, no prazo da revisão oficiosa, pedir esta 
mesma revisão.

Tal resulta, desde logo, dos princípios da legalidade, da justiça, da igualdade e da imparciali-
dade  - art. 266º, n.º 2 da CRP.

Como se refere no Ac. do STA de 20/03/2002, rec 26.580:
Face a tais princípios, não se vê como possa a Administração demitir -se legalmente de tomar a 

iniciativa de revisão do ato quando demandada para o fazer através de pedido dos interessados já que 
tem o dever legal de decidir os pedidos destes, no domínio das suas atribuições, sendo que «o dever de 
pronúncia constitui, de resto, um princípio abertamente assumido pelo art. 9º do CPA, no domínio do pro-
cedimento administrativo mas aqui também aplicável por mor do disposto no art. 2º do mesmo código».

E, mais adiante: «é claro que a revisão do ato tributário, na sua dimensão de ato a favor do contri-
buinte, que é a dimensão que aqui importa ter em conta, acaba por implicar um alargamento do prazo 
de estabilidade da situação tributária a que se refere. Mas uma tal consequência não é uma objeção que 
o intérprete possa colocar... pois a adoção, pelo legislador, da possibilidade de revisão do ato pressupõe 
exatamente o equacionamento dessa questão e a sua resolução no sentido de fazer, dentro de certos 
condicionalismos... outros valores para além da segurança jurídica a prazo certo».

E de lei escrita.
Na verdade, o próprio art. 78º, n.º 6 refere o pedido do contribuinte dirigido ao órgão competente 

da administração tributária para a sua realização.
E o art. 86º, n.º 4, alínea a) do CPPT menciona o «pedido de revisão oficiosa da liquidação do 

tributo».
É, aliás, no sentido exposto, a jurisprudência, que se crê uniforme, do STA. Cfr., por todos, os 

Acds. de 20/03/2002 citado, 19/11/2003 rec. 1181/03, 17/12/2002 rec. 1182/03, 29/10/2003 rec. 462/03, 
02/04/2003 rec. 1771/02, 20/07/2003 rec. 945/03, 30/01/2002 rec. 26.231

IX. Temos então que, no caso concreto, a Administração Tributária poderia proceder à revisão 
oficiosa do ato de autoliquidação, uma vez que o n.º 1 do artº 78º, parte final e o seu n.º 2 da LGT 
estabelecem que a revisão por iniciativa da administração tributária pode ter lugar no prazo de quatro 
anos após a liquidação ou a todo o tempo se o tributo ainda não tiver sido pago, com fundamento em 
erro imputável aos serviços, considerando -se imputável aos serviços, para efeitos do número anterior, 
o erro na autoliquidação.

Ora, podendo proceder oficiosamente a essa revisão, do mesmo modo deve a ela proceder por 
iniciativa e a pedido do contribuinte, pelas razões acima referidas – interesse público na eliminação da 
ilegalidade do ato tributário.

Pelo que ficou dito, não se pode aqui concordar com a interpretação da recorrente constante da 
alínea G) das conclusões das suas alegações, segundo a qual e por aplicação das disposições conjugadas 
dos artºs 78º, nºs 1, 2 e 4 da LGT e 131º do CPPT:

 -O ato tributário só poderia ser revisto através de reclamação administrativa/graciosa e com base 
em qualquer ilegalidade (nº 1 do artº. 78º da LGT), considerando -se que o erro na autoliquidação é 
imputável aos Serviços (nº 2 do mesmo artigo);
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 -Essa reclamação administrativa/graciosa apenas poderia ser apresentada no prazo de dois anos, 
contados após a entrega da declaração e respetiva autoliquidação (artº. 131º, n.º 1 do CPPT); só depois 
da utilização deste mecanismo legal, é que o contribuinte poderia lançar mão da competente impug-
nação:

 - Excecionalmente, a revisão dos atos tributários poderia ocorrer no prazo de três anos contados 
após a entrega da declaração, desde que se verifiquem cumulativamente as seguintes condições (nº 4 
do artº. 78º da LGT): não tenha havido comportamento negligente por parte do contribuinte e tenha 
ocorrido injustiça grave ou notória.

Ora, desde logo e quanto à necessidade de tal reclamação, tem este STA entendido que a mesma, 
em caso de pedido de revisão ao abrigo do artº 78º, n.º 1, é desnecessária (Neste sentido, por exemplo, 
v. o Acórdão acima citado e o Acórdão de 12.07.2006, proferido no Recurso n.º 402/06, este no caso 
de retenção na fonte).

Por outro lado, a autora formulou o seu pedido com fundamento em ilegalidade e não com funda-
mento em injustiça grave ou notória, pelo que tal fundamento nem sequer tem cabimento nestes autos.

Concluímos então no sentido de que, tendo a autora formulado pedido de revisão oficiosa da 
autoliquidação no prazo de quatro anos previsto na parte final do n.º 1 do artº 78º da LGT (v. nºs 2 e 
6 do probatório), a Administração Tributária está obrigada legalmente a conhecer de tal pedido, pelo 
que o acórdão recorrido merece confirmação.

Ora, não existem, por agora, razões de facto ou de direito que determinem diferente solução 
jurídica, sendo certo que o transcrito acórdão foi também subscrito pelo ora relator e pelos mesmos 
adjuntos dos presentes autos.

Deste modo, improcedem as conclusões das alegações e, em consequência, o recurso.
IX. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, confirmando -se o acórdão 

recorrido.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 29 de maio de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 29 de maio de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do vinho. Auxílio estatal. Violação do dever de notificação do au-
xílio à Comissão Europeia. Direito comunitário. Princípio da Proporcionalidade. 
Princípio da Confiança. Princípio da Segurança Jurídica.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional na-
cional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do artigo 92.º 
do Tratado (actual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade de 
uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do arttigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e 
representando mais de 62 % do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em 
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termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo 
de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que a 
receita da mesma corresponde a cerca de 62 % do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 198/13 -30.
Recorrente. A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – A………., Ldª., com os demais sinais dos autos, vem recorrer da decisão do Tribunal Admi-

nistrativo e Fiscal de Viseu, que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra o 
indeferimento do pedido de revisão oficiosa de um acto de liquidação da taxa de promoção devida pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, referente ao mês de fevereiro de 2004 no montante de € 139.591,32, 
apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

A). O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-
cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Fevereiro de 2004.

B. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação da 
pretensão da Impugnante»  - cf. página 22 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste entendi-
mento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

C). Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade ou da 
parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, ou independentemente 
dos aspectos da mesma taxa que estão em investigação pela Comissão por suscitarem duvidas quanto 
à respectiva compatibilidade com o mercado comum, verifica -se, no caso da taxa em causa dos autos, 
uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de notificação da medida à Comissão, ao arrepio do 
disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) e consequente proibição 
de execução de semelhante medida, prevista no artigo.

D). Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
 - cfr. alíneas F) e G) e H) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o 
procedimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A………… com a sua petição inicial e 
dada por integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados)  -, pelo que 
o Tribunal a quo podia ter decidido no sentido em que decidiu na sentença ora posta em crise.

E). A implementação de uma medida parafiscal  - in casu, a chamada taxa de promoção  - que con-
substancia a única fonte de financiamento de uma auxilio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afectação obrigatória ou legal, de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxilio concedido, tem de ser notificado à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE).

F). Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (cf., entre outros, 
Acórdãos de 25.06.1970. França/Comissão; de 21.10.2003, Eugene Van Calter, Openbaar Slachthuis; 
ou de 13.01.2005, Streejgewest Westelijk Noord -Brabant), este concreto modo de financiamento desses 
auxílios de Estado  - a taxa de promoção  - é parte integrante da medida de auxílio prevista: o produto 
da taxa de promoção influencia directamente o montante dos auxílios em questão e, por consequência, 
influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios com o mercado comum, devendo, por isso, 
incorporar a notificação devida à Comissão.

G). «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo»  - cfr. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

H). Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
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auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida  - cfr., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

I). A taxa de promoção, sendo una, consubstancia  - conforme está alegado e demonstrado nos autos 
e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, entre outros, da Decisão 
da comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte de financiamento de 
auxílios de Estado.

J). Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e às 
medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão  - cfr. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

K). A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados — conforme melhor decorre do 
parágrafo 3 da decisão junta com a petição inicial, que ora se transcreve: «(3) Resultando das informa-
ções prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados».)

L). A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE 
foi, inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão 
que se juntou com a petição inicial.

M). A taxa de promoção, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

N). Ainda que a decisão final da Comissão venha declarar a medida em questão compatível com 
o mercado comum, essa medida e o respectivo modo de financiamento são inválidos porque aplicados 
em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte final do artigo 88.º, 
n.º 3 do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3 do TFUE), conservando -se inválidas essas medidas de execução 
e implementação até então empreendidas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de 
execução por mais regular e compatível com o mercado comum que se considere o auxilio investigado 
(cfr., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e foi explicado na petição inicial que dá 
causa aos autos (cfr. capitulo IV – A) respectivo)

O). «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos 
por terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], por-
quanto «qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro 
em causa, dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil»  - cfr. Acórdão de 05.10.2006, TRANSAL-
PINE ÕLLEITUNG IN ÕSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cfr., ainda, Acórdão de 
21.102006, processo C -261/01 e 262/02.

P). A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido  - como o foi (cf. parágrafo 
132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das campanhas 
de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos nacio-
nais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108º, n.º 3, 
do TFUE»)  - impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos actos 
de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabelecimento 
daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é contrário 
ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente ao acto de 
liquidação da taxa de promoção do período de Outubro de 2004 e veio a ser, com manifesto erro de 
julgamento, indeferido em primeira instância.

Q. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. 1 -3735, n.º 31)» 
 - cfr. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

R. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais na-
cionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado - Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. 1 -165, n.º 20)»

 - cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
S. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 

dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
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tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão»

 - cf. parágrafo 62 do acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
T). «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 

artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem 
sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extédeur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

 - cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
U). «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-

ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último perío do, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as 
consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos 
(v. acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e 
Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30)»

 - cfr. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
V). O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 

proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.
Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.0 do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
 - consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual  - financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia)?

O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respectiva compatibilidade?

Em caso negativo  - e na hipótese de o Estado  - Membro ter procedido à cobrança da referida me-
dida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação 
da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição 
ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

II. Foram apresentadas contra -alegações pelo Instituto do Vinho e da Vinha, com as seguintes 
conclusões:

A). O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência ao período mensal de Fevereiro de 2004.

B). O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso  - cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, nºs 2 e 3 e 685.º -A, nºs 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso 053/2012.

C). A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
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estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações  - cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D). Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E). Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F). Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G). O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior  - cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1ª. Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1ª. secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H). A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que “o 
financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio estatal”, 
conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante não 
faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão final 
no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo que, 
afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE»  - cfr. p. 29 da sentença recorrida.

I). No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE  - hoje, 
artigo 108.º, n.º 2 do TFUE  -, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do 
Tratado sobre auxílios de Estado.

J). Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública res-
ponsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária 
e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.

K). Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L). A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N). Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as preten-
sões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O). O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P). Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, 
de 4 de Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos 
acordados com as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir 
do recurso pendente, entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012  - cfr. Decisões de 
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2010 e de 2012 (esta ainda não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo 
a estas contra -alegações como docs. nºs 1 e 2.

Q). A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R). No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S). O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T). Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U). Em Setembro de 2012 - através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3  -, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V). Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W). O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107º do TFUE.

III. O MP emitiu parecer de fls. 352/353 dos autos, no qual defende que a sentença impugnada 
deve ser substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:

(…)
 - anulação da sentença por insuficiência da matéria de facto;
 - devolução do processo ao tribunal recorrido para ampliação da matéria de facto, em ordem à 

aplicação do regime legal enunciado na fundamentação.”
IV. Com interesse para a decisão, foram dados como provados na decisão recorrida os seguintes 

factos:
A)  - No dia 05 de Março de 2004, a A……….. procedeu à autoliquidação da quantia de € 139.591,31, 

a título de taxa de promoção referente ao mês de Fevereiro de 2004  - cf. documento n.º 1, junto com o 
pedido de revisão oficiosa a qual por sua vez é o doc 1 que instruiu a petição inicial desta impugnação, 
aqui dado por reproduzido o mesmo se dizendo dos demais elementos infra referidos.

B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa, factualidade que resulta dos articulados apresentados pelas Partes, ou seja não 
é objecto de dissenso.

C)  - Em 22/12/2008 a A……….. apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida 
em A, vide artigo 1º da petição inicial e doc. n.º 2 que instruiu a petição inicial.

D)  - O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009, cfr. doc. que instruiu a petição 
inicial;

E)  - Em 11/02/2009 a Impugnante apresentou a presente impugnação, vide fls. 2 e segs.
F)  - No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a 

sua decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE 
(cfr. doc. n.º 2 em anexo) com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do 
Tratado sobre auxílios de Estado encontrando -se o referido procedimento em curso, não tendo ainda 
sido adoptado decisão definitiva sobre o mérito da causa, verificando -se apenas a apreciação liminar 
melhor especificada na alínea seguinte, cfr. doc. nº3 que instruiu a petição inicial;
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G)  - No documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob 
a epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º Tratado CE (2005/C 

92/06)” extracta -se o que infra se registará dando -se o demais por reproduzido:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa, … sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto 

da Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo 
produto dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países terceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portu-

gal, incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-

dade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxilio;

 - as medidas de auxilio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim com o 
financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibilidade 
com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…” idem anterior;
H) A Comissão Europeia encerrou o procedimento a que vimos aludindo através de decisão pro-

ferida em 20 -07 -2010, que Portugal questionou através do competente recurso de anulação que dirigiu 
ao Tribunal Geral da União Europeia, decisão:

…
 - limitada até 31 de Dezembro de 2006 “data da entrada em vigor das novas Orientações Comu-

nitárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 2007 -2013, sem prejuízo da 
posição que a Comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa data.”

Artigo 2º
Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 

executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei nº137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º. no 3, alínea e) do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º
Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-

tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
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Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para do artigo 107º. nº3, alínea e) do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006...

…‘‘.cfr. documentos n.º 3 e 4 juntos pelo IVV, no processo conexo n.º 371/09.313 e cuja junção, 
através de cópia certificada, se ordenou no inicio desta sentença.

V. Colhidos os vistos legais cumpre agora decidir.
Apesar das longas e repetitivas 48 conclusões das alegações da recorrente, a questão essencial 

a decidir no presente recurso é a referida na conclusão da alínea L): saber se a taxa de promoção em 
causa nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia, por 
força do disposto no artº 88º do TCE (atual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

Porém, há ainda que conhecer de outras duas questões:
a) A do não recebimento das alegações da recorrente, suscitada pelo recorrido nas conclusões B) 

a G) das suas contra -alegações:
b) A do reenvio prejudicial para o TJUE para conhecimento das questões suscitadas na parte final 

das alegações da recorrente.
Comecemos por conhecer da 1ª questão.
V.1. Refere o recorrido que a recorrente limita o objeto do seu recurso à questão de saber se as 

medidas financiadas pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Co-
missão Europeia dos auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, invocando ainda 
que o tribunal não conheceu desta questão.

Porém, ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário de 
rebater a decisão a quo, as suas posições e respetivas apreciações, limita -se a invocar a incom preensão 
do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i.., ao invés de atacar propriamente a decisão 
a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado 
na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à sua posição.

Ora, isto seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alegações que se 
apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2º do CPPT.

Será então que a recorrente não deu cumprimento ao disposto no n.º 1 do artº 685º -A do CPC?
Desde já diremos que o recorrido carece de razão.
Na verdade, embora a recorrente alegue que a sentença não terá compreendido bem o vício por 

si imputado à autoliquidação, acaba por considerar que esta cometeu erro de julgamento e diz porquê, 
pedindo a revogação desta (v. as primeiras páginas das alegações e a conclusão da alínea UU). Sendo 
assim, a recorrente, ao defender a posição já assumida na petição inicial, nada mais está a fazer do que 
a tentar demonstrar o erro de julgamento, que, em seu entender, a sentença cometeu.

V.2. Quanto à 2ª questão  - reenvio prejudicial para o TJUE  - entende -se ser o mesmo desneces-
sário, uma vez que existe legislação e jurisprudência suficientemente claras e que se citarão no texto 
que se segue, que permitem a decisão.

Posto isto passemos à questão essencial acima identificada.
VI.1. A decisão recorrida julgou totalmente improcedente a impugnação, louvando -se na seguinte 

argumentação:
Auxílios estatais são aqueles “concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, 

independentemente da forma que assumam que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, promo-
vendo certas empresas ou certas produções” – artº 87º, n.º 1 do Tratado de Roma.

Só são incompatíveis com o mercado comum os auxílios de Estado que afetem as trocas comerciais 
entre os Estados -membros e ameacem falsear a concorrência.

O regime comunitário de auxílios estatais assenta num sistema de autorização prévia nos termos do 
qual a Comissão Europeia determina se uma medida de auxílio que o Estado -membro pretende conceder 
pode beneficiar das derrogações previstas nos nºs 2 e 3 do artº 87º do Tratado da União Europeia.

Relativamente à taxa de promoção em causa nos autos, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004 
(v. alínea g) do probatório supra),veio dizer o seguinte:

 - o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

Deste modo, não constituindo a taxa de promoção “auxílio” para efeitos daquele artº 87º, não 
pode a taxa ser considerada ilegal.
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É certo que a Comissão manifestou dúvidas quanto à compatibilidade com o mercado comum 
no que se refere às medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, 
assim como quanto ao financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação, tendo dado início ao 
processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE quanto aos mesmos.

Porém, esses auxílios objeto de investigação pela Comissão, são totalmente estranhos à matéria 
dos autos pois que:

 - quanto aos vinhos produzidos em Portugal, ainda que comercializados fora do país, a Comissão 
afirmou que “não se afigura … existir discriminação entre os produtos nacionais destinados ao mercado 
nacional e os destinados à exportação”

Não se coloca, assim, a propósito da atividade desenvolvida pela impugnante e nos presentes 
autos em concreto, qualquer problema de direito comunitário derivado da taxa de promoção a que se 
encontra sujeita por lei.

Relativamente à alegada proibição de o Estado executar o auxílio até à decisão final da Comissão, 
foi entendido na sentença que em lado nenhum da sua Decisão a Comissão mencionou a proibição de 
executar o auxílio, até porque ela própria refere não estar em causa auxílio estatal no caso do financia-
mento de prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV.

Resulta das conclusões 145 e 148 da Decisão que o efeito suspensivo do n.º 3 do artº 88 do Tratado 
CE se reporta apenas aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados de outros 
Estados -membros e de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente Decisão.

As dúvidas da Comissão prendiam -se com aqueles auxílios e não os restantes, pelo que, não existindo 
dúvidas não há procedimento de investigação e, assim, também não há lugar a efeito suspensivo.

A entender -se de outra forma, ficaria totalmente desprovido de sentido o facto de a Comissão se 
ter dado ao trabalho de separar os auxílios estatais dos não estatais.

VI.2. A posição assumida pela recorrente nas suas alegações é a seguinte:
Ao contrário do que foi discutido na sentença recorrida, a ilegalidade que a recorrente apontou 

à taxa de promoção, foi a violação do disposto no artº 88º, n.º 3 do TCE (o atual n.º 3 do artº 108º do 
TFUE) e a consequente proibição de execução da medida prevista no mesmo artigo.

A recorrente não invocou a incompatibilidade com o mercado interno comunitário da medida em 
questão ou a violação de qualquer outra norma comunitária que determine a contrariedade substantiva 
da medida com o direito comunitário, já que o juízo de compatibilidade ou de incompatibilidade com 
o mercado interno está sempre dependente da intervenção da Comissão Europeia.

O tribunal recorrido confundiu, por isso, a questão suscitada expressa e claramente pela recorrente 
na petição inicial de impugnação.

Ora, a recorrente reafirma que é essa a questão por si suscitada e dúvidas não restam em face das 
alíneas F) e G) do probatório supra, sobre a ilegalidade manifesta e incontestável da taxa de promoção, 
à qual o Estado Português deu execução sem autorização da Comissão.

A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respetivo modo de financiamento no conjunto 
dos auxílios não notificados e iniciou o procedimento de exame contraditório C -43/2004, o que constitui prova 
plena de que a medida em questão foi executada sem a notificação e autorização prévia da Comissão.

Assim, e independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado 
comum proferida a final sobre a medida em causa, o Estado Português não lhe podia ter dado execução. 
A proibição de execução foi até recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 de Decisão.

De qualquer forma, ainda que a Comissão viesse a declarar a totalidade do auxílio compatível com 
o mercado comum, essa Decisão não poderia validar “ex post facto” as medidas de implementação e 
execução até então empreendidas em violação da obrigação da notificação prévia e proibição de execução.

A taxa de promoção é una, consubstancia a fonte de financiamento de auxílios de Estado pelo que não 
poderia ter sido posta em execução sem ter sido notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse 
o seu exclusivo parecer de conformidade ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário.

Ainda que a taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não revistam 
a natureza de auxílios, o que é facto é que ele constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à 
promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida.

Por tudo isto impõe -se aos órgãos jurisdicionais nacionais declararem a anulação dos atos de 
liquidação da taxa de promoção, sendo certo, conforme já decidido pelo TJUE, que a ilegalidade não é 
afetada pelo facto de a Comissão vir a considerar um auxílio compatível com o mercado comum.

VI.3. O recorrido, por sua vez, e em defesa da decisão recorrida, veio argumentar da seguinte 
forma:

Relativamente ao processo previsto no artº 108º do TFUE e à Decisão da Comissão Europeia 
n.º C -43/2004 dele resultam duas conclusões:

a) O processo em causa, que teve por objeto a taxa de promoção, teve um âmbito muito reduzido, 
sendo que a Comissão não apresentou dúvidas face aos aspetos essenciais da existência da referida taxa;

b) As poucas medidas que foram objeto de investigação pela Comissão Europeia no processo em 
causa, nada têm a ver com as questões de fundo de que se ocupam os presentes autos.

A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e países terceiros;
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ii) ao regime de financiamento de tais medidas:
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à promoção.
Assim, mesmo que fosse válida a argumentação da recorrente, apenas poderia estar em causa no 

presente recurso uma percentagem reduzidíssima da taxa de promoção, pois a Comissão logo concluiu 
que as outras medidas não constituíam auxílios estatais.

Todavia, mesmo quanto ao financiamento pelo qual prosseguiu a investigação da Comissão, foi a 
final concluído que não existia obrigação de notificação nos termos do artº 108º, n.º 3 do TFUE.

Com efeito, a Decisão n.º C -43/2004 foi objeto de recurso pelo Estado Português e, após negocia-
ções entre as partes quanto aos termos das alterações a Comissão adotou a Decisão C(2012) 2011 final, 
de 4 de abril de 2012 que alterou as condições 7ª e 9ª da Decisão de 2010 –C(2010) 4891 de 20.07.2010.

Assim, da Decisão C(2010) 4891 Comissão de 20.07.2010, alterada pela Decisão C(2012) 2011 
final de 4 de abril de 2012, resultam as seguintes conclusões:

A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Comissão 
manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios esta-
tais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em que a 
Comissão consideraria a Decisão como executada.

O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de dezembro de 2006, estabelece, no seu 
artigo 2º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no n.º 1, do 
artigo 107º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do artigo 108º 
do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período 
de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do setor vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

Em setembro de 2012 - através de carta junta em anexo a estas contra - alegações como doc. n.º 3  -, a Comis-
são tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas como auxílio no âmbito 
da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram abrangidos pelos Regulamento (CE) 
n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de dezembro de 2006 e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qualquer 
incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as medi-
das financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito do 
procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108º, n.º 3 do TFUE.

O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas não 
colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao dever 
de notificação prévia instituído no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de Estado 
nos termos do artigo 107º do TFUE.

VI.4. O MºPº, por sua vez, pronunciou -se no sentido de que a factualidade apurada nos autos é 
manifestamente insuficiente para constituir base suficiente para a decisão de direito, devendo os autos 
baixar ao tribunal recorrido para ampliação da matéria de facto.

VII. Para a decisão é relevante a seguinte legislação:

Artigo 1º. do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
1 - Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produzidos noutros 

países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contra-
partida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica 
e à coordenação geral do setor ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respetivos 
serviços regionais.

Artigo 11º, n.º 2 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
2 - Do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 

da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos

Artigo 12º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
1 - Para os vinhos e produtos vínicos certificados, a taxa de promoção é devida pelos agentes 

económicos referidos no artigo 6º e deve ser liquidada e cobrada simultaneamente, consoante os casos, 
num dos atos previstos nas alíneas a) e b) do artigo 7º, devendo a entidade certificadora proceder à 
liquidação e cobrança das duas taxas no mesmo ato
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Artigo 107º do TFUE (ex -artigo 87º TCE)
1. Salvo disposição em contrário dos Tratados, são incompatíveis com o mercado interno, na 

medida em que afetem as trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos 
Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem 
ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções.

Artigo 108º do TFUE (ex -artigo 88º TCE)
1. A Comissão procederá, em cooperação com os Estados -Membros, ao exame permanente dos regimes 

de auxílios existentes nesses Estados. A Comissão proporá também aos Estados -Membros as medidas ade-
quadas, que sejam exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do mercado interno.

2. Se a Comissão, depois de ter notificado os interessados para apresentarem as suas observações, 
verificar que um auxílio concedido por um Estado ou proveniente de recursos estatais não é compatível 
com o mercado interno nos termos do artigo 107º, ou que esse auxílio está a ser aplicado de forma 
abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio no prazo que ela fixar.

Se o Estado em causa não der cumprimento a esta decisão no prazo fixado, a Comissão ou qual-
quer outro Estado interessado podem recorrer diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia, 
em derrogação do disposto nos artigos 258º e 259º.

A pedido de qualquer Estado -Membro, o Conselho, deliberando por unanimidade, pode decidir que 
um auxílio, instituído ou a instituir por esse Estado, deve considerar -se compatível com o mercado interno, 
em derrogação do disposto no artigo 107º ou nos regulamentos previstos no artigo 109º, se circunstâncias 
excecionais justificarem tal decisão. Se, em relação a este auxílio, a Comissão tiver dado início ao procedi-
mento previsto no primeiro parágrafo deste número, o pedido do Estado interessado dirigido ao Conselho 
terá por efeito suspender o referido procedimento até que o Conselho se pronuncie sobre a questão.

Todavia, se o Conselho não se pronunciar no prazo de três meses a contar da data do pedido, a 
Comissão decidirá.

3. Para que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente 
dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que deter-
minado projeto de auxílio não é compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107º, deve sem 
demora dar início ao procedimento previsto no número anterior. O Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma decisão final.

4. A Comissão pode adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais que, conforme 
determinado pelo Conselho nos termos do artigo 109º, podem ficar dispensadas do procedimento previsto 
no n.º 3 do presente artigo.

Artigo 109º do TFUE (ex -artigo 89º TCE)
O Conselho, sob proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu, pode adotar todos 

os regulamentos adequados à execução dos artigos 107º e 108º e fixar, designadamente, as condições 
de aplicação do n.º 3 do artº 108º.

REGULAMENTO (CE) n.º 659/1999 do CONSELHO, de 22 de março de 1999
Artigo 2º

Notificação de novo auxílio
1. Salvo disposição em contrário dos regulamentos adotados nos termos do artigo 94º ou de outras 

disposições pertinentes do Tratado, a Comissão deve ser notificada a tempo pelo Estado -membro em 
causa de todos os projetos de concessão de novos auxílios. A Comissão informará imediatamente o 
Estado -membro da receção da notificação.

2. Na notificação, o Estado -membro em causa deve fornecer todas as informações necessárias 
para que a Comissão possa tomar uma decisão nos termos dos artigos 4º e 7º, adiante designada «no-
tificação completa».

Artigo 3º
Cláusula suspensiva

Os auxílios a notificar nos termos do n.º 1 do artigo 2º não serão executados antes de a Comissão 
ter tomado, ou de se poder considerar que tomou, uma decisão que os autorize.

Artigo 4º
Análise preliminar da notificação e decisões da Comissão

1. A Comissão procederá à análise da notificação imediatamente após a sua receção. Sem prejuízo 
do disposto no artigo 8º, a Comissão tomará uma decisão nos termos dos nºs 2, 3 ou 4 do presente artigo.

2. Quando, após análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada não constitui 
um auxílio, fará constar esse facto por via de decisão.

3. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que não há dúvidas quanto à compatibili-
dade da medida notificada com o mercado comum, na medida em que está abrangida pelo n.º 1 do artigo 92º 
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do Tratado, decidirá que essa medida é compatível com o mercado comum, adiante designada «decisão de 
não levantar objeções». A decisão referirá expressamente a derrogação do Tratado que foi aplicada.

4. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada suscita dú-
vidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum, decidirá dar início ao procedimento formal 
de investigação nos termos do n.º 2 do artigo 93º do Tratado, adiante designada «decisão de início de 
um procedimento formal de investigação».

Artigo 17º
Cooperação nos termos do n.º 1 do artigo 93º do Tratado

1. A Comissão obterá do Estado -membro em causa todas as informações necessárias para, em 
cooperação com o Estado -membro, proceder ao exame dos regimes de auxílio existentes, nos termos 
do n.º 1 do artigo 93º do Tratado.

2. Quando a Comissão considerar que um regime de auxílio existente não é ou deixou de ser 
compatível com o mercado comum, informará o Estado -membro em causa da sua conclusão preliminar 
e dar -lhe -á a possibilidade de apresentar as suas observações no prazo de um mês. A Comissão pode 
prorrogar este prazo em casos devidamente justificados.

(Regulamento (CE) n.º 994/98 do Conselho de 7 de maio de 1998)

Artigo 2º
De minimis

1. A Comissão pode, através de regulamento adotado nos termos do artigo 8º do presente 
regulamento, determinar que, tendo em conta a evolução e o funcionamento do mercado comum, 
determinados auxílios não satisfazem todos os critérios previstos no n.º 1 do artigo 92º do Tratado 
sendo, por conseguinte, isentos do processo de notificação previsto no n.º 3 do artigo 93º do Tratado, 
desde que os auxílios concedidos a uma mesma empresa, durante determinado período, não excedam 
um montante fixo determinado.

2. Os Estados -membros prestarão a todo o tempo, a pedido da Comissão, todas as informações 
adicionais relativas aos auxílios isentos nos termos do n.º 1.

Regulamento (CE) n.º 69/2001 da Comissão de 12 de janeiro de 2001

Artigo 2º
Auxílios de minimis

1. Considera -se que as medidas de auxílio não preenchem todos os critérios do n.º 1 do artigo 87º 
do Tratado, não sendo, por conseguinte, abrangidas pelo procedimento de notificação previsto no n.º 3 
do artigo 88º do Tratado, se reunirem as condições estabelecidas nos nºs 2 e 3.

2. O montante total dos auxílios de minimis concedidos a uma empresa não pode exceder 100000 
euros durante um período de três anos. Este limiar é aplicável independentemente da forma dos auxílios 
ou do objetivo prosseguido.

3. O limiar fixado no n.º 2 é expresso em termos de subvenção. Todos os valores utilizados referir -se-
-ão aos montantes brutos, isto é, antes da dedução de impostos diretos. Sempre que um auxílio for conce-
dido sob uma forma distinta da subvenção, o montante do auxílio será o seu equivalente -subvenção bruto.

O valor dos auxílios desembolsáveis em várias prestações será o seu valor atualizado reportado ao 
momento da concessão. A taxa de juro a utilizar para efeitos de atualização e do cálculo do montante 
do auxílio, no caso de um empréstimo em condições preferenciais, será a taxa de referência aplicável 
no momento da concessão.

Artigo 4º
1. O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da data da sua publicação 

no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.  - (JO L 10 de 13.1.2001)
Mantém -se em vigor até 31 de dezembro de 2006.
VIII. Em face das normas do DL n.º 119/97, de 15 de maio (artº 1º, n.º 1), temos então que a taxa 

de promoção incide sobre a produção dos vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, 
bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, constituindo contrapartida dos serviços 
prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho, relativamente à promoção genérica e à coordenação geral 
do setor. Aliás, esta promoção constitui mesmo uma das atribuições daquele Instituto (artº 5º, n.º 1 do 
Decreto -Lei n.º 102/93, de 2 de abril).

A mesma taxa destina -se a financiar:
a) A promoção genérica do setor:
b) A coordenação geral do setor.
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Do produto dessa taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos.

Também a Decisão C -43/2004 da Comissão referida e transcrita no probatório supra distinguiu 
as várias atividades financiadas por aquela taxa, a saber:

 - o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação.

VIII.1. Como é sabido o Tratado CEE, relativamente a auxílios por parte dos Estados -membros, 
determinava no seu artº 87º, n.º 1 (hoje artº 107º, n.º 1 do TFUE) que salvo disposição em contrário 
dos Tratados, eram incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetassem as trocas co-
merciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos 
estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, 
favorecendo certas empresas ou certas produções.

E, a fim de evitar auxílios ofensivos dos Tratados, era estabelecido um procedimento através 
do qual a Comissão, em cooperação com os Estados -Membros, procedia ao exame permanente 
dos regimes de auxílios existentes nesses Estados, propondo também aos mesmos as medidas 
adequadas que fossem exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do 
mercado interno.

No âmbito de tal procedimento, verificando a Comissão que um auxílio concedido por um Estado 
ou proveniente de recursos estatais não é compatível com o mercado interno, ou que esse auxílio está a 
ser aplicado de forma abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio 
no prazo que ela fixar.

Este regime impõe que os Estados -membros devam informar a Comissão atempadamente 
dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar 
que determinado projeto de auxílio não é compatível com o mercado interno deve sem demora 
dar início ao procedimento previsto no citado artº 88º (hoje 108º do TFUE). O Estado -Membro 
em causa não pode pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido 
objeto de uma decisão final.

Todavia, a Comissão pode também adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais 
que podem ficar dispensadas do procedimento acima referido. A eles nos referiremos adiante.

VIII.2. No caso concreto dos autos, não existiu uma comunicação prévia por parte do Estado 
Português no sentido de que pretendia conceder auxílios ao setor da vinha e do vinho, antes tendo 
havido uma queixa, tal como resulta da parte inicial da Decisão de 20 de julho de 2010 relativa à taxa 
parafiscal de promoção do vinho aplicada por Portugal C 43/04 (ex NN 38/03)  - Jornal Oficial n.º L 005, 
de 08/01/2011, págs. 0011  - 0026

Com efeito aí ficou escrito o seguinte: “(1)Na sequência de uma queixa, a Comissão Europeia 
questionou as autoridades portuguesas, por ofício de 20 de janeiro de 2003, sobre uma taxa parafiscal 
de promoção do vinho, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, assim como sobre as medidas 
financiadas pelo produto dessa imposição”.

(2) A Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia respondeu à Comis-
são por ofício de 14 de março de 2003. Em resposta às perguntas formuladas pelos serviços da 
Comissão por telecópias de 14 de maio e 22 de dezembro de 2003, foram enviadas informações 
complementares por ofícios de 4 de agosto e 2 de setembro de 2003 e de 24 de fevereiro e 15 
de julho de 2004.

(3) Uma vez que foi dada execução ao dispositivo em causa desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados. Com efeito, as medidas 
aplicadas por Portugal constituem novos auxílios, não notificados à Comissão e, por esse facto, ilegais, 
nos termos do artigo 1º, alínea f), do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de março 
de 1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93º do Tratado CE [3] (atual artigo 108.º do 
TFUE).

(4) Por ofício de 6 de dezembro de 2004 [C(2004) 4522], a Comissão notificou a Portugal a sua 
decisão de início do procedimento formal de exame previsto no artigo 108º, n.º 2, do TFUE relativa-
mente ao auxílio em causa. A decisão da Comissão de dar início ao procedimento foi publicada no 
Jornal Oficial das Comunidades Europeias [4].  - JO C 92 de 16.4.2005, p. 12.

VIII.3. Porém, anteriormente e relativamente a esta mesma queixa a Comissão havia já decidido 
o seguinte (AUXÍLIO ESTATAL — PORTUGAL

Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do vinho
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Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE 
 - JO C 92 de 16.4.2005, p. 12

IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
— o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

— o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de cam-
panhas de promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um 
auxílio;

— as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte, dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

(146) Tendo em conta as considerações expendidas, a Comissão convida Portugal, no âmbito do 
processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE, a apresentar, no prazo de um mês a contar da data 
da receção da presente, as suas observações e a prestar todas as informações úteis para a apreciação das 
medidas em causa, nomeadamente quanto à natureza não discriminatória do método de financiamento 
dos auxílios tratados na presente decisão e quanto ao caráter objetivo da campanha de publicidade 
desenvolvida nos mercados dos Estados -Membros e de países terceiros.

VIII.4. Aqui chegados, em face dos factos provados nos autos, da legislação transcrita e da Decisão 
da Comissão, podemos retirar as seguintes conclusões:

1ª) A taxa de promoção prevista no DL n.º 119/97, de 15 de maio, engloba várias parcelas.
2ª) Dessas parcelas o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV 

enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal, bem 
como o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constituem um auxílio estatais 
para efeitos do Tratado CEE (hoje TFUE).

Deste modo, uma parte da taxa que financia estas atividades é legal, não ofendendo as normas do 
Tratado apontadas pela recorrente.

Porém, constituindo a taxa uma unidade, embora aquela parte não constitua auxílio, será que 
mesmo assim o Estado Português estava obrigado à notificação acima referida, porque a outra parte da 
taxa veio a ser considerado auxílio?

IX. Esta questão foi desenvolvidamente tratada no Acórdão deste STA (e Secção) de 23 de Abril 
passado, proferido no Processo n.º 29/13, onde ficou escrito, para além do mais, o seguinte:

“No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autoridades 
portuguesas, em 20 de Janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de Dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que 
não constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de servi-
ços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do sector vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º
A única acção de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 

367,12 EUR, não constitui um auxílio.
Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
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com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º
1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-

tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financia-
mento, poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (1), isto é, desde que Portugal 
respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as quais implicavam o reembolso 
de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes dos outros Estados -Membros, 
entre 1997 e 31 de Dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de Dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 (que 
procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 mediante 
recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das sétima e nona 
condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em Setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (2), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado 
aos auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação 
(…)”(Carta de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O artº. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente 

notificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão 
final (obrigação de não actuar ou de «standstill») (3).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito directo na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente à 
Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda a 
ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (4).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Sau-
mon, de 21 de Novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os actos praticados durante o período 
da proibição contida no artº. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso 
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de a Comissão se pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, 
referindo expressamente que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser 
interpretado no sentido de que impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja 
inobservância afecta a validade dos actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção 
posterior de uma decisão final da Comissão, que declare essas medidas compatíveis com o mer-
cado comum, não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos inválidos»” (5). E é neste 
sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acórdão de 1973 (6), competência para exigir 
o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do Direito Comunitário, com vista a restabelecer 
o satus quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (7).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final da 
Comissão (8). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição 
de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Fevereiro de 
2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição de 
auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adoptado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos actos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe-lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efectivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excepcionais.». (9)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objecto a restituição dos auxílios 
suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, como 
vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de 
promoção em causa durante o respectivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro 
lado, coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da autoliquidação em causa 
(relativa a Setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 2004 dar 
início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no artigo 6º do 
regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação da obrigação 
de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (10), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (11), no caso concreto, por ilegalidade for-
mal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria que 
a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distin-
guir, por um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas acções de promoção 
e publicidade dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respectivo 
financiamento, através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente 
da taxa cobrada aos operadores do sector vitivinícola e afecta, no essencial, ao financiamento da acti-
vidade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da auto -liquidação, no va-
lor de 10.401,95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Setembro de 2007, com 
fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (12), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um acto legislativo não tiver tido lugar a sua no-
tificação à Comissão ou se o acto legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha 
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pronunciado de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência 
será a verificação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (13).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de Março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do artº. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de Novembro de 1991 (14).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (15).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja selectiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afecte o comércio entre os EM” (16).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (17), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudên-
cia constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas 
aos auxílios de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de 
auxílio de tal forma que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir 
uma relação de afectação obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser 
necessariamente destinado ao financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão con-
cluiu que a taxa de promoção do vinho fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas 
porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava que «do produto da taxa de promoção cobrada, 
uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural 
e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a acções de promoção genérica do vinho e dos 
produtos vínicos» (artº. 11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto de 
não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, como 
vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. 
Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo objec-
tivo essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não 
implica, à partida, um auxílio concedido directa ou indirectamente através de recursos do Estado e, por 
outro lado, serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos auxílios 
de Estado (18).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, a 
Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das activi-
dades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do 
sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, não constitui 
um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da República 
Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 
de Dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
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auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se 
seriam ou não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de 
notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” (19) de tal medida envolver auxílios estatais (20), em termos de exigir 
a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente 
suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilegalidade 
da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o respectivo 
procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do artº. 88º do TCE (ponto L das Con-
clusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da autoliquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancio-
nar com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado 
reside na particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada 
em vigor de ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam 
perturbadas pelas vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a 
concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais.Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no artº. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da autoliquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de 
Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida”.
Porque a situação tratada no transcrito aresto é idêntica à dos presentes autos, sendo os mesmos 

os intervenientes e sendo as alegações e contra -alegações muito semelhantes, variando apenas o mon-
tante e o período temporal da taxa  - nestes autos está em causa a taxa referente ao mês de fevereiro 
de 2004 no montante de € 139.591,32  - a doutrina que dele resulta é inteiramente transponível para o 
caso dos autos.

Em face do que ficou dito, improcedem as conclusões das alegações e, em consequência, o re-
curso.
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X. Nestes termos e pelo exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 29 de maio de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado.

(1) (Segundo o disposto no artigo 7, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, 
«A Comissão pode acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível com o 
mercado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante designada «decisão condicio-
nal» (cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição…cit., p. 64))

(2) (O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os cri-
térios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três 
exercícios financeiros por empresa beneficiária.)

(3) (Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999.)
(4) (Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, 

“O Papel dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude 
da última frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE ?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, 
cit., p. 56.)

(5) (Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.)
(6) (Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.)
(7) (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.)
(8) (Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de Novembro de 1990, Processo C -354/90.)
(9) (Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.)

(10) (Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui 
jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas 
de Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respectivo direito nacional, o que engloba o regime do procedi-
mento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis 
ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou 
análogos meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A 
revogação de actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, 
Revista do Ministério Público, Ano 33, Outubro/Dezembro, de 2012, pp. 33 ss.)

(11) (Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos arts. 281 e 282º 
da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos pasmados 
no art. 73º do CPTA.)

(12) (Segundo o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os pro-
duzidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
sector ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, nº1, dispõe -se que “São objecto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.)

(13) (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.)
(14) (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do 

Advogado -Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de Setembro de 1990, proc C -5/89.)
(15) (Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.)
(16) (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina Coim-

bra, 2012, p. 520.)
(17) (Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., p. 714.)
(18) (Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de Julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).)
(19) (Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.)
(20) (Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de Setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, 

Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38.) 

 Acórdão de 29 de Maio de 2013.

Assunto:

Incompetência em razão da hierarquia. Matéria de facto. Matéria de direito. Tribu-
tação de dividendos.
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Sumário:

 I — A questão da competência hierárquica é, uma questão prévia que tem de ser de-
cidida abstraindo da solução de direito que o tribunal ad quem tomaria se fosse 
competente.

 II — Invocando -se matéria de facto irrelevante para a decisão o recurso tem de entender-
-se como exclusivamente matéria de direito, sendo competente para dele conhecer 
o Supremo Tribunal Administrativo.

 III —  O imposto retido na fonte sobre os dividendos distribuídos no ano de 2003 por 
uma empresa com sede em Portugal a uma sua accionista não residente, com sede 
em Espanha, viola os princípios da não discriminação, da liberdade de estabeleci-
mento e da livre circulação de capitais, consagrados nos artigos 12º, 43º, 46º, 56º 
e 58º, nº 3 do Tratado da CEE, bem como o artigo 5º, nº 1 da directiva 90/435/CEE 
do Conselho, de 23/07/1990 se os mesmos dividendos se encontram isentos de 
imposto sobre o rendimento ao abrigo do artigo 20, da Ley 43/1995, de 27 de 
Dezembro (do Reino de Espanha), sobre o Imposto sobre Sociedades, não se 
permitindo a dedução, compensação ou recuperação de qualquer imposto pago 
pela impugnante em Portugal.

Processo nº: 322/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: A………, S.L.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Ascensão Lopes.

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

1 – RELATÓRIO
A……. SL, melhor identificada nos autos e a FAZENDA PÚBLICA, não se conformando com a 

sentença de 30 de Setembro de 2008, do Tribunal Tributário de Lisboa que concedeu parcial provimento 
à impugnação que aquela sociedade deduziu contra o acto de liquidação de IRC e ISDA, relativo ao 
exercício de 2003, no valor de € 1.622.871,60, dela interpuseram recurso.

Por acórdão de 10 de Março de 2010, o STA, suscitou o reenvio prejudicial para o TJUE e decidiu 
suspender a instância até à pronúncia daquele Tribunal.

Após a pronúncia do TJUE, por acórdão de 1 de Junho de 2011, o STA decidiu revogar a sentença 
recorrida, para ser substituída por outra após ampliação da base factual, de acordo com os fundamentos 
ínsitos no acórdão, ficando prejudicado o recurso interposto pela Fazenda Pública.

Por sentença de 9 de Outubro de 2012, o Tribunal tributário de Lisboa, julgou a impugnação 
procedente e em consequência anulou as liquidações impugnadas referentes ao IRC, por retenção na 
fonte e ISD por avença, de 2003.

Reagiu a Fazenda Pública, interpondo o presente recurso cujas alegações integram as se-
guintes conclusões:

A) O Ilustre Tribunal a quo considerou ilegais as liquidações em crise, por vício de violação de 
lei, consubstanciada na violação de norma comunitária, concretamente o princípio da livre circulação 
de capitais previsto no artigo 56.º do Tratado CE. Justifica a sua posição referindo que, por a legislação 
espanhola não permitir a dedução, compensação ou recuperação de qualquer imposto pago pela impug-
nante, ora recorrida, em Portugal aquando da distribuição de dividendos da B…… à A……, uma vez 
que os dividendos em causa beneficiam de isenção, não se verifica a excepção aludida no despacho do 
Tribunal de Justiça, constante dos autos e que decidiu a questão prejudicial, de “o imposto retido na 
fonte puder ser imputado no imposto devido no segundo Estado Membro até ao montante da diferença 
de tratamento”, situação que, a verificar -se, afastaria a violação do princípio da livre circulação de 
capitais ou do direito de estabelecimento ou da proibição de descriminação, previstos no Tratado CEE 
pelo regime jurídico português.

B) É inquestionável que a impugnante A……. é uma sociedade não residente em território nacio-
nal, para efeitos fiscais, uma vez que a sua sede e direcção efectiva se localiza em Espanha, conforme 
resulta a contrario do disposto no n.º 3 do artigo 2.º do CIRC — norma de incidência pessoal do im-
posto das pessoas colectivas.

C) Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 4.º do CIRC, “as pessoas colectivas e outras entidades 
que não tenham sede nem direcção efectiva em território português ficam sujeitos a IRC apenas quanto 
aos rendimentos nele obtidos”.

D) A impugnante, ora recorrida, auferiu rendimentos colocados à disposição por um sujeito passivo 
residente em território nacional, sobre os quais recaiu tributação em sede de IRC, efectuada segundo 
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a taxa constante na al. c) do n.º 2 do artigo 80.º do CIRC, ou seja, 25%, sendo que pela aplicação do 
benefício fiscal constante no artigo 59.º do EBF, resultou numa taxa efectiva de 12,5%.

E) Conforme resulta da al. c) do n.º 1 do artigo 88.º do CIRC, no caso de rendimentos de aplicação 
de capitais o IRC é objecto de retenção na fonte, a título definitivo (cfr. a al. b) do n.º 3 do artigo 88º 
do CIRC).

F) O princípio geral da não discriminação em razão da nacionalidade enunciado no artigo 12.º 
do Tratado CEE, foi desenvolvido pelos artigos 12.º e 56.º do Tratado CEE, sendo certo que qualquer 
regulamentação incompatível com essas disposições é também incompatível com o artigo 12.º do 
Tratado CEE.

G) Assim, não poderá o pelo Tribunal a quo considerado tratamento diferenciado, por ser restritivo 
da liberdade de estabelecimento, da livre circulação de capitais e ser ainda discriminatório.

H) Por outro lado, a posição do receptor dos dividendos nunca é idêntica quer seja residente quer 
seja não residente, atendendo precisamente ao modo como este rendimento vai integrar (ou não) o seu 
lucro tributável.

I) Assim sendo, a questão ora em análise não colide com o disposto no n.º 3 do artigo 58.º do 
TCEE, uma vez que não existe qualquer discriminação arbitrária, nem restrição dissimulada à livre 
circulação de capitais e pagamento, sendo que, quando muito, existe um tratamento favorável ao não 
residente pela aplicação de uma taxa final mais baixa do que a aplicável aos residentes.

J) Constituiu dado assente que a matéria fiscal constitui competência dos Estados Membros, e 
que apenas existe alguma uniformização de legislação em matérias pontuais.

L) Estabelece o n.º 2 do artigo 10.º da Convenção para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão 
fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento, os dividendos podem “ser igualmente tributados no 
Estado Contratante de que é residente a sociedade que paga os dividendos e de acordo com a legislação 
desse Estado, mas se a pessoa que recebe os dividendos for seu beneficiário efectivo o imposto assim 
estabelecido não poderá exceder:

a) 10% do montante bruto dos dividendos, se o beneficiário efectivo for uma sociedade que de-
tenha, directamente, pelo menos 25% do capital da sociedade que paga os dividendos;

b) 15% do montante bruto dos dividendos, nos restantes casos”.
M) Mesmo analisando a aplicação do Modelo de Convenção Fiscal sobre o Rendimento e o 

Património, da OCDE adoptado por Portugal, verificamos que quanto ao n.º 2 do artigo 10.º daquele 
diploma, norma que estabelece as taxas aplicáveis na tributação dos dividendos, foi formulada reserva 
pelo Estado Português quanto às taxas de imposto aplicável.

N) Estabelecia o n.º 2 do artigo 90.º do CIRC, em vigor à data dos factos, que “não existe a obri-
gação de efectuar a retenção na fonte de IRC, no todo ou em parte, consoante os casos, relativamente 
aos rendimentos referidos no n.º 1 do artigo 88.º, quando os sujeitos passivos beneficiem de isenção 
total ou parcial ou, por força de uma convenção destinada a evitar a dupla tributação, consistindo deste 
último caso, na apresentação de um formulário de modelo a aprovar por despacho do Ministro das 
Finanças certificado pelas autoridades competentes do respectivo Estado de residência”.

O) Esta exigência formal não é mais do que um espelho da legislação tributária em matéria de ónus 
da prova, porquanto exige ao contribuinte que demonstre que à data em que se constituiu a obrigação de 
retenção na fonte, se encontram reunidos os pressupostos para aplicação da Convenção celebrada entre 
Portugal e Espanha para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos 
sobre o rendimentos (vd. a Resolução da Assembleia da República n.º 6/95).

P) A limitação do imposto português poderá ser feita através de dois mecanismos, através do 
reembolso, pressupondo que o imposto foi calculado e pago segundo as taxas de imposto decorrentes 
do direito interno português, sem atenção pelas disposições da Convenção, e que seria requerida a 
restituição da parte do imposto excedente ao limite fixado pelas convenções, ou por redução na fonte, 
sendo que para tanto deverá o credor do rendimento apresentar formulário que depois de devidamente 
preenchido e confirmado, na parte respectiva, pelas competentes autoridades tributárias do Estado em 
que residem, será entregue ao devedor dos rendimentos.

Q) Conforme refere a Circular n.º 18/99, de 7 de Outubro, no ponto 3.2, pode ler -se:
“em caso algum à admissível a redução do imposto português sem a prévia apresentação do 

formulário adequado, devidamente preenchido e certificado, na parte respectiva, pelas autoridades 
tributárias competentes do Estado de residência dos beneficiários dos rendimentos”.

R) Tal como a aplicação do direito interno depende da verificação dos pressupostos da norma, a 
efectivação do direito internacional em causa depende do cumprimento destes requisitos formais por 
parte dos Estados contratantes, sendo que o seu incumprimento conduz à aplicação da norma de direito 
interno para a situação em apreço.

S) Conforme despacho, do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais de 14 de Agosto de 2002, 
transcrita pelo ofício circulado n.º 20076, de 31/10/2002, “a obrigação de retenção resulta do direito 
interno e não da aplicação de convenção internacional que em caso algum desobriga os substitutos 
tributários de efectivar a retenção sem verificar a condição de residente do outro Estado contratante do 
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beneficiário do pagamento, tal como resulta do disposto no n.º 2 do artigo 90.º do CIRC, conjugado 
com o artigo 65º do CPPT”.

T) Efectivamente, a limitação da retenção na fonte constitui uma excepção às normas gerais de 
tributação e, por isso, é ao beneficiário que cabe proceder, junto da Administração Fiscal, à prova dos 
seus pressupostos.

U) Uma vez que a impugnante, ora recorrida, não apresentou, em momento anterior ao da 
colocação à disposição dos dividendos, o formulário modelo n.º 8 — RFI (formulário destinado a 
permitir a dispensa parcial da retenção na fonte do imposto), verifica -se que não se encontram 
preenchidos os requisitos para a aplicação da aludida Convenção celebrada entre Portugal e 
Espanha, na sua vertente de limitação de retenção na fonte.

V) Assim sendo, e pelo exposto, não se vislumbra, in casu, que as retenções na fonte efec-
tuadas à ora recorrida violem a norma comunitária constante do artigo 56.º do TCEE, referente 
à referente ao princípio da livre circulação de capitais, não existindo, por isso, motivo para a 
anulação das liquidações de IRC efectuadas à recorrida, por retenção na fonte, bem como do ISD 
por avença, do ano de 2003.

X) Assim sendo, à Fazenda Pública resta senão concluir que a douta sentença do tribunal a quo 
enferma de uma errónea aplicação do direito para a correcta e devida decisão, e como tal não merece 
confirmação.

Termos em que, concedendo -se provimento ao recurso, deve a decisão recorrida ser revogada e 
substituída por acórdão que declare a impugnação improcedente.

Porém, V. Exas. decidindo, farão a costumada JUSTIÇA.
A Sociedade recorrida contra -alegou apresentando as seguintes conclusões:
I. O caso sub judicio tem dado muitas voltas.
II. Foi apreciado numa primeira fase pelo Tribunal Tributário de Lisboa, que concedeu provimento 

parcial à impugnação judicial deduzida pela ora recorrida,
III. Subiu, depois, em sede de recurso, para o Supremo Tribunal Administrativo,
IV. Seguiu -se a suspensão da instância até pronúncia do Tribunal de Justiça da União Europeia, 

o que veio a suceder através de Despacho de 22 de Novembro de 2010 (processo C -199/10, A…… S. 
L., contra a Fazenda Pública).

V. Finalmente foi proferido Acórdão que revogou a sentença recorrida concedendo provimento 
ao recurso da ora recorria, mas ordenando a remessa dos autos à 1ª instância ampliação da base 
factual.

VI. Volvido um ano e meio os autos regressam ao STA.
VII. Na sequência da pronúncia do TJUE, o órgão jurisdicional de reenvio — Supremo Tribunal 

Administrativo — ficou vinculado ao juízo de incompatibilidade efetuado pelo TJUE e adstrito ao 
cumprimento daquela decisão.

VIII. Circunstância que levou o Supremo Tribunal Administrativo a revogar a sentença do Tribunal 
Tributário de Lisboa ordenando a sua substituição por outra.

IX. Contudo, uma vez que era necessário determinar, no seguimento da decisão do Tribunal de 
Justiça da União Europeia, se o imposto havia sido recuperado em Espanha, facto que não constava 
dos autos, o Supremo Tribunal Administrativo ordenou a remessa dos autos à primeira instância para 
prolação da decisão sobre a matéria de facto.

X. Uma vez que não gozava de poderes de cognição para decidir da questão em causa.
XI. Assim, volvidos mais de seis anos, os autos voltaram ao Tribunal Tributário de Lisboa.
XII. Porém, com uma diferença: é que, desta vez, cabia ao Tribunal Tributário de Lisboa, decidir 

sobre uma — e apenas uma — questão muito concreta, isto é, averiguar se que a legislação fiscal es-
panhola permitia, ou não, neutralizar os efeitos da restrição às liberdades fundamentais previstas nos 
artigos 56º e 58º do então Tratado da Comunidade Europeia (hoje artigos 63º e 65º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia).

XIII. Por outras palavras, pretendia -se determinar se a retenção na fonte suportada em Portugal 
sobre os dividendos distribuídos pela B……. à Recorrida, no ano de 2003, podia ser recuperada no 
país de residência da Recorrida, isto é, em Espanha.

XIV. Esta era a única questão que competia ao Tribunal Tributário de Lisboa averiguar.
XV. O que veio — efetivamente — a suceder dentro das balizas impostas pelo STA e pelo 

TJUE.
XVI. Assim, face à prova carreada aos autos pela ora Recorrida, o Tribunal entendeu que “a lei 

espanhola não permite a dedução, compensação ou recuperação de qualquer imposto pago pela im-
pugnante [a ora Recorrida] em Portugal aquando da distribuição de dividendos da ‘B…….’ à ‘A…….’, 
uma vez que os dividendos em causa beneficiam de isenção”.

XVII. E, por isso, a legislação portuguesa em causa encerrava, de forma evidente, uma restrição 
às liberdades fundamentais — de estabelecimento e de circulação de capitais — previstas nos artigos 
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56º e 58º do então Tratado da Comunidade Europeia (atualmente artigos 63º e 65º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia).

XVIII. Julgando a impugnação procedente e anulando o ato de retenção na fonte.
XIX. O caso estava, assim, finalmente decidido.
XX. Se não fosse o recurso da sentença interposto pela Fazenda Pública para o Supremo Tribunal 

Administrativo.
XXI. Recurso que, no entanto, não pode proceder porque incide exclusivamente sobre matéria de 

direito, sobre a qual o STA já se pronunciou.
XXII. As alegações de recurso da recorrente versam sobre matéria de direito já integralmente 

decida pelo Supremo Tribunal Administrativo, com o auxílio do Tribunal de Justiça da União Europeia, 
chamado a intervir em sede de reenvio prejudicial.

XXIII. Daí que invocar novamente erro de julgamento, com base em erro exclusivamente de 
direito, não possa deixar consubstanciar uma repetição da causa.

XXIV. Uma vez que o Supremo Tribunal Administrativo já se pronunciou sobre a questão compa-
tibilidade da retenção em causa com o disposto nos artigos 63º e 65º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia,

XXV. Tal como se pronunciou sobre a compatibilidade do regime resultante do ADT com Espa-
nha.

XXVI. O TJUE considerou que o regime resultante da lei interna só não seria incompa-
tível com os artigos 56.º CE e 58.º CE (então em vigor) se o imposto retido na fonte pudesse 
ser imputado no imposto devido no segundo Estado -Membro até ao montante da diferença de 
tratamento.

XXVII. Competindo apenas ao órgão jurisdicional de reenvio verificar se a neutralização da dife-
rença de tratamento é realizada pela aplicação do conjunto das estipulações da Convenção para evitar 
a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal no domínio dos impostos sobre o rendimento.

XXVIII. Por isso a única questão que o Tribunal Tributário de Lisboa tinha de averiguar era se 
a retenção na fonte suportada em Portugal sobre os dividendos distribuídos pela B……. podia ser 
recuperada pela entidade beneficiária ao abrigo da convenção para evitar a dupla tributação celebrada 
entre Espanha e Portugal.

XXIX. O que sucedeu, tendo o Tribunal concluído que a lei Espanhola não permitia a dedução, 
compensação ou recuperação do imposto pago pela recorrida em Portugal.

XXX. Razão pela qual a sentença não merece qualquer censura e o recurso da Fazenda Pública 
não tem como proceder.

XXXI. É que de duas uma, ou a Fazenda Pública alega que a retenção na fonte suportada em 
Portugal sobre os dividendos distribuídos pela B……. à Recorrida, no ano de 2003, podia ser recupe-
rada em Espanha, caso em que o recurso deveria ser dirigido ao Tribunal Central Administrativo, uma 
vez que estaria a discutir -se matéria de facto, ou, não colocando em causa que tal retenção na fonte 
era irrecuperável em Espanha, nada podia a Fazenda Pública fazer para obstar à decisão tomada pelo 
Tribunal Tributário de Lisboa.

XXXII. Paradoxalmente, contudo, a Fazenda Pública decidiu interpor recurso de uma decisão que 
constitui caso julgado, por ter sido objeto de decisão do Supremo Tribunal Administrativo e pronúncia 
pelo próprio Tribunal de Justiça da União Europeia em sede de reenvio prejudicial.

XXXIII. O que não pode deixar de configurar um obstáculo à reapreciação do mérito da causa 
que determina a improcedência imediata do recurso da Fazenda Pública.

Nestes termos, e nos de mais de direito, e com o douto suprimento que se invoca, deve negar -se 
provimento ao presente recurso, mantendo -se na íntegra a douta sentença recorrida.

O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
1. As conclusões das alegações delimitam o âmbito e o objecto do recurso (art.684ºnº3 CPC/art.2º 

al.e) CPPT)
A conclusão U). enuncia facto não contemplado no probatório da sentença, da qual a recorrente 

pretende extrair consequência jurídica relevante no sentido da inverificação dos pressupostos legais da 
dispensa parcial da retenção na fonte do imposto:

 -a impugnante (recorrida) não apresentou, em momento anterior ao da colocação à disposição 
dos dividendos, o formulário 8 -RFI

É indiferente para apreciação da questão da competência a efectiva relevância dos factos alegados 
pelo recorrente para o julgamento do objecto do recurso.

A decisão da questão da competência do tribunal não pode fundamentar -se em argumentos jurídicos 
que denunciem a sua proposta de solução para a decisão da causa, a qual incumbe exclusivamente ao 
tribunal que vier a ser declarado competente, segundo as normas aplicáveis.
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Neste contexto o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito sendo o STA -SCT 
incompetente, em razão da hierarquia, para o seu conhecimento e competente o TCA Sul -SCT (arts. 26º 
al. b) e 38º al. a) ETAF 2002; art.280º nº1 CPPT)

2. A interessada poderá requerer, oportunamente, o envio do processo para o tribunal declarado 
competente (art.18º nº2 CPPT).

O Ministério Público tem legitimidade para a suscitação da incompetência absoluta do tribunal 
em processo judicial tributário (art.16º nº2 CPPT)

A competência dos tribunais da jurisdição fiscal é de ordem pública; o seu conhecimento precede 
o de qualquer outra matéria (art. 13º CPTA/ art.2º al.c) CPPT)

CONCLUSÃO
O STA -secção de Contencioso Tributário é incompetente, em razão da hierarquia, para o 

conhecimento do recurso, sendo competente o TCA Sul -SCT.
Notificada a Fazenda Pública do teor do parecer do EMMP veio dizer o seguinte:
Exm.os Senhores Juízes Conselheiros:
Notificada, nos autos acima e à margem identificados nos quais é recorrente a Fazenda Pública 

e recorrida A…….., do teor do parecer do Ministério Público para, querendo, se pronunciar sobre a 
incompetência do STA, vem a Fazenda Pública dizer o seguinte:

1 — Segundo o parecer do Ministério Público do qual fomos agora notificados, o Supremo Tribu-
nal Administrativo é incompetente para o conhecimento do presente recurso jurisdicional, porquanto, 
o presente recurso jurisdicional não se funda, exclusivamente, em matéria de direito.

2 — Ora, efectivamente, constata -se que a Fazenda Pública, nas suas alegações de recurso, a fls…. 
na conclusão U) invoca facto, que a impugnante, ora recorrida, não apresentou, em momento anterior 
ao da colocação á disposição dos dividendos, o formulário modelo nº 8 — RFI, que não consta da 
matéria de facto dada como provada, na sentença recorrida, pretendendo daí extrair ilação jurídica, 
que não se encontram preenchidos os pressupostos para aplicação da Convenção celebrada entre Por-
tugal e Espanha, na sua vertente de limitação de retenção na fonte, que é diferente da que foi extraída 
pela sentença recorrida.

3 — Donde, propendemos para concordar com o parecer do MP quando defende que o recurso 
não tem exclusivamente por fundamento matéria de direito.

4 — Requer -se assim e, desde já, prevenindo a eventualidade de o STA se julgar incompetente, 
em razão da hierarquia, para o conhecimento do recurso interposto pela Fazenda Pública, a remessa 
dos autos, nos termos do art. 18º nº 2 do CPPT, para o tribunal que for julgado o competente para o 
conhecimento daquele recurso.

Termos pelos quais, e com o douto suprimento de V. Exas., se requer, caso se entenda que procede 
o parecer do Ministério Público, que sejam os autos remetidos ao Tribunal que venha a ser julgado o 
competente.

De igual forma, notificada a Sociedade recorrida do teor do parecer do EMMP veio dizer 
o seguinte:

A…….., S.L., recorrida nos autos acima identificados, notificada do teor do parecer proferido 
pelo Ministério Público no qual se questiona a competência, em razão da hierarquia, deste supremo 
Tribunal, vem dizer o seguinte:

1. Já não é a primeira vez, no âmbito deste processo, que é questionada a competência, em razão 
da hierarquia, deste supremo Tribunal.

2. Logo em Janeiro de 2009, na sequência do recurso interposto pela A………, ora recorrida, o 
Procurador -geral Adjunto no STA entendeu que sendo interpostos dois recursos da sentença, sendo um 
dirigido ao TCA e outro dirigido ao STA, a competência havia de devolver -se ao tribunal de 2ª instância 
que passaria a ser competente para ambos do recursos (cf. Parecer a fls. 454).

3. Nesta sequência, e com o acordo do Conselheiro relator, os autos baixaram ao Tribunal Central 
Administrativo Sul (TCAS), tendo, no entanto, o Procurador -geral adjunto no TCAS emitido parecer 
no sentido da incompetência, em razão da hierarquia do TCAS, por os recursos versarem apenas ma-
téria de direito, de acordo com as disposições combinadas dos artigos 12.º n.º 5 e 26.º, alínea b) e 38.º 
alínea a) do ETAF (cf. Parecer a fls. 464).

4. Analisados os autos, o excelentíssimo desembargador relator do TCAS considerou, analisadas 
as conclusões do recurso da Fazenda Pública e da A…….., que estando em causa apenas matéria de 
direito, a competência, em razão da hierarquia, pertencia antes à secção de contencioso do STA (cf. 
Despacho a fls. 468).

5. Nesta sequência, os autos regressaram, novamente, ao STA onde foram apreciados e julgados, 
tendo, em 1/06/2011, sido proferido Acórdão que, revogando a sentença recorrida, ordenava que se 
decidisse, após ampliação da base factual, de acordo com o teor do Acórdão.

6. Nesse seguimento, foi então proferida nova sentença pelo Tribunal Tributário de Lisboa, com 
a qual Fazenda Pública não se conformou e cujo recurso está agora em apreciação.
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7. Volvidos mais de quatro anos, e em relação ao mesmo processo, os excelentíssimos Juízes 
Conselheiros são de novo confrontados com a questão da competência, em razão da hierarquia, desse 
venerando Tribunal.

8. Porém, com uma diferença.
9. É que estes autos foram já apreciados pelo STA, tendo esse supremo tribunal decidido revogar 

a sentença recorrida para ampliação da matéria de facto de acordo com o teor do Acórdão proferido e 
despacho do TJUE.

10. Sustenta -se no parecer do Ministério Público:
¨As conclusões das alegações delimitam o âmbito e objecto do recurso (...) a conclusão U). enuncia 

facto não contemplado no probatório da sentença, da qual a recorrente pretende extrair consequência 
jurídica relevante no sentido da inverificação dos pressupostos legais da dispensa parcial da retenção 
na fonte de imposto:

 - a impugnante (recorrida) não apresentou, em momento anterior ao da colocação à disposição 
dos dividendos, o formulário 8 -RFI.

É indiferente para apreciação da questão da competência a efetiva relevância dos factos alegados 
pelo recorrente para o julgamento do objecto do recurso. A decisão da questão da competência do 
tribunal não pode fundamentar -se em argumentos jurídicos que denunciem a sua proposta de solução 
para a decisão da causa a qual incumbe exclusivamente ao tribunal que vier a ser declarado competente, 
segundo as normas aplicáveis.

Neste contexto o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito sendo o STA -SCT 
incompetente, em razão da hierarquia, para o seu conhecimento e competente o TCA -Sul -SCT (…)¨

11. Acontece, porém, que para apreciação do presente recurso não interessa saber se a impugnante 
apresentou ou não o formulário 8 -RFI.

12. Esta matéria não é suscitada nem na sentença recorrida nem na apreciação feita pelo STA 
constante do douto acórdão de 1/06/2011, pelo que não tem a mínima relevância para a apreciação do 
presente recurso.

13. Aliás, basta rever a factualidade considerada assente (em ambas as sentenças) para verificar 
que em nenhuma delas se refere a questão do formulário 8 -RFI.

14. Por outro lado, não há qualquer dúvida de que a retenção na fonte efectuada à A…….. por 
conta dos dividendos distribuídos pela B……. foram sujeitos a retenção na fonte em Portugal, a título 
de IRC, à taxa de 25%

15. e não à taxa de 15% prevista na Convenção celebrada entre Portugal e Espanha (caso em que 
importaria averiguar da entrega do formulário 8 -RFI).

16. Repare -se que a ampliação da base factual efetuada pelo Tribunal Tributário de Lisboa foi 
efetuada de acordo com o teor do Acórdão do STA.

17. Isso mesmo se refere na parte decisória do Acórdão:
“Nestes termos, acorda -se, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 729.º do Código de Processo 

Civil, revogar a sentença recorrida, para ser substituída por outra que decida após ampliação da base 
factual, de acordo com o que atrás se apontou, assim concedendo provimento ao recurso da impugnante, 
ficando, deste modo, prejudicado o conhecimento do recurso interposto pela Fazenda Pública.”

18. Ora, a questão da entrega do formulário 8 RFI não fazia parte do elenco da matéria sujeita a 
ampliação factual.

19. Nem tinha de fazer.
20. Recorde -se que no recurso interposto pela ora recorrida estava em causa anulação total dos 

actos de liquidação de IRC e de ISD à taxa de 25%; uma vez que a sentença proferida apenas tinha 
procedido à anulação parcial dos actos de liquidação atendendo ao teor da Convenção celebrada entre 
Portugal e Espanha que previa uma taxa de retenção máxima de 15%.

21. A partir deste momento, havia apenas que questionar a compatibilidade da convenção cele-
brada entre Portugal e Espanha com os artigos 56º e 58º do Tratado da Comunidade Europeia (então 
em vigor).

22. O que veio a suceder, nomeadamente, com a suspensão da instância e pronúncia do TJUE.
23. A ampliação da matéria de facto, contudo, tinha de obedecer às directrizes do STA “(...) revo-

gar a sentença recorrida, para ser substituída por outra que decida após ampliação da base factual, de 
acordo com o que atrás se apontou (...)” nosso sublinhado.

24. Ao tribunal de 1ª instância cabia apenas determinar se a retenção na fonte suportada em Por-
tugal sobre os dividendos distribuídos pela B…….. à Recorrida, no ano de 2003, podia ser recuperada 
no país de residência da Recorrida, isto é, em Espanha, e apenas isso.

25. O que veio a suceder tendo o tribunal a quo entendido que “a lei espanhola não permite a 
dedução, compensação ou recuperação de qualquer imposto pago pela impugnante [a ora Recorrida em 
Portugal aquando da distribuição de dividendos da ‘B…….’ à ‘A………’, uma vez que os dividendos 
em causa beneficiam de isenção”.
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26. Razão pela qual a legislação portuguesa em causa encerrava, de forma evidente, uma res-
trição às liberdades fundamentais — de estabelecimento e de circulação de capitais — previstas nos 
artigos 56º e 58º do então Tratado da Comunidade Europeia (atualmente artigos 63º e 65º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia).

27. Ora, neste contexto, não tem qualquer relevância apurar se a A…….. procedeu ou não à en-
trega do formulário 8 -RFI.

28. Esta matéria não estava contemplada na ampliação da matéria factual requerida pelos exce-
lentíssimos juízes Conselheiros,

29. Nem tinha de estar uma vez que o Tribunal de 1ª instância havia já dado provimento parcial 
à pretensão da A……..

30. no sentido de a liquidação ser reduzida para o montante que resultar da taxa de 15% resultante 
da Convenção Celebrada entre Portugal e Espanha.

31. Sem ter suscitado essa questão.
32. Aliás, diga -se de passagem que a recorrida — mesmo que quisesse — não tinha como proceder 

à entrega do formulário que lhe permitiria obter a redução do imposto
33. Uma vez que na data em que os dividendos foram colocados à disposição da recorrida, e 

objecto de retenção, (12.06.2003, como resulta da factualidade considerada assente) os formulários 
— aprovados pelo Despacho n.º 11701/2003 (2ª série) de 17 de Junho de 2003 — ainda não estavam 
em vigor (cf. Circular n.º 12/2003, de 19 de Julho de 2003, da DSBF).

34. Em qualquer caso, esta matéria não releva para aferir a competência do STA, importa, antes, 
averiguar os exactos termos em que foi ordenada a ampliação da matéria de facto e decidir de acordo 
com a mesma.

35. Urge encerrar este processo de uma vez por todas, assim se fazendo finalmente JUSTIÇA!
2 – FUNDAMENTAÇÃO
Tribunal “a quo”deu como provada a seguinte factualidade:
a) A impugnante é uma sociedade constituída de acordo com o direito espanhol, registada sob a 

denominação inicial de “C…….., S.L.”, revestindo a forma de sociedade unipessoal com sede em Ma-
drid, e com o objecto social constante do artigo 2º dos seus estatutos (Cfr. certidão do Registo Mercantil 
de Madrid de fls. 103 a 122 dos presentes autos);

b) Em Dezembro de 2000, a impugnante adquiriu 12.091.940 acções representativas do capital 
social da B…………, SGPS,S.A., que correspondeu a um investimento global de Pesetas 53.316.132,514, 
equivalente a € 320.436.410,00 e, desta maneira, passou a ser detentora de 9% do capital social da 
B…….. (cfr. fls. 123 a 128, 129 a 144 e 145 a 207);

c) Em 12/06/2003 a “B………., SGPS, S.A.”colocou à disposição da impugnante um dividendo 
liquido por acção no valor de € 0,16, tendo a impugnante recebido um montante total de € 9.273.552,00 
(cfr. fls. 208);

d) Os dividendos distribuídos pela “B………., SGPS,S.A.” e colocados à disposição da impug-
nante em 12/06/2003, foram sujeitos a retenção na fonte em Portugal, a título de IRC, à taxa de 25%, 
no total de €1.159.194,00 e a título de ISD, por avença, à taxa de 5%, no montante de €463.677,60 
(cfr. fIs. 208 a 210);

e) Em 29/12/2005 a impugnante deduziu reclamação graciosa da retenção na fonte de IRC e ISD 
que lhe foi efectuada em virtude da distribuição de dividendos da “B………., SGPS, SA” (cfr. proce-
dimento de reclamação graciosa anexo);

f) Em 27/07/2006 foi deduzida a presente impugnação (cfr. carimbo aposto a fls. 2);
g) Na sequência dos recursos interpostos da sentença proferida nos autos, em 30/08/2008, que 

julgou parcialmente procedente a impugnação, devendo a liquidação ser reduzida para a que resultar 
da taxa de 15%, resultante da Convenção celebrada entre Portugal e Espanha, o Supremo Tribunal 
Administrativo suscitou junto do Tribunal de Justiça das Comunidades questão prejudicial, nos termos 
constantes de fls. 502 a 508 (cfr. fls. 353 a 365);

h) Por despacho fundamentado, em conformidade com o disposto no artigo 104º, nº 3, primeiro 
parágrafo, do Regulamento de Processo, datado de 22/11/2010, o Tribunal de Justiça decidiu o pedido 
de decisão prejudicial, concluindo nos seguintes termos: «Os artigos 56.º CE e 58.º CE devem ser 
interpretados no sentido de que se opõem a um regime fiscal resultante de uma convenção para evitar 
a dupla tributação celebrada entre dois Estados -Membros que prevê uma retenção na fonte de 15% 
sobre os dividendos distribuídos por uma sociedade com sede num Estado -Membro a uma sociedade 
com sede num Estado -Membro a sua sociedade beneficiária com sede noutro Estado -Membro, quando 
a regulamentação nacional do primeiro Estado -Membro isenta desta retenção os dividendos pagos a 
uma sociedade beneficiária residente. Só assim não será se o imposto retido na fonte puder ser imputado 
no imposto devido no segundo Estado -Membro até ao montante da diferença de tratamento. Compete 
ao órgão jurisdicional de reenvio reverificar se essa neutralização da diferença de tratamento é reali-
zada pela aplicação do conjunto das estipulações da Convenção para a dupla tributação e prevenir a 
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evasão fiscal no domínio dos impostos sobre o rendimento, celebrada em 26 de Outubro de 1993 entre 
a República Portuguesa e o Reino de Espanha.» (cfr. fls. 517 a 525).

3 – DO DIREITO
A meritíssima juíza do Tribunal Tributário de Lisboa, julgou a impugnação procedente por entender 

que: (destacam -se os trechos mais relevantes da decisão com interesse para o presente recurso)
“RELATÓRIO
A’……….., SL, sociedade de direito espanhol, com sede em Espanha, representada por 

D………., veio, ao abrigo do art.º 132.º n.º 4 do CPPT, deduzir a presente Impugnação do inde-
ferimento tácito da reclamação graciosa, versando sobre a liquidação de IRC, por retenção na 
fonte, e de Imposto sobre Sucessões e Doações por Avença, relativos à distribuição de dividendos 
de que foi beneficiada efectuada pela B……… SGPS, SA, no exercício de 2003, no montante total 
de € 1.622.871,60.

Alicerçou a sua impugnação invocando, em síntese, a ilegalidade da liquidação por violação 
dos arts.º 12.º e 13.º da CRP e do princípio da tributação das empresas pelo lucro real nos termos do 
art.º 104.º da CRP; violação do princípio da não discriminação, da liberdade de estabelecimento e da 
livre circulação de capitais, uma vez que a liquidação de IRC por retenção na fonte a título definitivo 
corporiza um regime restritivo e um tratamento discriminatório de sujeitos não residentes, proibido 
pelos arts.º 12º, 43º, 46.º, 56.º e 58.º do Tratado CE; violação do princípio da não discriminação e 
da cláusula da nação mais favorecida, nos termos do art.º 12.º e 307.º do Tratado; e, violação da 
Convenção para Evitar a Dupla Tributação celebrada entre Portugal e Espanha

Conclui pedindo a anulação da retenção na fonte, relativa a dividendos distribuídos referen-
tes ao exercício de 2003 no montante de € 1.159.194,00 acrescidos de juros indemnizatórios ou ser 
parcialmente procedente no montante de € 695.517,00 acrescidos de juros indemnizatórios ou no 
montante de € 463.677,60 acrescidos de juros indemnizatórios e, quanto ao Imposto sobre as Su-
cessões e Doações por Avença a anulação da liquidação no montante de € 463.677,60 acrescidos de 
juros indemnizatórios.

Dada vista ao Exmo. Magistrado do Ministério Público, este emitiu o douto parecer de fls. 307 
a 308, (…)no sentido de que não estão verificados os requisitos necessários para a cumulação de 
pedidos e a fls. 349 e segs pugnou no sentido da improcedência da presente impugnação, porquanto 
os actos sindicados não sofre dos vícios que a impugnante lhe assaca.

A impugnante, notificada para se pronunciar sobre a excepção suscitada pelo Digno Magistrado 
do Ministério Público remeteu para a resposta de fls. 246 e segs. alegando que a possibilidade de 
cumular os pedidos não foi posta em crise na contestação da Fazenda Pública.

Em 30/09/2008 foi proferida sentença que julgou parcialmente procedente a impugnação, 
devendo a liquidação ser reduzida para a que resultar da taxa de 15% resultante da Convenção 
celebrada entre Portugal e Espanha.

Da referida decisão final foi pela impugnante interposto recurso para o Supremo Tribunal 
Administrativo e pela Fazenda Pública para o Tribunal Central Administrativo Sul (cfr. fls. 372 e 
379).

O Tribunal Central Administrativo Sul, por nos dois recursos apenas estar em causa matéria 
de direito, declarou -se incompetente em razão da hierarquia para conhecer dos presentes recursos, 
declarando competente para o efeito o Supremo Tribunal Administrativo. (cfr. fls. 469 a 471).

O Supremo Tribunal Administrativo por acórdão de 10/03/2010 suscitou o reenvio prejudicial 
das questões colocadas nos autos, junto do TJUE e decidiu suspender a instância até à pronúncia 
daquele Tribunal (cfr. fls. 502 a 508).

Por despacho fundamentado, em conformidade com o disposto no artigo 104º, nº 3, primeiro 
parágrafo, do Regulamento de Processo, datado de 22/11/2010, o Tribunal de Justiça decidiu o pedido 
de decisão prejudicial (cfr. fls. 517 a 525).

O Supremo Tribunal Administrativo proveu o recurso revogando a sentença recorrida, para ser 
substituída por outra que decida após ampliação da base factual de acordo com o apontado no acórdão.

As partes foram notificadas para alegações, prerrogativa de que apenas usou a impugnante, 
mantendo, no essencial a posição vertida no articulado inicial quanto a tributação dos dividendos 
que lhe foram distribuídos.

Por requerimento apresentado em 07/09/2012, a impugnante juntou aos autos parecer jurídico 
sobre a matéria controvertida nos autos (cfr. fls. 800 a 812).

Notificada a Fazenda Pública do aludido parecer jurídico, nada disse.
Dada vista nos autos ao Digno Magistrado do Ministério Público, emitiu douto parecer de 

fls. 816 a 817, no sentido da procedência da impugnação, por a liquidação estar afectada de viola-
ção de lei, em consequência de em Espanha nenhum imposto ser devido em resultado da percepção 
dos dividendos com origem em Portugal, por os mesmos se encontrarem isentos de imposto sobre 
o rendimento ao abrigo do artigo 20, da Ley 43/1995, de 27 de Dezembro (do Reino de Espanha), 
sobre o Imposto sobre Sociedades.

Mantêm -se os pressupostos de validade e regularidade processual.
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Questão a decidir:
 - se o imposto retido na fonte sobre os dividendos distribuídos pela B…….. à A………, no 

ano de 2003, viola os princípios da não discriminação, da liberdade de estabelecimento e da livre 
circulação de capitais, consagrados nos artigos 12º, 43º, 46º, 56º e 58º, nº 3 do Tratado da CEE, bem 
como o artigo 5º, nº 1 da directiva 90/435/CEE do Conselho, de 23/07/1990.

MATÉRIA DE FACTO
(…)
DO DIREITO
ILEGALIDADE DA LIQUIDAÇÃO POR VIOLAÇÃO DE LEI
A impugnante, sociedade constituída de acordo com o direito espanhol e não residente no 

território nacional, põe em crise a retenção de IRC e ISD por avença, que lhe foi feita em virtude 
de distribuição de dividendos líquidos que foram colocados à sua disposição, na sua qualidade de 
accionista de “B………., SGPS, SA.”, no montante de € 9.273.552,00, por violar o direito interno, 
o direito europeu e o artigo 10º da Convenção para evitar a Dupla Tributação celebrada entre Por-
tugal e Espanha.

A Administração Tributária sustenta a liquidação referindo que o tratamento fiscal dos divi-
dendos pagos pela B……..à impugnante respeitou as normas da Convenção para evitar a Dupla 
Tributação e não violou qualquer norma do tratado EU e não implicou tratamento discriminatório 
da sociedade não residente.

Vejamos.
O direito tributário português consagra o princípio da universalidade na tributação das pessoas 

colectivas (cfr. artigo 4º).
«A lei fiscal aplica -se aos factos ou pessoas que estejam em conexão com o território, enten-

dido como o âmbito espacial de uma determinada ordem jurídica. Nisso consiste o princípio da 
territorialidade e dele decorrem duas consequências: as leis fiscais estrangeiras não se aplicam 
no território nacional (vertente negativa do princípio da territorialidade) e as leis fiscais nacionais 
aplicam -se em todo o território nacional, incluindo àqueles que não são nacionais (vertente positiva 
do princípio da territorialidade).» (vide Américo Fernando Brás Carlos, in Impostos, Teoria Geral, 
Almedina, pág. 204).

Dispõe o nº 2 do artigo 4º do CIRC «As pessoas colectivas e outras entidades que não tenham 
sede nem direcção efectiva em território português ficam sujeitas a IRC apenas quanto aos rendi-
mentos nele obtidos».

Relativamente aos lucros distribuídos por sociedade residentes em Portugal a não residentes, 
importa ter presente o regime constante da Directiva nº 90/435/CEE, transposto para a ordem jurí-
dica portuguesa pelo Dec. -Lei nº 123/92, de 2 de Julho, relativo ao regime fiscal comum aplicável 
às sociedades -mães e sociedades afilhadas de Estados membros diferentes.

A Constituição da República Portuguesa no nº 4, do artigo 8º, consagra o princípio do primado do 
direito da União Europeia sobre o direito interno, ao consagrar que as normas dos tratados, bem como 
as normas emanadas pelas instituição europeias, prevalecem sobre as normas de direito interno.

O Tratado CE, à época em vigor, no seu art.º 12.º, previa «(..) é proibida toda e qualquer dis-
criminação em razão da nacionalidade. (...)».

No que respeita ao imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas, a citada norma comunitá-
ria tem aplicação associada com as liberdades fundamentais consagradas nos artigos 43.º (liberdade 
de estabelecimento) e 56.º (livre circulação de capitais).

Por seu turno, o artigo 8º, nº 2, da Constituição da República Portuguesa, consagra um regime 
de recepção automática das normas constantes de convenções internacionais regularmente ratificadas 
ou aprovadas (cfr. Ac. STA de 08/07/2009, proc. nº 0382/09, in http://www.dgsi.pt/).

A Convenção entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha para Evitar a Dupla Tri-
butação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos sobre o rendimento, foi aprovada para 
ratificação pela Resolução da Assembleia da República nº 6/95 e publicada no Diário da República, 
I série, de 28/pela Lei nº 12/82, de 3 de Junho e ratificados pelo Decreto do Presidente da Repú-
blica nº 14/95, de 12 de Janeiro, publicado no Diário da República nº 24, de 28 de Janeiro de 1995, 
tendo os instrumentos de ratificação sido trocados em Lisboa, a 28/06/1995 (cfr. aviso nº 164/95, de 
03/07/1995, publicado D.R. nº 164, de 18/07/1995).

Por sua vez, os nºs 1 e 2 do artigo 10º da Convenção celebrada entre a República Portuguesa e 
o Reino de Espanha para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, 
preceituam:

«1 — Os dividendos pagos por uma sociedade residente de um Estado contratante a um residente 
do outro Estado contratante podem ser tributados nesse outro Estado.

2 — Esses dividendos podem, no entanto, ser igualmente tributados no Estado contratante 
de que é residente a sociedade que paga os dividendos e de acordo com a legislação desse Es-
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tado, mas se a pessoa que recebe os dividendos for o seu beneficiário efectivo, o imposto assim 
estabelecido não exceder:

a) 10% do montante bruto desses dividendos, se o beneficiário efectivo for uma sociedade que 
detenha, directamente, pelo menos 25% do capital da sociedade que paga os dividendos;

b) 15% do montante bruto dos dividendos, nos restantes casos»
Nos termos do artigo 88º, nº 4 do CIRC, na redacção dada pelo Dec. -Lei nº 198/01, de 03/07/2001, 

as entidades residentes eram objecto de uma retenção na fonte não liberatória à taxa de 15%.
Os dividendos distribuídos, à data dos factos, eram apenas considerados em metade do seu 

valor, por força do disposto no artigo 59º, nº 1 do EBF, aplicável indistintamente aos beneficiários 
residentes e não residentes, determinando a taxa de 25% uma retenção liberatória ou com a natureza 
de imposto por conta correspondente a 12,5% dos dividendos recebidos.

Assim, no caso de entidades residentes, a retenção efectuada é tida em consideração na liqui-
dação de IRC do exercício em causa através da dedução à colecta, o que significa que se reflecte no 
montante a pagar a final, podendo haver lugar a reembolso nos casos em que excede o montante 
total de imposto devido (cfr. artigo 83º, no 2, alínea f) e 96.º, nºs 2, e 3 do CIRC, na redacção do 
Dec -Lei nº 198/01, de 03/07/2001).

Contudo, importa trazer ainda à colação o disposto no artigo 46º, nº 1 do CIRC, com a epígrafe 
“Eliminação da dupla tributação económica de lucros distribuídos”, na redacção dada pela Lei 
nº 32 -B/2002, de 30 de Dezembro:

«1 — Na determinação do lucro tributável das sociedades comerciais ou civis sob a forma 
comercial, cooperativas e empresas públicas, com sede ou direcção efectiva em território português, 
são deduzidos os rendimentos, incluídos na base tributável, correspondentes a lucros distribuídos, 
desde que sejam verificados os seguintes requisitos:

a) A sociedade que distribuiu os lucros tenha a sede ou direcção efectiva no mesmo território e 
esteja sujeita e não isenta de IRC ou esteja sujeita ao imposto referido no artigo 7º;

b) A entidade beneficiária não esteja abrangida pelo regime da transparência fiscal previsto 
no artigo 6º;

c) A entidade beneficiária detenha directamente uma participação no capital da sociedade que 
distribui os lucros não inferior a 10% ou com um valor de aquisição não inferior a €20.000.000 e 
esta tenha permanecido na sua titularidade, de modo ininterrupto, durante o ano anterior à data 
da colocação à disposição dos lucros ou, se detida há menos tempo, desde que a participação seja 
mantida durante o tempo necessário para completar aquele período.»

Por seu turno, o artigo 90.º, nº 1, alínea a) do CIRC, com a epígrafe “Retenção na fonte”, 
dispunha:

«1 — Não existe obrigação de efectuar a retenção na fonte de IRC, quando este tenha a natu-
reza de imposto por conta, nos seguintes caos:

(…)
c) Lucros obtidos por entidades a que seja aplicável o regime estabelecido no nº 1 do artigo 46º, 

desde que a participação financeira tenha permanecido na titularidade da mesma entidade, de modo 
ininterrupto, durante o ano anterior à data da sua colocação à disposição e essa permanência cons-
titua condição de aplicação do referido regime;» (redacção dada pela Lei nº 109 -B/2001, de 27 de 
Dezembro).

Porém, os dividendos foram distribuídos a uma entidade não residente.
Nos termos do artigo 88º, nºs 1, alínea c), 3, 4, alínea b) e 6 do CIRC, os dividendos são objecto de 

retenção na fonte com carácter definitivo quando o titular dos rendimentos seja entidade não residente 
que não tenha estabelecimento estável em território português ou que, tendo -o, esses rendimentos não 
se lhe sejam imputáveis (cfr. redacções introduzidas pela Lei nº 32 -B/02, de 30/12 e pelo Dec. -Lei nº 
80/03, de 23/04), ocorrendo a obrigação de efectuar a retenção na fonte de IRC na data que estiver 
estabelecida para obrigação idêntica no Código de IRS ou, na sua falta, na data da colocação à dispo-
sição dos rendimentos, devendo as importâncias retidas ser entregues ao Estado até ao dia 20 do mês 
seguinte àquele em que foram deduzidas e essa entrega ser feita nos termos estabelecidos no Código 
de IRS ou em legislação complementar (cfr. nº 6, na redacção do Dec. -Lei nº 198/01, de 02/07/2001).

Daqui resulta que a retenção na fonte em causa ocorreu com carácter definitivo no momento em 
que os rendimentos foram colocados à disposição, à taxa liberatória de 25% no que ao IRC respeita e 
à taxa de 5% no que se refere ao Imposto Sucessório por avença, previsto no artigo 182º do CIMSSD.

Do exposto resulta que, existia à data dos factos uma diferença de tratamento entre entidades 
detentoras de participações sociais residentes e não residentes em Portugal, sendo o tratamento 
dispensado às residentes mais favorável, não se vislumbrando outra justificação para tal tratamento 
diferenciado fiscal dos dividendos distribuídos, que não seja o facto da sociedade não ter residência 
em Portugal visto que a situação tributária em causa é idêntica à distribuição de dividendos entre 
sociedades residentes em Portugal.
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Com efeito, uma sociedade accionista residente em Portugal, nas mesmas condições da impug-
nante, estaria isenta de tributação sobre os rendimentos em causa (cfr. artigos 90º, nº 1, alínea c), 
46º, nº 1, 80º, nº 2, aliena c), 88º, nº 3, alínea b), todos do CIRC).

O Tribunal de Justiça decidiu o pedido de reenvio prejudicial, por despacho fundamentado, 
datado de 22/11/2010, C -199/10, concluindo nos seguintes termos:

(…) (cfr. alínea h) da matéria de facto).
Sobre esta questão pronunciou -se ainda o Tribunal de Justiça no Acórdão, de 14/12/2006, 

proferido no processo C -170/05, que aqui se dá por integralmente reproduzido, onde se declara 
«1) Os artigos 43º CE e 48.º CE opõem -se a uma legislação nacional que, na medida em que faz 
suportar o encargo de uma tributação dos dividendos a uma sociedade -mãe não residente, ao passo 
que isenta quase totalmente desta tributação as sociedades -mãe residentes, constitui uma restrição 
discriminatória à liberdade de estabelecimento.

2) Os artigos 43.º CE e 48.º CE opõem -se a uma legislação nacional que prevê, unicamente 
para as sociedades -mãe não residentes, uma tributação através de retenção na fonte dos dividendos 
distribuídos por filiais residentes, mesmo no caso de uma convenção fiscal celebrada entre o Estado-
-Membro em causa e outro Estado -Membro, que autorize essa retenção na fonte, prever a possibili-
dade de imputar no imposto devido neste outro Estado o encargo suportado em aplicação da referida 
legislação nacional, quando uma sociedade -mãe está impossibilitada, neste outro Estado -Membro, 
de proceder à imputação prevista na referida convenção.» (vide no mesmo sentido processo C -446/04 
e ACT 4, processo C -374/04; in http://eur -lex.europa.eu).

Assim sendo, o Tribunal de Justiça aceita um tratamento diferenciado entre residentes e não residentes, 
restringindo, porém, essa admissibilidade aos casos em que as sociedades não se encontrem em situações 
objectivamente comparáveis, defendendo o entendimento que «a discriminação consiste na aplicação de 
regras diferentes a situações comparáveis ou na aplicação da mesma regra a situações diferentes.»

Ora, o artigo 58º, nº 1, alínea a) do Tratado CEE prevê que os Estados -membros possam esta-
belecer uma distinção entre contribuintes que não se encontrem em idêntica situação no que respeita 
ao lugar de residência (vide neste sentido douto Ac. do S.T.A. de 29/02/2012, processo nº 01017/11, 
in http://www.dgsi.pt/).

Por outro lado, é inequívoco que a retenção na fonte efectuada à impugnante não respeita 
a Convenção celebrada entre a República Portuguesa e o Reino de Espanha para Evitar a Dupla 
Tributação em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, visto que, conforme resulta do probatório 
a retenção foi efectuada à taxa de 25% e de acordo com o disposto no artigo 10º, nº 2 da Convenção 
a taxa de retenção na fonte não pode exceder 15% do montante bruto desses dividendos.

De referir que, o artigo 23º, nº 1, alínea a), da Convenção celebrada entre a República Por-
tuguesa e o Reino de Espanha para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre o 
Rendimento preceitua o seguinte:

«1 — No caso de um residente de Espanha, a dupla tributação será evitada, de acordo com 
as disposições aplicáveis da legislação espanhola (desde que não contrariem os princípios gerais 
estabelecidos neste número), do seguinte modo:

a) Quando um residente de Espanha obtiver rendimentos que, de acordo com o disposto nesta 
Convenção, possam ser tributados em Portugal, a Espanha deduzirá do imposto sobre o rendimento 
desse residente uma importância igual ao imposto efectivamente pago em Portugal.»

Assim sendo, por força da citada norma, o imposto pago pela impugnante que incidiu sobre os 
dividendos provenientes de Portugal poderiam ser deduzidos do imposto espanhol.

Porém, de acordo com a análise constante do parecer jurídico junto pela impugnante aos autos, 
a lei espanhola não permite a dedução, compensação ou recuperação de qualquer imposto pago pela 
impugnante em Portugal aquando da distribuição de dividendos da “B……..” à “A……..”, uma vez 
que os dividendos em causa beneficiam de isenção.

Assim sendo, in casu, não se verifica a excepção aludida no despacho do Tribunal de Justiça, 
que decidiu a questão prejudicial, de “o imposto retido na fonte puder ser imputado no imposto devido 
no segundo Estado -Membro até ao montante da diferença de tratamento”, situação que a verificar -se 
afastaria a violação do princípio da livre circulação de capitais ou do direito de estabelecimento ou 
da proibição de discriminação previstos no Tratado CEE pelo regime jurídico português.

Do exposto, resulta que a Convenção celebrada entre a República Portuguesa e o Reino de 
Espanha para Evitar a Dupla Tributação em Matéria de Impostos sobre o Rendimento não elimina 
a discriminação resultante do regime jurídico da tributação dos dividendos mais gravosa para as 
sociedades residentes em Espanha do que as residentes em Portugal.

Sobre esta questão já se pronunciou o Tribunal Central Administrativo Sul no douto Acórdão 
de 09/10/2012, processo nº 05650/12, sumariado nos seguintes termos:

«I) A partir do momento em que um Estado -Membro, de modo unilateral ou por via convencional, 
sujeita ao imposto sobre o rendimento não só os accionistas residentes mas também os accionistas 
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não residentes, relativamente aos dividendos que recebam de uma sociedade residente, a situação 
dos referidos accionistas não residentes assemelha -se à dos accionistas residentes.

II) Nesse caso, para que as sociedades beneficiárias não residentes não sejam confrontadas com 
urna restrição à livre circulação da capitais, proibida, em princípio, pelo artigo 56.º CE, o Estado de 
residência da sociedade que procede à distribuição deve certificar -se que, em relação ao mecanismo 
previsto pela sua legislação nacional para prevenir ou atenuar a tributação em cadeia ou a dupla 
tributação económica, as sociedades accionistas não residentes sejam submetidas a um tratamento 
equivalente ao tratamento de que beneficiam as sociedades accionistas residentes.

III) A aplicação da convenção para evitar a dupla tributação permita compensar os efeitos da 
diferença de tratamento decorrente da legislação nacional. Assim, só no caso de o imposto retido na 
fonte poder ser imputado no imposto devido noutro Estado -Membro até ao montante dessa diferença de 
tratamento é que a diferença de tratamento entre os dividendos distribuídos a sociedades estabelecidas 
noutros Estados -Membros e os dividendos distribuídos às sociedades residentes desaparece totalmente

IV Assim, e com vista a garantir o cumprimento das obrigações resultantes do Tratado, a CDT 
celebrada com Espanha tem de permitir compensar os efeitos da diferença de tratamento decor-
rentes da legislação nacional, que vimos ocorrer. Tal só se verificará se o imposto retido na fonte 
puder ser imputado no imposto devido noutro Estado -Membro até ao montante dessa diferença de 
tratamento.

V) No caso concreto, vimos que a retenção suportada em Portugal sobre os dividendos distribu-
ídos pelo BCP à Impugnante, nos anos em causa, não pode, por esta, ser recuperada. Como efeito, e 
como se deixou dito já, por força da isenção de tributação dos rendimentos em causa vigente na lei 
espanhola e aplicável à Impugnante, esta encontra -se impossibilitada de, por via do crédito de imposto 
eventualmente a reconhecer aquando da declaração em Espanha dos rendimentos correspondentes 
àqueles dividendos, recuperar a parte do imposto retido em Portugal e não reembolsado.

VI) Ora, atento o disposto na alínea a) do artigo 23º da CDT celebrada com Espanha, esta apenas 
permite a dedução do montante da retenção com o limite do imposto espanhol que corresponder a 
esses dividendos, que, no caso, é zero, pelo que importa concluir que a retenção na fonte efectuada 
à Impugnante não pode ser recuperada.

VII) Verifica -se, pois, que a distinção de tratamentos entre entidades residentes e não residentes, 
não sendo neutralizada, redunda num tratamento discriminatório, contrário aos preceitos e princípios 
de direito comunitário a que se fez referência anteriormente.

VIII) Nos casos de revisão oficiosa da liquidação, a realidade não tem esta amplitude nos termos 
já expostos, sendo que apenas há direito a juros indemnizatórios nos termos do art. 43.º n.º 3 da LGT, 
sendo que os mesmos são devidos depois de decorrido um ano após a iniciativa do contribuinte, e 
não desde a data do desembolso da quantia liquidada.» (in http://www.dgsi.ptj).

A pretensão da impugnante merece, pois, acolhimento.
Importa, assim, concluir que, as retenções na fonte impugnadas enfermam de violação de lei, 

consubstanciada na violação de norma comunitária, concretamente o princípio da livre circulação 
de capitais previsto no artigo 56.º do TCE (cfr. artigo 8º, nº 4 da CRP), pelo que as liquidações de 
IRC, por retenção na fonte, e o ISD por avença, do ano de 2003, devem ser anuladas.

Formulou ainda a impugnante o pedido relativo à devolução da quantia que pagou e juros 
indemnizatórios.

Naturalmente que lhe assiste o direito à devolução da quantia paga, consequência necessária 
e directa da anulação da liquidação.

O art. 61º do CPPT e 43º, nºs 1 e 2 da Lei Geral Tributária, prescrevem o direito do contribuinte 
a juros indemnizatórios quando, em processo judicial, se apure que houve erro na liquidação, im-
putável aos serviços.

Assim, atendendo ao que acaba de ser exposto quanto às liquidações, que se impõem anular, 
resulta claro que tal pedido deve proceder.

Tais juros serão contados e pagos nos termos previstos no n.º 3 do referido art. 61º do CPPT.
DECISÃO
Nestes termos e pelos fundamentos expostos, julga -se a impugnação procedente porque provada 

e, em consequência, anulam -se as liquidações impugnadas referente ao IRC, por retenção na fonte, 
e ISD por avença, de 2003.”

DECIDINDO NESTE STA:
A competência em razão da hierarquia integra pressuposto processual relativo ao Tribunal, cons-

tituindo requisito de interesse e ordem pública devendo, por isso mesmo, o seu conhecimento preceder 
o de qualquer outra matéria – cf. artigos 16º n.º 1 e 2 do CPPT e 13º do CPTA.

Ora, de harmonia com o disposto nos artigos 26º al. b) e 38º al. a) do ETAF e 280º n.º 1 do CPPT -, 
à Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo compete apenas conhecer dos 
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recursos interpostos de decisões dos tribunais tributários de 1ª Instância, com exclusivo fundamento 
em matéria de direito,

Sendo que aos Tribunais Centrais Administrativos compete, por sua vez conhecer dos recursos 
de decisões dos tribunais tributários de 1ª Instância, com excepção dos referidos na alínea b) do n.º 1, 
do citado art. 26.º do referido Estatuto.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal tem vindo a entender que na delimitação da competência 
do Supremo Tribunal Administrativo em relação à do Tribunal Central Administrativo deve entender -se 
que o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito sempre que nas conclusões 
das respectivas alegações o recorrente pede a alteração da matéria fáctica fixada na decisão recorrida 
ou invoca, como fundamento da sua pretensão, factos que não têm suporte na decisão recorrida, ou que 
contrariem o juízo conclusivo fáctico formulado na sentença, desde que estes, em abstracto, não sejam 
indiferentes para serem ponderados no julgamento da causa.

A questão da competência hierárquica é, ainda, uma questão prévia que tem de ser decidida abs-
traindo da solução de direito que o tribunal ad quem tomaria se fosse competente.

Nestas condições, o que há a fazer para decidir a questão da competência hierárquica, é apenas 
verificar se o recorrente pede a alteração da matéria de facto ou invoca factos nos termos acabados de 
referir. Se o faz, o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito.

Muito embora o Exmº Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo, refira que 
a recorrente Fazenda Pública na conclusão U) das suas alegações “enuncia facto não contemplado no 
probatório da sentença, da qual a recorrente pretende extrair consequência jurídica relevante no sentido 
da inverificação dos pressupostos legais da dispensa parcial da retenção na fonte do imposto:

 -a impugnante (recorrida) não apresentou, em momento anterior ao da colocação à disposição 
dos dividendos, o formulário 8 -RFI

Consideramos, no entanto, que não é indiferente para apreciação da questão da competência a 
efectiva relevância dos factos alegados pelo recorrente para o julgamento do objecto do recurso. E, 
no caso como refere a recorrida a questão da entrega do formulário 8 RFI não fazia parte do elenco da 
matéria sujeita a ampliação factual como resulta da parte decisória do acórdão deste STA supra referido 
onde se exarou:.

“Nestes termos, acorda -se, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 729.º do Código de Processo 
Civil, revogar a sentença recorrida, para ser substituída por outra que decida após ampliação da base 
factual, de acordo com o que atrás se apontou, assim concedendo provimento ao recurso da impugnante, 
ficando, deste modo, prejudicado o conhecimento do recurso interposto pela Fazenda Pública.”

Daí que temos de entender, no respeito por aquela decisão, que para apreciação do presente re-
curso não interessa saber se a impugnante apresentou ou não o formulário 8 -RFI matéria que de resto 
não é suscitada nem na sentença recorrida nem (reitera -se) na apreciação feita pelo STA constante do 
referido acórdão de 1/06/2011.

No recurso interposto pela ora recorrida estava em causa anulação total dos actos de liquidação 
de IRC e de ISD à taxa de 25%; uma vez que a sentença proferida apenas tinha procedido à anulação 
parcial dos actos de liquidação atendendo ao teor da Convenção celebrada entre Portugal e Espanha 
que previa uma taxa de retenção máxima de 15%. Havia apenas que questionar a compatibilidade da 
convenção celebrada entre Portugal e Espanha com os artigos 56º e 58º do Tratado da Comunidade Eu-
ropeia (então em vigor) o que veio a suceder, nomeadamente, com a suspensão da instância e pronúncia 
do TJUE. Na sequência da decisão que determinou a ampliação da matéria de facto, e em obediência 
a esta ao tribunal de 1ª instância cabia apenas determinar se a retenção na fonte suportada em Portu-
gal sobre os dividendos distribuídos pela B……. à Recorrida, no ano de 2003, podia ser recuperada 
no país de residência da Recorrida, isto é, em Espanha, e apenas isso. O tribunal a quo entendeu que 
“a lei espanhola não permite a dedução, compensação ou recuperação de qualquer imposto pago 
pela impugnante [a ora Recorrida em Portugal aquando da distribuição de dividendos da ‘B…….’ à 
‘A………’, uma vez que os dividendos em causa beneficiam de isenção”.

Ora, neste contexto, não tem qualquer relevância apurar se a A……… procedeu ou não à en-
trega do formulário 8 -RFI, (que a recorrida alega nem sequer poder apresentar por na data em que os 
dividendos foram colocados à disposição da recorrida, e objecto de retenção, (12.06.2003), os formu-
lários — aprovados pelo Despacho n.º 11701/2003 (2ª série) de 17 de Junho de 2003 — ainda não 
estarem em vigor (cf. Circular n.º 12/2003, de 19 de Julho de 2003, da DSBF, mas apenas considerar o 
direito para apurar se a legislação portuguesa em causa encerrava, de forma evidente, uma restrição às 
liberdades fundamentais — de estabelecimento e de circulação de capitais — previstas nos artigos 56º 
e 58º do então Tratado da Comunidade Europeia (actualmente artigos 63º e 65º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia).

Assim sendo, este STA entende que o recurso tem por exclusivo fundamento matéria de direito, 
razão pela qual passará a conhecer do mesmo.
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DO MÉRITO DO RECURSO
A questão a decidir foi bem equacionada na 1ª Instância:
Saber se o imposto retido na fonte sobre os dividendos distribuídos pela B…….. à A………, no 

ano de 2003, viola os princípios da não discriminação, da liberdade de estabelecimento e da livre 
circulação de capitais, consagrados nos artigos 12º, 43º, 46º, 56º e 58º, nº 3 do Tratado da CEE, bem 
como o artigo 5º, nº 1 da directiva 90/435/CEE do Conselho, de 23/07/1990.

Desde já diremos que se nos afigura que o recurso não pode proceder.
Como salienta a recorrida, a impugnação foi apreciada pelo Tribunal Tributário de Lisboa, que 

lhe concedeu provimento parcial.
Subiu, depois, em sede de recurso, para o Supremo Tribunal Administrativo,
Seguiu -se a suspensão da instância até pronúncia do Tribunal de Justiça da União Europeia, o 

que veio a suceder através de Despacho de 22 de Novembro de 2010 (processo C -199/10, A……….. 
S. L., contra a Fazenda Pública).

Foi proferido o acórdão do STA de 01/06/2011 tirado no recurso nº 01/09 o qual revogou a sen-
tença recorrida concedendo provimento ao recurso da ora recorria, mas ordenando a remessa dos autos 
à 1ª instância ampliação da base factual.

É o seguinte o teor do acórdão do STA na parte que se reputa de relevante para a decisão do 
presente recurso:

“(…)
3 – No recurso da impugnante A… e para além do mais, está em causa a conformação ao direito 

comunitário da retenção na fonte de imposto sobre o rendimento, relativo ao exercício de 2003, com 
que foi tributada uma sociedade não residente no território nacional, efectuada à taxa de 15%, face 
ao conteúdo da Convenção celebrada entre Portugal e Espanha para evitar a dupla tributação, em 
consequência de dividendos líquidos que foram colocados à sua disposição, na sua qualidade de 
accionista de sociedade residente em Estado -Membro, de harmonia com os artºs 80º, nº 2, al. c) e 
88º, nºs 3, al. b), 4 e 5 do CIRC, 71º, al. a) e d) do CIRS e 59º do EBF, na redacção de então, já que 
e no seu entender, viola os princípios da não descriminação, da liberdade de estabelecimento e da 
livre circulação de capitais, consagrados nos artºs 12º, 43º, 46º, 56º e 58º, nº 3 do Tratado da CEE, 
bem como o artº 5º, nº 1 da Directiva 90/435/CEE do Conselho, de 23/7/90.

Como atrás se referiu, foi solicitada a pronúncia ao TJUE sobre esta questão.
Aquele Alto Tribunal, por acórdão datado de 22/11/10, deu resposta à questão que lhe foi assim 

colocada do seguinte modo:
“…Tendo em conta o que antecede, é de responder à questão submetida que os artigos 56.º CE 

e 58.º CE devem ser interpretados no sentido de que se opõem a um regime fiscal resultante de uma 
convenção para evitar a dupla tributação celebrada entre dois Estados -Membros que prevê uma 
retenção na fonte de 15% sobre os dividendos distribuídos por uma sociedade com sede num Estado-
-Membro a uma sociedade beneficiária com sede noutro Estado -Membro, quando a regulamentação 
nacional do primeiro Estado -Membro isenta desta retenção os dividendos pagos a uma sociedade 
beneficiária residente. Só assim não será se o imposto retido na fonte puder ser imputado no imposto 
devido no segundo Estado -Membro até ao montante da diferença de tratamento. Compete ao órgão 
jurisdicional de reenvio verificar se essa neutralização da diferença de tratamento é realizada pela 
aplicação do conjunto das estipulações da convenção para evitar a dupla tributação”.

Desta decisão ressalta, assim, que são violados os referidos preceitos legais do Tratado se a uma 
sociedade não residente em Portugal praticar uma retenção na fonte de 15% sobre os dividendos 
distribuídos por uma sociedade portuguesa, de acordo com o previsto na Convenção celebrada entre 
Portugal e Espanha para Evitar a Dupla Tributação, quando uma entidade residente em Portugal, 
com a mesma percentagem de participação ou com uma participação com o mesmo valor de aquisição, 
tendo a participação a mesma antiguidade (de, pelo menos, um ano no momento da distribuição do 
dividendo), não fosse tributada por esse dividendo.

Só assim não será se o imposto retido na fonte no primeiro Estado (Portugal) puder ser im-
putado no imposto devido no segundo Estado -Membro (Espanha) até ao montante da diferença de 
tratamento, cabendo ao órgão jurisdicional de reenvio verificar se essa neutralização da diferença 
de tratamento é realizada pela aplicação do conjunto das estipulações da referida Convenção.

Sendo assim, a regulamentação interna posta em discussão é a Convenção para evitar a Dupla 
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento assinada entre 
Portugal e Espanha em 1993, que constitui parte integrante da nossa ordem jurídica interna e que 
permite que os dividendos possam ser submetidos a tributação no Estado em que a Sociedade que paga 
os dividendos resida, de acordo com a sua legislação (cfr. artº 10º, nºs 1 e 2 da referida Convenção).

Assim, o artº 23º, nº 1, als. a) e b) da referida Convenção estabelece que “no caso de um residente 
em Espanha, a dupla tributação será evitada, de acordo com as disposições aplicáveis da legislação 
espanhola (desde que não contrariem os princípios gerais estabelecidos neste número), do seguinte 
modo: … quando um residente de Espanha obtiver rendimentos que, de acordo com o disposto nesta 
Convenção, possam ser tributados em Portugal, a Espanha deduzirá do imposto sobre o rendimento 
desse residente uma importância igual ao imposto efectivamente pago em Portugal.
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A importância deduzida não poderá, contudo, exceder a fracção do imposto, calculado antes 
da dedução, correspondente aos rendimentos que podem ser tributados em Portugal…

No caso de dividendos pagos por uma sociedade residente em Portugal a uma sociedade resi-
dente de Espanha, que detenha directamente pelo menos 25% do capital da sociedade que paga os 
dividendos, na determinação da dedução será tomado em consideração, além da importância dedutível 
de acordo com a alínea a) deste número, o imposto efectivamente pago pela sociedade mencionada 
em primeiro lugar relativamente aos lucros de que os dividendos são pagos, na importância cor-
respondente a tais dividendos, desde que a referida importância esteja incluída, para este efeito, na 
base tributável da sociedade que recebe os dividendos.

Essa dedução, juntamente com a dedução aplicável relativamente aos dividendos de acordo com 
a alínea a) deste número, não poderá exceder a fracção do imposto sobre o rendimento, calculado 
antes da dedução, correspondente aos rendimentos tributados em Portugal.

Para fins de aplicação do disposto nesta alínea, será necessário que a participação na sociedade 
pagadora dos dividendos seja de, pelo menos 25% e se mantenha de forma ininterrupta durante os 
dois anos anteriores ao dia em que os dividendos são pagos”.

Sendo assim, a retenção suportada pelos dividendos em Portugal é dedutível no Imposto sobre o Ren-
dimento espanhol, com o limite que corresponder a esses dividendos antes de deduzir o imposto português.

Importa, também, acrescentar o que estabelece o artº 90º, nº 1, al. c) do CIRC/2003, então em 
vigor.

Aqui se determina que “não existe a obrigação de efectuar a retenção na fonte de IRC, quando 
este tenha a natureza de imposto por conta, nos seguintes casos: … lucros obtidos por entidades a que 
seja aplicável o regime estabelecido no n.º 1 do artigo 46.º, desde que a participação financeira tenha 
permanecido na titularidade da mesma entidade, de modo ininterrupto, durante o ano anterior à data 
da sua colocação à disposição e essa permanência constitua condição de aplicação do referido regime”.

Cabe, agora, analisar que imposto espanhol corresponde a esses dividendos.
A este propósito, estabelece o artº 20.bis, nº 1 da Lei nº 43/1999, de 27 de Dezembro, sobre o 

Imposto sobre Sociedades, então em vigor, que “estarão isentos os dividendos ou participações em 
lucros de entidades não residentes no território espanhol, quando forem cumpridos os seguintes 
requisitos: … que a percentagem de participação, directa ou indirecta, no capital ou nos fundos 
próprios da entidade não residente seja, pelo menos, de 5 por 100 (al. a))...

…que a entidade participada tenha estado sujeita a um imposto estrangeiro de natureza idên-
tica ou análoga a este imposto, no exercício em que foram obtidos os lucros que se distribuem ou 
nos quais se participa.

Para estes efeitos, serão tidos em conta aqueles impostos estrangeiros que tenham tido por 
finalidade a tributação dos rendimentos obtidos pela entidade participada, pelo menos de forma 
parcial, independentemente de o objecto do imposto constituir o próprio rendimento, as receitas ou 
qualquer outro indicador do mesmo.

Será considerado cumprido este requisito, salvo prova em contrário, quando a entidade participada 
for residente num país com o qual a Espanha tenha subscrito uma convenção para evitar a dupla tributa-
ção internacional, que lhe seja de aplicação e que contenha uma cláusula de intercâmbio de informação.

Em caso algum se aplicará o disposto neste artigo quando a entidade participada for residente 
num país ou território classificado legalmente como paraíso fiscal (al. b))...

…que os lucros que se distribuem ou nos quais se participa sejam provenientes da realização 
de actividades empresariais no estrangeiro (al. c))…”.

Por outro lado e como se refere no aresto citado,”É certo que não se pode excluir que um 
Estado -Membro consiga garantir o cumprimento das obrigações resultantes do Tratado, celebrando 
uma convenção destinada a evitar a dupla tributação com outro Estado -Membro…

Contudo, é necessário, para esse efeito, que a aplicação da convenção para evitar a dupla 
tributação permita compensar os efeitos da diferença de tratamento decorrente da legislação nacio-
nal. Assim, só no caso de o imposto retido na fonte poder ser imputado no imposto devido noutro 
Estado -Membro até ao montante dessa diferença de tratamento é que a diferença de tratamento 
entre os dividendos distribuídos a sociedades estabelecidas noutros Estados -Membros e os dividendos 
distribuídos às sociedades residentes desaparece…

Compete ao órgão jurisdicional de reenvio examinar se, no processo principal, se verifica a 
hipótese referida no número anterior…” (vide nºs 39, 40 e 41).

Ora, as alegações da recorrente e o teor da sentença recorrida deixam perceber qual a questão 
de direito em discussão.

Mas dessa discussão bem se pode dizer que tem decorrido em abstracto, isto é, sem atinência a 
uma realidade factual precisa, sendo certo que os tribunais julgam diferendos entre as partes, apli-
cando o direito a situações concretas da vida real e que tal aplicação só pode fazer -se adequadamente 
quando a situação de facto subjacente está perfeitamente definida.

Ora, a leitura da matéria de facto apurada pelas instâncias não permite atingir a situação de 
facto a que a recorrente pretende ver aplicado o direito.
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Não nos diz a instância nada sobre a percentagem de participação da recorrente no capital social da 
sociedade residente, bem como sobre o período em que esta se manteve em relação ao dia em que os divi-
dendos foram pagos e demais elementos referidos nas disposições legais supra transcritas e que se tornam 
necessários para saber se o imposto retido na fonte pode ser imputado no imposto devido no segundo Estado-
-Membro até ao montante da diferença de tratamento e se essa neutralização da diferença de tratamento é 
realizada pela aplicação do conjunto das estipulações da convenção para evitar a dupla tributação.

Limita -se apenas a estabelecer o número de acções que a impugnante adquiriu, o valor do 
montante que recebeu a esse título face ao número de acções detidas e a taxa a que aquela foi tri-
butada (vide probatório).

Deste modo, não é possível aplicar o direito, nem sequer se pode eleger com segurança o que 
interessa ao caso.

Há, pois, que identificar, para decidir da legalidade do acto impugnado, os factos tributários, 
situando -os no tempo e esclarecer em que se traduziu a concreta actuação da Administração e quais 
as razões que a determinaram.

Sem esse mínimo não é possível, conscientemente, decidir da legalidade ou ilegalidade do acto 
tributário discutido, objecto da presente lide.

Não dispondo este Tribunal de poderes de cognição sobre os factos (artº 12º, nº 5 do ETAF/04), 
ou seja, não estando ao seu alcance estabelecê -los, há que devolver a tarefa à instância, para que, 
depois de assentar num quadro factual preciso e suficiente, decida, de direito, com base nele, elegendo 
o direito aplicável e aplicando -o.

4 – Nestes termos, acorda -se, ao abrigo do disposto no nº 2 do artº 729º do Código de Processo 
Civil, revogar a sentença recorrida, para ser substituída por outra que decida após ampliação da base 
factual, de acordo com o que atrás se apontou, assim concedendo provimento ao recurso da impug-
nante, ficando, deste modo, prejudicado o conhecimento do recurso interposto pela Fazenda Pública”.

Ora, como bem se alcança e compreende, na sequência da pronúncia do TJUE, o órgão jurisdicio-
nal de reenvio — Supremo Tribunal Administrativo — ficou vinculado ao juízo de incompatibilidade 
efetuado pelo TJUE e adstrito ao cumprimento daquela decisão circunstância que levou a que fosse 
revogada a sentença do Tribunal Tributário de Lisboa ordenando -se a sua substituição por outra uma 
vez que era necessário determinar, no seguimento da decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia, 
se o imposto havia sido recuperado em Espanha, facto que não constava dos autos.

Ao Tribunal Tributário de Lisboa, competia decidir sobre uma — e apenas uma — questão muito 
concreta, isto é, averiguar se que a legislação fiscal espanhola permitia, ou não, neutralizar os efeitos da res-
trição às liberdades fundamentais previstas nos artigos 56º e 58º do então Tratado da Comunidade Europeia 
(hoje artigos 63º e 65º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia) pois pretendia -se determinar 
se a retenção na fonte suportada em Portugal sobre os dividendos distribuídos pela B…….. à Recorrida, 
no ano de 2003, podia ser recuperada no país de residência da Recorrida, isto é, em Espanha.

E, face à prova carreada para os autos pela ora Recorrida, o Tribunal de 1ª Instância entendeu 
que “a lei espanhola não permite a dedução, compensação ou recuperação de qualquer imposto pago 
pela impugnante [a ora Recorrida] em Portugal aquando da distribuição de dividendos da ‘B……..’ 
à ‘A……..’, uma vez que os dividendos em causa beneficiam de isenção”.

E, mais entendeu que por isso, a legislação portuguesa em causa encerrava, de forma evidente, uma 
restrição às liberdades fundamentais — de estabelecimento e de circulação de capitais — previstas nos 
artigos 56º e 58º do então Tratado da Comunidade Europeia (actualmente artigos 63º e 65º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia).

Reitera -se pois, que a decisão é de confirmar sendo que este Supremo Tribunal Administrativo já 
se pronunciou sobre a questão compatibilidade da retenção em causa com o disposto nos artigos 63º e 
65º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, tal como se pronunciou sobre a compatibi-
lidade do regime resultante do ADT com Espanha.

Com efeito, o TJUE considerou que o regime resultante da lei interna só não seria incompatível 
com os artigos 56.º CE e 58.º CE (então em vigor) se o imposto retido na fonte pudesse ser imputado no 
imposto devido no segundo Estado -Membro até ao montante da diferença de tratamento. Mas, como vimos 
o imposto retido em Portugal não pode ser imputado no imposto devido pela impugnante em Espanha em 
qualquer percentagem uma vez que se apurou que a lei Espanhola não permite a dedução, compensação 
ou recuperação de qualquer imposto pago pela impugnante [a ora Recorrida] em Portugal.

Assim sendo a sentença recorrida não merece qualquer censura, sendo de acolher a sua funda-
mentação, com a qual manifestamos inteira concordância, devendo, pois, improceder o recurso da 
Fazenda Pública.

4 -DECISÃO
Pelo exposto acordam os juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em confirmar a 

decisão recorrida.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 29 de Maio de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 
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 Acórdão de 29 de Maio de 2013.

Assunto:

Impugnação. Apensação. Fundamentação do despacho judicial.

Sumário:

 I — O objectivo da apensação é que as acções fiquem unificadas, sob o ponto de vista 
processual, para que possam ser julgadas conjuntamente no mesmo momento e 
no mesmo acto jurisdicional.

 II — Assim sendo, a apensação só tem justificação e utilidade, se ambas as causas 
estiverem na mesma fase processual.

 III — O despacho judicial incidente sobre o requerimento de apensação carece de ser 
fundamentado, além do mais, quanto ao juízo de conveniência a que se refere o 
artigo 105.º do CPPT.

Processo n.º 403/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, CRL.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

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

1 — RELATÓRIO
A A…………, CRL, NIPC …………, notificada do despacho de indeferimento da reclamação 

graciosa apresentada em face das liquidações adicionais de IRC, não se conformando com estas, deduziu 
impugnação judicial no TAF de Aveiro.

O representante da Fazenda Pública requereu a apensação do Proc. n.º 51/11.0BEAVR. 
(Cfr. fls. 237)

Notificada do requerimento supra citado, veio a Autora defender que a requerida apensação não 
podia proceder, nomeadamente a fls. 265, disse que “(…)as vicissitudes próprias de cada período de 
tributação, cruciais na correcção determinação da matéria colectável, devem ser valoradas autono-
mamente nos respectivos processos.”.

Por despacho de 17 de Dezembro de 2012, O TAF de Aveiro decidiu indeferir a requerida apen-
sação por, a impugnante ter manifestado oposição. Reagiu a Fazenda Pública interpondo o presente 
recurso, cujas alegações integram as seguintes conclusões:

A. Visa o presente recurso reagir contra o teor do douto despacho interlocutório proferido nos 
autos em epígrafe, que indeferiu o pedido de apensação aos mesmos do processo que corre os seus 
termos sob o n.º 51/11.0BEAVR.

B. O objecto do presente recurso consiste em saber se o despacho ora recorrido, ao indeferir o 
pedido de apensação, infringiu o preceituado no artigo 105.º do CPPT.

C. Cotejando o teor de tal despacho constata -se que o mesmo não questiona a verificação dos 
requisitos legais de que depende a apensação, alicerçando -se unicamente na oposição manifestada pela 
impugnante.

D. A própria Autora reconhece que se encontram verificadas as circunstâncias elencadas no ar-
tigo 104.º do CPPT, apenas não concordando com a requerida apensação porque “as vicissitudes próprias 
de cada período de tributação, cruciais na correcção [da] determinação da matéria colectável, devem 
ser valoradas autonomamente nos respectivos processos”.

E. Ambas as impugnações incidem, em primeira linha, sobre os despachos de indeferimento das 
reclamações graciosas propostas pela Caixa de Crédito em face das liquidações adicionais de IRC dos 
exercícios de 2006 (18/11.8BEAVR) e 2007 (51/11.0BEAVR), sendo as petições em tudo similares 
em termos de numeração, além de que, no que tange aos argumentos de facto quer de direito, ambas as 
petições não divergem minimamente, nem sequer no que respeita ao pedido formulado.

F. A apensação de processos pode ocorrer em todos os casos em que se verifique a possibili-
dade de cumulação de impugnações ou de cumulação de impugnantes, nos termos do artigo 104.º do 
CPPT, bastando -se a lei, porém, com a “verificação de qualquer das circunstâncias” (artigo 105.º do 
CPPT).

G. Ademais, o legislador visou permitir a apensação em mais situações do que é permitida a 
cumulação e a coligação, dado a referência feita ab initio no artigo 105.º do CPPT abranger os casos 
previstos no artigo 28.º do CPTA.
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H. Nestes termos, a apensação tem lugar quando se verifiquem os seguintes elementos objectivos 
de conexão:

a) A causa de pedir seja a mesma e única ou os pedidos estejam entre si numa relação de prejudi-
cialidade ou de dependência, nomeadamente por se inscreverem no âmbito da mesma relação jurídica 
material;

b) Sendo diferente a causa de pedir, a procedência dos pedidos principais dependa no essencial da 
apreciação dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação dos mesmos princípios ou regras de direito.

I. Não se desconhece que a apensação apenas poderá ter lugar desde que “o juiz entenda não haver 
prejuízo para o andamento da causa” (artigo 105.º do CPPT); no entanto, as motivações que desacon-
selham a apensação dos processos prendem -se necessariamente com o fundamento da apensação.

J. Porém, a lei exige que para o indeferimento haja um especial inconveniente, não bastando para 
a impedir que possa ocorrer uma mera perturbação no andamento do processo ao qual serão apensados 
os restantes.

K. No caso sub judice, o inconveniente sustentado pelo douto Tribunal prender -se -á unicamente 
com a “oposição da Impugnante” à requerida apensação.

L. O douto Tribunal a quo não formulou qualquer juízo quanto à conveniência ou inconveniência 
da apensação no que concerne ao normal andamento dos processos.

M. Ademais, aquele argumento não possui validade bastante para impedir a prolação de um des-
pacho de apensação, atendendo a que:

m.1) não obstante dever ser concedido o direito ao contraditório, a mera oposição da outra parte 
não constitui fundamento para a recusa da apensação;

m.2) o argumento no qual a impugnante se estriba — e ainda que fosse secundado pelo douto 
Tribunal a quo, o que não se verificou — revela -se irrecusavelmente tautológico, não permitindo apre-
ender quais os motivos que levaram aquela a discordar da requerida apensação, na medida em que mal 
se compreende quais serão as “vicissitudes próprias de cada período de tributação” que “devem ser 
valoradas autonomamente” e que, no dizer da Autora, impedem a aludida apensação.

N. Por conseguinte, s.m.j., cremos estarem reunidos os pressupostos para a apensação dos pro-
cessos, nos termos oportunamente requeridos, atendendo a que:

n.1) se verificam todas as circunstâncias a que alude o artigo 104.º do CPPT, ainda que o artigo 105.º 
do mesmo diploma exija apenas a verificação de qualquer delas;

n.2) os fundamentos de facto e de direito avançados pela impugnante são exactamente os mesmos;
n.3) em tudo o mais, inclusivamente quanto ao pedido formulado, as petições são iguais e, ainda 

que o não fossem, tal não prejudicaria a possibilidade de apensação face ao estatuído no artigo 28.º do 
CPTA, aplicável por força da 1ª parte do corpo do artigo 105.º do CPPT.

O. Foi, assim, violado, o artigo 105.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, bem 
como o artigo 28.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos.

Nestes termos e nos melhores de direito, deve o presente recurso, a subir imediatamente e com 
efeito suspensivo, ser considerado procedente, revogando -se o douto despacho ora posto em crise, sendo 
ordenada a apensação nos termos oportunamente requeridos, assim se fazendo JUSTIÇA.

Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
A recorrente acima identificada vem sindicar o despacho do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Aveiro, exarado a fls. 267, em 17 de Dezembro de 2012.
O despacho recorrido indeferiu pedido de apensação aos autos da impugnação judicial n.º 51/11.

OBEAVR, que, também, corre pelo TAF de Aveiro.
A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 279/282, que, como é sabido, 

delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685.º -A.º/1 do CPC, e 
que aqui se dão por inteiramente reproduzidas.

Não houve contra -alegações.
Nos termos do disposto no artigo 105.º do CPPT, “Sem prejuízo dos restantes casos de apen-

sação previstos na lei, e desde que o juiz entenda não haver prejuízo para o andamento da causa, 
podem ser apensadas ao instaurado em primeiro lugar que estiver na mesma fase, em caso de 
verificação de qualquer das circunstâncias referidas no artigo anterior.”

A apensação de acções tem em vista a economia de meios e uniformidade de decisões.
No termos do citado normativo, conjugado com o artigo 104.º, são requisitos da apensação a 

identidade da natureza dos tributos ou dos fundamentos de facto e de direito invocados e do tribunal 
competente para a decisão.

Por força do disposto nos artigos 105.º do CPPT e 4,º/1, 12.º/1 e 28.º do CPTA, a apensação pode 
ter, ainda lugar, quando:

1.A causa de pedir seja a mesma e única ou os pedidos estejam entre si numa relação de prejudi-
cialidade ou de dependência, nomeadamente por se inscreverem no âmbito da mesma relação jurídica 
material;



2418

2.Sendo diferente a causa de pedir, a procedência dos pedidos principais dependa no essencial 
da apreciação dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação dos mesmos princípios ou regras de 
direito.

Todavia, nos termos o estatuído no artigo 105.º do CPPT, para que se possa efectuar a apen-
sação necessário se torna que o juiz entenda não haver prejuízo para o andamento da causa e que 
os processos estejam na mesma fase.

Como fases distintas do processo de impugnação perante o tribunal deverão considerar -se a 
contestação (arts. 110.º e 111.º do CPPT), a do conhecimento inicial do pedido (arts. 112.º e 113.º do 
mesmo), a da instrução (arts. 114.º a 116º, 118.º e 119.º do mesmo), a das alegações e visto final (arts. 
120.º e 121.º do mesmo) e a da sentença (arts. 122.º a 124.º do mesmo). ¹ (Código de Procedimento e 
de Processo Tributário, anotado e comentado, 6ª edição 2011, II volume, página 189.)

Como resulta de fls. 259, a recorrente solicitou a apensação dos autos de impugnação n.º 51/11.
OBEAVR, invocando absoluta identidade entre as impugnações judiciais em termos de:

1 Autores – A…………, CRL;
2.Tributos — IRC dos exercícios de 2006 e 2007;
3 Fundamentos de facto e de direito — dado que ambos visam atacar as liquidações decorrentes do 

procedimento inspectivo a que se reportam os artigos 7.º de cada petição inicial, desenvolvido a coberto 
da Ordem de Serviço n.º OI200800216, da DSIT — Direcção de Serviços de Inspecção Tributária;

4.Tribunal competente — o Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro.
No exercício do contraditório, a recorrida, não obstante aceitar a verificação da referida identidade 

entre os elementos dos referidos processos opôs -se à apensação porquanto “…as vicissitudes próprias 
de cada período de tributação, cruciais na correcção determinação da matéria colectável, devem ser 
valoradas autonomamente nos respectivos processos”.

A decisão recorrida, exarada a fls. 267, indeferiu a requerida apensação “face à oposição da im-
pugnante, manifestada a fls. 265.”

Convenhamos que a fundamentação da decisão recorrida para indeferir a apensação não tem 
apoio legal.

De facto, a simples oposição da parte contrária à solicitada apensação não é fundamento legal de 
indeferimento, tanto mais que os fundamentos da oposição como refere a recorrente traduzem -se em 
“…conceitos vagos, despojados de substância e que, subtraídos ao manto da forma, se revelam incapazes 
de contrair a... verificação dos requisitos estatuídos no artigo 105.º do CPPT”.

Na verdade, para que, verificados os respectivos requisitos, não se proceda à apensação de 
acções impõe -se que o juiz entenda não haver prejuízo para o andamento da causa, o que deverá 
ser fundamentado, como é apanágio das decisões judiciais (artigo 158.º do CPC).

Ocorre, pois, erro de julgamento de direito.
Não obstante a posição da recorrida, o certo é que dos autos não consta PI da impugnação judicial 

de que se pede a apensação, pelo que se nos afigura que inexiste nos autos factualidade bastante para 
proferir decisão de direito.

Termos em que, nos termos do disposto nos artigos 729.º/3 e 730.º do CPC deve anular -se a de-
cisão recorrida, baixando os autos à 1ª instância, a fim de se proceder à ampliação da matéria de facto, 
com a junção aos autos da PI da acção de que se pretende a apensação, e posterior decisão do pedido 
de apensação nos termos do direito aplicável e atrás definido.

2 — FUNDAMENTAÇÃO/DO DIREITO
O meritíssimo Juiz do TAF de Aveiro decidiu indeferir o requerimento de apensação dos autos do 

Proc. n.º 51/11.OBEAVR, por entender que:
“Face à oposição da impugnante, manifestada a fls. 265, indefere -se a requerida apensação.
Assim sendo mantém -se a agendada data de inquirição de testemunhas.”
DECIDINDO NESTE STA:
Como se expressou no ac. Deste STA de 02/11/2011 tirado no recurso n.º 0621/11:
Os artigos 105º da CPPT, 28º da CPTA e 275º do CPC concedem ao juiz o poder de averiguar em 

cada caso concreto se é ou não conveniente a apensação, ao definirem como um dos pressupostos da 
apensação que o «juiz entenda não haver prejuízo para o andamento da causa» ou que não haja outra 
razão que «torne especialmente inconveniente a apensação». Trata -se, pois, de uma matéria que em 
parte é confiada ao prudente arbítrio do julgador (cfr. n.º 4 do artº 156º do CPC), e por conseguinte, 
nada impede que após um acto de apensação surjam razões especiais que tornem conveniente a desa-
pensação. Sobre despachos desta natureza, fundados em razões de conveniência, não se pode formar 
caso julgado formal, uma vez que são susceptíveis de reforma pelo juiz quando motivos atendíveis 
justificarem uma decisão diferente (cfr. arts. 677º e 679º do CPC).

O recorrente justifica a apensação das impugnações pela necessidade de obter a uniformidade 
de decisões judiciais. É verdade que, para além da economia da actividade processual, a coerência 
e uniformidade de julgamento é outro dos benefícios que fundamentam a apensação de causas que 
apresentam elementos de conexão.
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O despacho recorrido justificou a não apensação apenas com o argumento de que a tal se opôs a 
impugnante, a fls. 265 dos autos e não apreciou as razões de conveniência ou não da apensação reque-
rida. Trata -se pois de uma decisão não devidamente fundamentada quanto ao seu cerne.

Ora, sendo certo que o artigo 105º do CPPT só permite a apensação relativamente a processos 
que estejam na mesma fase, o que bem se compreende, tendo em vista evitar prejuízo ao andamento 
do processo mais adiantado (e, é claro que se já tiver sido emitida sentença num dos processos, de que 
foi interposto recurso, não tem razão de ser a apensação de outro processo que ainda não chegou a essa 
fase  - facto que desconhecemos  -) somos levados a concordar com o M Pº junto deste STA quando, 
refere ser essencial que se junte aos autos a petição da impugnação cuja apensação foi requerida e bem 
assim informação do estado do processo a que deu origem. Matéria de facto, cuja aquisição cabe na 
competência do Tribunal de 1ª Instância, o que determina nesta sede a revogação da decisão recorrida, 
por falta de fundamentação, e bem assim a baixa dos autos ao Tribunal “a quo” para prolação de nova 
decisão isenta do vício apontado e a ser proferida após ampliação da base factual supra referida.

Preparando a decisão formulamos as seguintes proposições:
I - O objectivo da apensação é que as acções fiquem unificadas, sob o ponto de vista processual, 

para que possam ser julgadas conjuntamente no mesmo momento e no mesmo acto jurisdicional.
II  - Assim sendo, a apensação só tem justificação e utilidade, se ambas as causas estiverem na 

mesma fase processual.
III - O despacho judicial incidente sobre o requerimento de apensação carece de ser fundamen-

tado, além do mais que for entendido conveniente, quanto ao juízo de conveniência a que se refere o 
artº 105º do CPPT.

3 - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes deste STA em conceder provimento ao recurso, revogando a 

decisão recorrida e determinando a baixa dos autos à 1ª Instância para prolação de nova decisão devi-
damente fundamentada e após aquisição da matéria de facto supra referida e a demais que for entendida 
conveniente.

Sem custas

Lisboa, 29 de Maio de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 29 de Maio de 2013.

Assunto:

Contra -ordenação fiscal. Admissibilidade do recurso. Rejeição do recurso. Regime 
Geral das Contra -Ordenações.

Sumário:

 I — Para além dos casos previstos no artigo 83.º do RGIT, é admissível em casos 
justificados o recurso em processo de contra -ordenação tributário com base em 
fundamentos previstos no artigo 73.º do Regime Geral das Contra -Ordenações, 
aplicável ex vi da alínea b) do artigo 3.º do RGIT, designadamente “quando 
tal se afigure manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito ou 
à promoção da uniformidade da jurisprudência” (cfr. o n.º 2 do artigo 73.º);

 II — Os motivos de rejeição previstos no art. 63º do regime geral das contra -ordenações 
(RGCO) são apenas a intempestividade e a falta de observância de requisitos 
de forma, pelo que em todos os outros casos o recurso não poderá ser rejeitado, 
tendo a questão de ser apreciada em despacho a proferir nos termos do art. 64º 
do RGCO ou por sentença.

Processo n.º 453/13 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: A……, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. O MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs recurso jurisdicional para o Supremo Tribunal Admi-
nistrativo da decisão proferida em 28 de Novembro de 2012 pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do 
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Porto a fls. 51/54, a qual, no âmbito de recurso de contra -ordenação fiscal interposto por A……., Ldª, 
rejeitou, liminarmente, a acusação, ao abrigo do estatuído no artigo 311º do CPP, por, alegadamente, 
da decisão que aplicou a coima não constarem factos que integrem o tipo legal de contra -ordenação 
imputada à arguida.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1 — Não obstante ter sido aplicada à sociedade arguida uma coima inferior a um quarto da 

alçada dos tribunais judiciais de 1ª instância, deve ser, apesar disso, admissível o recurso nos termos 
do art.º 73º n.º 2 do RGCO por tal se afigurar manifestamente necessário à melhoria de aplicação do 
direito e por o justificar a dignidade da questão controvertida.

2  - Nos termos do art.º 3.º alínea b) do RGIT, é subsidiariamente aplicável, quanto às contra 
ordenações e respectivo processamento, o regime geral de mera ordenação social.

3  - Assim, remetidos os autos ao Tribunal competente e apresentados os mesmos ao Juiz pelo Mi-
nistério Público, o Juiz ou não aceita o recurso, com os fundamentos previstos no art.º 63.º do RGCO, 
ou o decide nos termos do art.º 64.º

4  - A apresentação do Recurso equivale à acusação, sendo certo que o Ministério Público não 
pode deixar de apresentar aquele ao Juiz

5  - Assim, essa apresentação da acusação não tem de ser, nem pode estar fundamentada nos 
termos dos artigos 311, nº3 b) do CPP e do art.º 79.º n.º 1 alínea b) do Regime Geral das Infracções 
Tributárias.

6  - Mesmo que existam excepções de que se deva conhecer, o recurso só poder ser objecto de 
rejeição nos termos do art.º 63.º do RGCO devendo o Juiz proferir decisão nos termos do art.º 64.º 
do RGCO.

7  - A tramitação posterior do recurso está expressamente regulada no RGIT e no RGCO pelo 
que não é de aplicar subsidiariamente o regime do CPP não havendo assim lugar a um despacho 
equivalente ao previsto no art.º 311.º do CPP.

8  - A decisão que aplicou a Coima não foi revogada ou anulada pelo que, devolvidos os autos à 
entidade administrativa, esta não pode proceder à renovação do acto sancionatório

9  - A decisão recorrida, ao rejeitar a acusação de contra ordenação, violou por erro de interpre-
tação o disposto nos artigos 63.º e 64.º do RGCO, 3.º b) e 81.º do RGIT

10  - Assim sendo, deve a decisão ora recorrida ser revogada e substituída por outra que determine o 
prosseguimento dos autos nos termos do art.º 64.º do RGCO assim se fazendo a habitual JUSTIÇA.»

2. Não foram apresentadas contra -alegações.
3. O Exmº Procurador -Geral Adjunto teve vista nos autos e emitiu douto parecer no sentido 

da admissibilidade do recurso ao abrigo do disposto no artº 73º, n.º 2 do Regime Geral das Contra-
-Ordenações porquanto «a decisão recorrida, com erro evidente, rejeitou o recurso com base num 
fundamento que não consta do artigo 63.º do RGCO, a saber, a pretensa não narração dos factos na 
decisão que aplicou a coima.

E fê -lo, mais uma vez com evidente erro, ao abrigo do disposto no artigo 311º do CPP, que não tem 
clara aplicação ao caso, uma vez que a tramitação está, expressamente, regulada no RGIT e RGCO, 
não havendo despacho equivalente ao do citado artigo 311º do CPP.»

Mais sustenta o Ministério Público neste Supremo Tribunal Administrativo que o recurso merece 
provimento porquanto, nos termos do disposto no artigo 63.º do RGCO, o recurso, mesmo que existam 
excepções de que cumpra conhecer, só pode ser objecto de rejeição se estiver fora de prazo ou sem 
respeito pelas exigências de forma.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4. Com interesse para a discussão da causa resultam dos autos os seguintes factos:
a) A sociedade A……., Ldª foi condenada por decisão de 1 de Outubro de 2012, do Chefe do 

Serviço de Finanças do Porto (II) numa coima de € 75 por apresentação fora do prazo de declaração de 
início de actividade, comportamento que a autoridade administrativa considerou integrar a infracção 
prevista pelos arts. 112º, nº1 do CIRS e 29º, nº1, ala9 e 31º, n.º 1 do Código do IVA, e punida pelos 
arts. 117.º, n.º 2, e 26.º, n.º 4, todos do Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT) (cfr. decisão 
administrativa de aplicação da coima a fls. 20 e segs.);

b) Em 16 de Outubro de 2012, a Arguida fez dar entrada naquele Serviço de Finanças petição inicial 
pela qual veio impugnar aquela decisão administrativa, pedindo ao Juiz do Tribunal Administrativo e 
Fiscal do Porto a dispensa da coima (cfr. petição inicial de fls. 31 e segs.);

c) Em 28 de Novembro de 2012 a Exmª Magistrada do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto 
proferiu o despacho recorrido, do seguinte teor:

«Dispõe o artigo 3º, b), do RGIT:
São aplicáveis subsidiariamente:...
b) Quanto às contra -ordenações e respectivo processamento, o regime geral do ilícito de mera 

ordenação social;.
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Nos termos do artigo 410, n.º 1, do referido D.L., são subsidiariamente aplicáveis ao processo 
de contra -ordenação os preceitos reguladores do processo criminal.

A propósito da remessa do processo de contra -ordenação para julgamento, dispõe o artigo 81º, 
do RGIT:

1  - Recebida a petição, o dirigente do serviço tributário remete o processo, no prazo de 30 dias, 
ao tribunal tributário competente.

2  - Sempre que o entender conveniente, o representante da Fazenda Pública pode oferecer qualquer 
prova complementar, arrolar testemunhas, quando ainda o não tenham sido, ou indicar os elementos 
ao dispor da administração tributária que repute conveniente obter.

Embora este artigo não o diga expressamente, ao contrário do que fazia, por exemplo, o arti-
go 214º, do antigo Código do Processo Tributário, deve continuar a entender -se que a apresentação 
do processo de contra -ordenação ao juiz vale como acusação, seja por aplicação subsidiária (nessa 
parte) do artigo 62.º, n.º 2, do DL. n.º 433/82, seja por integração de eventual lacuna, em nome da 
harmonia geral do sistema, uma vez que seria de todo injustificado que as contra -ordenações comuns 
tivessem esse tratamento garantístico e as contra -ordenações tributárias se vissem privadas desse 
mesmo tratamento.

Por sua vez, dispõe o artigo 311º do CPP:
1 — Recebidos os autos no tribunal, o presidente pronuncia -se sobre as nulidades e outras 

questões prévias ou incidentais que obstem à apreciação do mérito da causa, de que possa desde logo 
conhecer

2 — Se o processo tiver sido remetido para julgamento sem ter havido instrução, o presidente 
despacha no sentido:

a) De rejeitar a acusação, se a considerar manifestamente infundada;
b) De não aceitar a acusação do assistente ou do Ministério Público na parte em que ela representa 

uma alteração substancial dos factos, nos termos do n.º 1 do artigo 284.º e do n.º 4 do artigo 285º, 
respectivamente.

3 — Para efeitos do disposto no número anterior, a acusação considera -se manifestamente in-
fundada:

a) Quando não contenha a identificação do arguido;
b) Quando não contenha a narração dos factos
c) Se não indicar as disposições legais aplicáveis ou as provas que a fundamentam; ou
d) Se os factos não constituírem crime.
Da conjugação das disposições citadas, resulta que deve ser rejeitada a acusação que impute uma 

contra -ordenação, sempre que da mesma não constem factos que preencham o tipo contra -ordenacional 
imputado ou outro.

Nos presentes autos, está a arguida acusada pela prática de uma contra -ordenação, prevista e 
punida pelos artigos 98.º, n.º 3, do CIRS e 1 14º, n.º 2, 5 a), 24.º, n.º 2 e 26.º, n.º 4, do RGIT.

Compulsada a decisão administrativa de aplicação de coima, a fls. 18, verificamos que a entidade 
administrativa, se bem que indicando quais as normas violadas, não indicou os factos que imputa à 
arguida. Na verdade, na parte daquela decisão respeitante à descrição sumaria dos factos apenas 
consta um preenchimento tipo formulário, sem qualquer concretização, das quais resulta o montante 
de imposto exigível e o montante entregue e respectivos prazos de cumprimentos, sem qualquer nexo 
de causalidade ou descrição ainda que sumária.

Com efeito, de tal decisão consta o teor seguinte: Art.112.ºn.º 1 CIRS; 29 n.º 1 a) e 31 n.º 1 CIVA 
— Apresentação fora de prazo dcc. Inicio actividade; Data Cumprimento da Obrigação: 2012 -07 -16; 
Período de Tributação: 2012. Data Termo do Cumprimento da Obrigação: 2012 -06 -21; Por despacho 
de indeferimento, do chefe do serviço de finanças, datado de 01/10/2012, que recaiu na defesa apre-
sentada em 04.09., os quais se dão como provados.

Verificamos, assim, que ali não consta qual a conduta do arguido que é censurada. Aliás, na parte 
respeitante aos factos são indicadas normas jurídicas.

O artº 58.º, do D.L. n.º 433/82, de 27.10 é expresso e de fácil interpretação para o jurista. O 
cumprimento de um dever de aplicação de sanção, porque contende com direitos fundamentais do 
arguido deve ser ponderado e fundamentado.

Ora, da decisão em apreço não consta uma descrição ainda que sumária dos factos pelos quais 
a arguida vem acusada, em clara violação do disposto no ad. 79º, C), do RGIT.

Assim, compulsada a decisão recorrida, verifica -se que a mesma não contém factos que integrem 
a contra -ordenação imputada ao arguido, nem qualquer outra, pelo que, nos termos do artigo 311.º, 
n/s 1, 2/a) e 3/b), do CPP, aplicável por força do artigo 3.º/b), do RGIT e 41º. n.º 1, do D.L. n.º 433/82 
de 27.10, deve a acusação ser rejeitada.

Por tudo o que se acaba de expor, decide -se rejeitar a acusação de contra -ordenação, devendo 
os autos ser devolvidos, após trânsito, à entidade administrativa.»
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5. Questão prévia da admissibilidade do recurso.
Como questão prévia importa decidir da admissibilidade do recurso, pois que este foi interposto 

de decisão proferida em processo cujo valor da coima é de € 75,00 e o despacho de admissão do recurso 
proferido pelo tribunal “a quo” não vincula este Supremo Tribunal.

Vejamos então.
Estabelecem os números 1 e 2 do artigo 83.º do Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT) 

que o arguido e o Ministério Público podem recorrer da decisão do tribunal tributário de 1.ª instância 
para o Tribunal Central Administrativo, ou para a Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tri-
bunal Administrativo se o fundamento exclusivo do recurso for matéria de Direito, excepto se o valor 
da coima aplicada não ultrapassar um quarto da alçada fixada para os tribunais judiciais de 1.ª instância 
e não for aplicada sanção acessória.

No caso dos autos não foi aplicada sanção acessória e a coima fixada pela autoridade adminis-
trativa era no valor de € 75,00, inferior, pois, à alçada dos tribunais tributários (correspondente a um 
quarto da alçada estabelecida para os tribunais judiciais de 1.ª instância – ou seja, 1250,00 euros – cfr. 
o artigo 24.º n.º 1 da Lei de Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais, na redacção do 
Decreto -Lei n.º 303/2007 de 24 de Agosto).

Admite -se, contudo, que em casos justificados se receba o recurso com base em fundamentos pre-
vistos no artigo 73.º Lei -Quadro das Contra -Ordenações (LQC), aplicável ex vi da alínea b) do artigo 3.º 
do RGIT, designadamente quando tal se afigure manifestamente necessário à melhoria da aplicação 
do direito ou à promoção da uniformidade da jurisprudência (cfr. o n.º 2 do artigo 73.º da LQC).

O Ministério Público invoca como fundamento da admissibilidade do recurso a o facto de se 
estar perante um erro claro da decisão judicial que repugna manter na ordem jurídica por constituir 
uma afronta ao direito.

Isto porque a solução jurídica encontrada é «comprovadamente duvidosa» e ainda porque, se o 
recurso não fosse admissível, ficaria por saber qual a solução jurídica a dar ao caso uma vez que a deci-
são recorrida rejeitou a acusação de contra -ordenação e determinou a devolução dos autos à autoridade 
administrativa, mas não anulou a decisão por ela proferida.

 Tem razão o Ministério Público.
Com efeito, e como foi sublinhado no Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo 20.06.2012, 

recurso 513/12, «constitui jurisprudência deste Supremo Tribunal (cfr. por todos, o acórdão de 25 de 
Março de 2009, rec. n.º 106/06) que “A expressão «melhoria da aplicação do direito» usada naquele 
artº. 73.º, n.º 2, do RGCO deve interpretar -se como abrangendo todas as situações em que há «erros 
claros na decisão judicial», situações essas em que, à face de entendimento jurisprudencial amplamente 
adoptado, repugne manter na ordem jurídica a decisão recorrida, por ela constituir uma afronta ao direito”.

Ora, no caso em apreço, e como demonstra o recorrente, o despacho recorrido evidencia erros 
claros na aplicação do direito, pelo que a admissão do recurso se torna necessária.

De facto, remetidos os autos de contra -ordenação ao tribunal competente e apresentados pelo MP 
ao Juiz, este ou não aceita o recurso com os fundamentos previstos no artigo 63.º do RGIT (e só esses) 
ou o decide nos termos do disposto no artigo 64.º.

No caso, como bem nota o Exmº Procurador -Geral Adjunto no seu esclarecido parecer, a decisão 
recorrida, com erro evidente, rejeitou o recurso com base num fundamento que não consta do artigo 63.º 
do RGCO, a saber, a pretensa não narração dos factos na decisão que aplicou a coima.

E fê -lo, além do mais, ao abrigo do disposto no artigo 311º do CPP, que não tem clara aplicação 
ao caso, uma vez que a tramitação está, expressamente, regulada no RGIT e RGCO, não havendo 
despacho equivalente ao do citado artigo 311º do CPP.

Acresce ainda que a decisão recorrida não revogou ou anulou a decisão que aplicou a coima, pelo que 
devolvidos os autos à entidade administrativa esta não pode proceder à renovação do acto sancionatório.

Pelo exposto, é de concluir que se verificam, in casu, os requisitos de que depende a aceitação 
do recurso.

6. Cumpre, pois, apreciar a questão objecto de recurso, que consiste em saber se despacho recorrido 
fez correcto julgamento ao rejeitar a acusação e, sem mais, ordenar a devolução dos autos à entidade 
administrativa após o trânsito em julgado, ou seja, se a nulidade da decisão administrativa de aplicação da 
coima por alegada falta de indicação dos factos imputados à Arguida, permite que o juiz profira despacho 
equivalente ao previsto no art. 311.º do CPP, de rejeição da acusação, limitando -se a ordenar a devolu-
ção do processo à entidade administrativa, ao invés de declarar a nulidade da decisão administrativa.

A questão, tal como vem suscitada, é em tudo idêntica à questão que já foi apreciada e decidida 
neste Supremo Tribunal Administrativo por várias vezes, tendo por objecto decisões de idêntico teor 
da mesma magistrada judicial e tendo sido decidida de forma unânime pelos acórdãos de 23 de Abril 
de 2013, recurso 271/13, in www.dgsi.pt, 30 de Abril de 2013, recurso 1418/12, de 8 de Maio de 2013, 
recurso 655/13, e de 22 de Maio de 2013, recurso 278/13(1), pelo que se acompanhará a argumentação 
jurídica aí aduzida, que se subscreve, tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito 
(cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC).



2423

Como ficou dito no referido acórdão 1418/12:
«Os artigos 62.º a 64.º do RGCO dispõem o seguinte:

Artigo 62.º

Envio dos autos ao Ministério Público

«1  - Recebido o recurso, e no prazo de cinco dias, deve a autoridade administrativa enviar os autos 
ao Ministério Público, que os tornará presentes ao juiz, valendo este acto como acusação.

2  - Até ao envio dos autos, pode a autoridade administrativa revogar a decisão de aplicação da 
coima».

Artigo 63.º 

Não aceitação do recurso

«1  - O juiz rejeitará, por meio de despacho, o recurso feito fora do prazo ou sem respeito pelas 
exigências de forma.

2  - Deste despacho há recurso, que sobe imediatamente»

Artigo 64.º

Decisão por despacho judicial

«1  - O juiz decidirá do caso mediante audiência de julgamento ou através de simples despacho.
2  - O juiz decide por despacho quando não considere necessária a audiência de julgamento e o 

arguido ou o Ministério Público não se oponham.
3  - O despacho pode ordenar o arquivamento do processo, absolver o arguido ou manter ou alterar 

a condenação.
4  - Em caso de manutenção ou alteração da condenação deve o juiz fundamentar a sua decisão, 

tanto no que concerne aos factos como ao direito aplicado e às circunstâncias que determinaram a 
medida da sanção.

5  - Em caso de absolvição deverá o juiz indicar porque não considera provados os factos ou porque 
não constituem uma contra -ordenação».

Por sua vez, o artigo 81.º do RGIT dispõe:
«1  - Recebida a petição, o dirigente do serviço tributário remete o processo, no prazo de 30 dias, 

ao tribunal tributário competente.
2  - Sempre que o entender conveniente, o representante da Fazenda Pública pode oferecer qualquer 

prova complementar, arrolar testemunhas, quando ainda o não tenham sido, ou indicar os elementos ao 
dispor da administração tributária que repute conveniente obter».

É sabido que a alínea b) do art. 3.º do Regime Geral das Infracções Tributárias (RGIT) estabe-
lece como legislação subsidiária em matéria de contra -ordenações, o regime geral do ilícito de mera 
ordenação social (Regime Geral das Contra -Ordenações – RGCO), sendo que também poderá ser sub-
sidiariamente aplicável, no que não estiver regulamentado no RGIT e no RGCO, o regime do CPenal 
(na parte referente ao regime substantivo – cfr. art. 32.º do RGCO) e do CPPenal (na parte referente ao 
regime adjectivo – cfr. art. 41.º do RGCO).

No caso, como se disse, tendo a arguida interposto recurso da decisão de aplicação da coima, a AT 
remeteu os autos ao Tribunal competente, nos termos do art. 81.º do RGIT, tendo a Mma. Juíza rejeitado 
«a acusação de contra -ordenação», nos termos do art. 311.º, n.ºs 1, 2, alínea a) e 3, alínea b), do CPP.

Ora, do disposto no transcrito art. 63.º do RGCO (o juiz rejeitará, por meio de despacho, o recurso 
feito fora do prazo ou sem respeito pelas exigências de forma) o que resulta é que, relativamente às contra-
-ordenações fiscais, «As exigências de forma a que se refere este artigo são indicadas no n.º 2 do art. 80.º 
do RGIT, complementado pelo n.º 3 do art. 59.º do RGCO». (1) [1 Cfr. Jorge Sousa e Simas Santos, Regime 
Geral das Infracções Tributárias, anotado, 4.ª ed., Áreas Editora, 2010, anotação 5 ao art. 81.º, p. 543].

Por isso, da conjugação dessas mencionadas disposições legais impõe -se concluir que os motivos 
de rejeição são apenas a intempestividade e a falta de observância dos requisitos de forma: recurso 
apresentado sob a forma escrita, contendo alegações e conclusões.

Ou seja, «em todos os outros casos, mesmo que existam excepções dilatórias ou peremptórias, o 
recurso não poderá ser rejeitado, tendo a questão de ser apreciada em despacho a proferir nos termos 
do art. 64º ou por sentença». (2) [2 Ibidem, anotações 7 e 8].

Neste contexto, como alega o recorrente, estando, relativamente ao processo de contra-ordenação 
fiscal, expressa e completamente regulada, no RGIT e no RGCO, a tramitação posterior à apresentação 
dos autos ao juiz, não há que aplicar subsidiariamente o regime do CPPenal, não sendo admissível que, 
remetidos os autos a juízo, o juiz profira despacho equivalente ao previsto no art. 311.º do CPPenal.

Como, citando Manuel Ferreira Antunes, (3) [3 Contra -Ordenações e Coimas, Regime Geral, 2.ª ed., 
Petrony, 2013, anotação ao art. 63.º, p. 402] se realça no acórdão desta Secção do STA, de 23/4/2013, 
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no rec. n.º 271/13, no qual se decidiu questão idêntica à dos presentes autos, este despacho preliminar 
“não se confunde com o despacho de recebimento de uma acusação criminal e designação de data para 
julgamento, nos termos dos arts. 311.º/ss. do CPP. Na verdade, (…) não se trata de receber uma pura 
acusação criminal mas antes de receber uma «decisão -acusação» limitada pelo objecto do «recurso» 
de impugnação da decisão condenatória recorrida.”

Acresce que exarando -se no despacho recorrido que «da decisão em apreço não consta uma descri-
ção ainda que sumária dos factos pelos quais a arguida vem acusada, em clara violação do disposto no 
art. 79.º, c), do RGIT», acaba por se referenciar alegada verificação de nulidade por falta dos requisitos 
da decisão de aplicação de coima, nos termos dos arts. 63.º n.º 1 e 79.º n.º l, do RGIT.

Sendo que a alínea b) do n.º 1 deste art. 79.º do RGIT, especificando os requisitos a que deve 
obedecer a decisão administrativa de aplicação de coima, estatui que esta contém «a descrição sumária 
dos factos e indicação da normas violadas e punitivas».

E como igualmente referem Jorge Sousa e Simas Santos «A referida alínea b) do n.º 1 do art. 79.º 
do RGIT constitui uma norma especial sobre os requisitos da decisão administrativa de aplicação de 
coima, que, por isso, afasta a necessidade de aplicação do regime do CPP, que é de aplicação mera-
mente subsidiária, nos termos dos arts. 3.º, alínea b), do RGIT, e 41.º, n.º 1, do RGCO» (4). [4 Ibidem, 
anotação 5 ao art. 79.º, p. 518].

Ora, sobre a questão da consequência da verificação (em sede de recurso judicial da decisão admi-
nistrativa de aplicação de coima) de nulidade dessa decisão administrativa, o STA tem vindo a pronunciar-
-se no sentido de que, sendo decretada em processo judicial de contra -ordenação a nulidade da decisão 
administrativa de aplicação de coima, há lugar à baixa dos autos à autoridade tributária que aplicou tal 
coima, para eventual renovação do acto sancionatório (cfr., entre muitos outros, os acs. desta Secção do 
STA, de 27/1/2010, rec. n.º 1182/09, de 25/11/2009, rec. n.º 938/09 e de 21/10/2009, rec. n.º 872/09).

No caso vertente, a decisão recorrida, rejeitou a acusação mas não declarou qualquer nulidade da 
decisão administrativa que aplicou a coima, nem determinou o arquivamento dos autos, limitando -se 
a ordenar a devolução do processo, após trânsito, à entidade administrativa, sendo que, como alega o 
recorrente, a devolução do processo à entidade administrativa que aplicou a coima é inócua e não produz 
qualquer efeito sobre a decisão administrativa de aplicação de coima, pois, com a remessa dos autos ao 
tribunal competente, nos termos do art. 81.º do RGIT, a autoridade tributária deixa de ter poderes sobre 
o processo remetido a juízo, por efeito de recurso, não podendo, por isso, revogar tal decisão nem, tão 
pouco, renovar o acto sancionatório»

É esta jurisprudência que se reitera, concluindo -se, portanto que a decisão recorrida sofre do erro 
de julgamento que o recorrente lhe imputa, substanciado em errada interpretação e aplicação do direito 
(em violação do disposto nos arts. 63.º e 64.º do RGCO e 3.º alínea b) do RGIT), carecendo de ser 
revogada, para ser substituída por outra a proferir nos termos do art. 64.º do RGCO.

Procede, portanto, o recurso.
  - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e 
ordenar a baixa dos autos à 1ª instância para prosseguimento do recurso, se a tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 29 de Maio de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.

(1) Estes últimos ainda não publicados. 

 Acórdão de 29 de Maio de 2013.

Assunto:

Notificação da liquidação. Carta registada. Registo simples.

Sumário:

 I — O direito à notificação constitui uma garantia não impugnatória dos contribuin-
tes, que se destina não apenas a levar ao seu conhecimento o acto praticado 
pela Administração Tributária como a permitir -lhes reagir contra ele em caso de 
discordância.
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 II — A presunção de notificação prevista no n.º 1 do artigo 39.º do CPPT está conexio-
nada com a forma de notificação consagrada no artigo 38.º, n.º 3, preceito que 
se refere à notificação por carta registada, a qual coenvolve um mecanismo que 
assegura a certeza e a segurança de que o acto notificado chega à esfera de cognos-
cibilidade do destinatário, através de recibo assinado pelo próprio ou por outrem 
por ele mandatado para o efeito, nos termos do estatuído no artigo 28.º do Regu-
lamento do Serviço Público de Correios, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 176/88, 
de 18 de Maio.

 III — O registo simples, em que a única certeza que existe é que a expedição terá ocor-
rido em determinada data, não oferece suficientes garantias de assegurar que o 
acto de notificação foi colocado na esfera de cognoscibilidade do destinatário e 
acarreta um ónus desproporcionado por impossibilidade de ilisão da presunção 
de depósito da carta no receptáculo, quando existe risco de extravio, não podendo 
servir para fundar a presunção estabelecida no n.º 1 do artigo 39.º do CPPT.

 IV — Se a recorrente não alega que a notificação não chegou à sua esfera de cognos-
cibilidade, mas tão só que não chegou pela forma legalmente exigida, constitui 
jurisprudência deste Supremo Tribunal que as formalidades procedimentais previs-
tas na lei são essenciais, mas desgraduam -se em não essenciais se, apesar delas, 
foi atingido o fim que a lei visava alcançar com a sua imposição.

Processo n.º 472/13 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I -RELATÓRIO
1. A………… S. A., identificada nos autos, deduziu oposição à execução fiscal, que contra si 

corre no Serviço de Finanças de Leiria 1, por referência às dívidas provenientes de liquidação de IRC 
do ano de 2008, à qual atribuiu o valor de € 2.004.480,47, no Tribunal Tributário de Lisboa, que foi 
julgada improcedente.

2. Inconformada, a recorrente veio interpor recurso para este STA, apresentando as seguintes 
conclusões das suas alegações:

“A) — As notificações das liquidações nomeadamente resultantes de correcções à matéria tri-
butável que tenham sido objecto de notificação para efeitos & direito de audição, são efectuadas por 
carta registada.

B) — As notificações registadas, em matéria tributária, encontram -se reguladas nos artigos 35º 
a 43º do CPPT, sendo que, em nenhuma destas normas se encontra regulada a forma das notificações 
registadas.

C) — Não estando regulada, no CPPT, a forma das notificações registadas, por força da alínea e) 
do artigo 2º do citado Código, terá de aplicar -se o regime do Código do Processo Civil.

D) — As notificações registadas encontram -se reguladas nos artigos 253º a 263º do Código do 
Processo Civil, normas estas que, ao abrigo dos DL 183/2000 de 10.8 e DL 38/2003 de 9.9, foram 
objecto de regulamentação pelas Portarias 1178 -A/2000 e 953/2003.

E) — Segundo o regime aprovado pelas Portarias 1178 -A/2000 e 953/2003, da carta registada 
faz obrigatoriamente parte um impresso preenchido e assinado pelo distribuidor do correio com o qual 
é feita a prova do depósito na caixa do correio do destinatário, prova esta a ser entregue o remetente 
da notificação.

F) — Fazendo parte integrante da notificação registada o impresso preenchido e assinado pelo 
distribuidor do correio com o qual é feita, junto do respectivo remetente, a prova do depósito na caixa 
do correio do destinatário, o “registo informático dos dados de facto existentes em entidades diferen-
tes, o emissor (Administração Tributária) e o distribuidor da carta (CTT)” não dá cumprimento ás 
exigências legais da forma de notificação registada.”

G) — Configurando a “entrega conseguida” a data em que é depositada a notificação na caixa 
postal do destinatário, fica por determinar a data do registo da notificação através do sistema de 
“registo informático dos dados de facto existentes em entidades diferentes, o emissor (Administração 
Tributária) e o distribuidor da carta (CTT)”.

H)  - Não informando o citado sistema de “registo informático dos dados de facto existentes em 
entidades diferentes, o emissor (Administração Tributária) e o distribuidor da carta (CTT),” o dia em 
que é efectuado o registo da notificação significa que não pode ser aplicada a presunção prevista no 
n.º 1 do artigo 39º do CPPT e por este motivo, o registo efectuado nos termos do citado sistema de 
“registo informático dos dados de facto existentes em entidades diferentes, o emissor (Administração 
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Tributária) e o distribuidor da carta (CTT),” não cumpre com as exigências legais da própria notifi-
cação com carta registada, na medida em que, não determinando a data, em concreto, do registo da 
notificação, impede que se determine a data da notificação resultante da presunção da mesma ocorrer 
no terceiro dia útil após o registo.

I)  - A douta sentença recorrida incorreu em errado julgamento da matéria de direito, mais con-
cretamente do n.º 1 do artigo 39º do CPPT, conjugado com o n.º 1 do artigo 342º do Código Civil.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e em consequência ser revogada 
a douta decisão recorrida, ordenando -se o arquivamento da execução.”

3. Não houve contra -alegações.
4. O Magistrado do Ministério Público pronunciou -se no sentido da incompetência do STA, em 

razão da hierarquia, para conhecimento do recurso, conforme o seguinte parecer:
“(…) A notificação é um conceito normativo cuja conteúdo integra factos sujeitos a prova de 

verificação/inverificação: conhecimento pelo notificando de um facto ou do teor de um documento 
(art.35º n.º 1 CPPT);

Na conclusão H) das alegações de recurso a recorrente impugna o juízo conclusivo expresso na 
fundamentação jurídica da sentença, resultante de facto inscrito no probatório al.I), segundo o qual o 
sujeito passivo tomou conhecimento do teor da liquidação de IRC em 6 junho 2011, dessa impugnação 
pretendendo extrair consequência jurídica no sentido da inexigibilidade da dívida exequenda

É indiferente para apreciação da questão da competência do tribunal a efectiva relevância dos 
factos alegados pelo recorrente para o julgamento do objecto do recurso. A decisão da questão da 
competência do tribunal não pode fundamentar -se em argumentos jurídicos que denunciem a sua 
proposta de solução para a decisão da causa, a qual incumbe exclusivamente ao tribunal que vier a 
ser declarado competente, segundo as normas aplicáveis.

Neste contexto o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito sendo o STA -SCT 
incompetente, em razão da hierarquia, para o seu conhecimento e competente o TCA Sul  -SCT (arts. 26º 
alínea b) e 38º alínea a) ETAF 2002; art.280º nº1 CPPT).

2. A interessada poderá requerer, oportunamente, o envio do processo para o tribunal declarado 
competente (art. 18º n.º 2 CPPT).

O Ministério Público tem legitimidade para a suscitação da incompetência absoluta do tribunal 
em processo judicial tributário (art. 16º nº2 CPPT)

A competência dos tribunais da jurisdição fiscal é de ordem pública; o seu conhecimento precede 
o de qualquer outra matéria (art.13º CPTA/ art.2º al.c) CPPT)

CONCLUSÃO
O STA -Secção de Contencioso Tributário é incompetente, em razão da hierarquia, para o conhe-

cimento do recurso, sendo competente o TCA Sul –SCT”.
5. Tendo as partes sido notificadas do referido parecer nada vieram dizer.
6. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II -FUNDAMENTOS
1 - DE FACTO
A sentença recorrida deu como fixada a seguinte factualidade:
“(…) A. Corre termos no Serviço de Finanças de Leiria — 1 o processo de execução fiscal 

n.º 1834201101046888, no qual figura como executada a oponente “A…………, S.A.”, tendo por 
objeto a cobrança coerciva de dívida proveniente de liquidação de IRC do ano de 2008, no montante 
de € 2.004.480,47 (dois milhões, quatro mil, quatrocentos e oitenta euros e quarenta e sete cêntimos) 
(processo administrativo tributário apenso).

B. A dívida exequenda é proveniente de correção efetuada no âmbito de ação inspetiva ao exercício 
de 2008, originada pela ordem de serviço n.º 0I201000235 e com início no dia 24/05/2010, tendo a 
oponente recebido notificação para se pronunciar sobre o projeto de relatório de inspeção tributária 
no dia 03/01/2011 e exercido por escrito tal direito no dia 19/01/2011 (fls. 61/96 do PAT apenso).

C. O respetivo relatório de inspeção tributária, datado de 01/02/2011, consta de fls. 61/96 do 
PAT apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido e do qual resultaram correções à 
matéria tributável da sociedade oponente no valor de € 5.345.767,78, alteradas para € 4.480.546,51, 
na sequência dos argumentos apresentados em sede de direito de audição, tendo sido aprovado pelo 
Diretor de Serviços de Inspeção Tributária no dia 07/02/2011 (fls. 61/96 e 98 do PAT apenso).

D. No dia 07/02/2011, este relatório foi remetido à oponente para a morada sita na …………, 
2495 -……… Santa Catarina da Serra, através de carta registada com aviso de receção, com registo 
postal dessa mesma data (fls. 97/99 do PAT apenso).

E. Esta notificação foi recebida na morada da oponente no dia 08/02/2011 (fls. 100 do PAT 
apenso).

F. No dia 30/05/2011, foi emitida demonstração da liquidação de IRC n.º 20118310001254, no 
montante de € 2.038.642,71, nos termos que constam de fls. 113/114 do PAT apenso, cujo teor aqui se 
dá por integralmente reproduzido (fls. 105/106 e 113/114 do PAT apenso).
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G. Na mesma data, foi emitida demonstração de liquidação de juros, nos termos que constam 
de fls. 112 do PAT apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, remetida à oponente 
para a morada sita na …………, 2495 -……… Santa Catarina da Serra, através do registo postal 
n.º RY526620380PT (fls. 112 do PAT apenso).

H. E emitida demonstração de acerto de contas, nos termos que constam de fls. 109/110 do PAT 
apenso, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, remetida à oponente para a morada sita 
na …………, 2495 -……… Santa Catarina da Serra, através do registo postal n.º RY526466487PT (fls. 
109/110 do PAT apenso).

I. A liquidação indicada no ponto F foi remetida à oponente para a morada sita na …………, 
2495 -……… Santa Catarina da Serra, através do registo postal n.º RY526580561PT, cuja entrega foi 
conseguida no dia 06/06/2011 (fls. 101 e 113/114 do PAT apenso).

2 - DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
Resulta do probatório que A…………, S.A., citada no processo executivo n.º 1834201101046888, 

tendo por objecto a cobrança coerciva de dívida proveniente de liquidação de IRC do ano de 2008, no 
montante de € 2.004.480,47 (dois milhões, quatro mil, quatrocentos e oitenta euros e quarenta e sete 
cêntimos), deduziu oposição alegando, em síntese, que não foi validamente notificada para proceder ao 
pagamento voluntário da liquidação de IRC referida, nem para o domicílio fiscal dos administradores 
nem na sede da oponente.

Argumenta a oponente, na petição inicial, que nem na sede da sociedade nem no domicílio dos 
administradores foi assinado o respectivo registo contendo a notificação da liquidação para proceder 
ao pagamento voluntário, razão por que se torna inexigível a cobrança coerciva da dívida exequenda.

Por sentença proferida, em 22/11/2012, pelo Tribunal Tributário de Lisboa, foi julgada a mesma 
improcedente, tendo para tanto sido ponderado, entre o mais, o seguinte:

• “(…) verifica -se da matéria de facto dada como assente que a administração tributária logrou 
comprovar nos autos o seguinte:

 - ter remetido para a morada da oponente a demonstração da liquidação de IRC n.º 20118310001254, 
no montante de € 2.038.642,71, cuja entrega foi conseguida no dia 06/06/2011;

•  - ter igualmente remetido para a morada da oponente a demonstração de liquidação de juros e 
a demonstração de acerto de contas.

Mostra -se, pois, comprovado que a notificação da liquidação foi remetida para a sede da oponente, 
segundo a modalidade de registo legalmente prevista, como infra mais em detalhe se verá.

• “Com efeito, o registo informático dos dados de facto existentes em entidades diferentes, o 
emissor (Administração Tributária) e o distribuidor da carta (CTT), é uma circunstância concreta que, 
num sistema de livre apreciação das provas, ainda que ilimitado pelo principio da persuasão racional, 
justifica suficientemente que se dê como provado que o registo foi efetivamente realizado (ac. do STA 
de 16/05/2012, proc. n.º 01181/11, disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf).

• “Ora, sendo aplicável o já citado artigo 38º, n.º 3, do CPPT, como já salientado, prevê o n.º 1 
do artigo 39,º do mesmo diploma legal que estas notificações se presumem feitas no 3.º dia posterior 
ao do registo ou no 1.º dia útil seguinte a esse, quando esse dia não seja útil.

• “Pois o registo da carta faz presumir que o seu destinatário provavelmente a receberá, ou terá 
condições de a receber, três dias após a data registo, uma presunção legal que se destina a facilitar a 
prova de que a notificação foi introduzida na esfera de cognoscibilidade do notificando, presunção 
que, tendo por base o registo postal, só existe quando se prove que o registo foi efetuado (ac. cit. de 
16/05/2012).

• “E esta presunção só pode ser ilidida pelo notificado quando não lhe seja imputável o facto de 
a notificação ocorrer em data posterior à presumida, devendo para o efeito a administração tributária 
ou o tribunal, com base em requerimento do interessado, requerer aos correios informação sobre a data 
efetiva da receção — cf. artigo 39º, n.º 2, do CPPT.

• “E aqui mostra -se comprovada a data efetiva da receção da notificação da liquidação de IRC — 
ponto I da matéria de facto dada como assente.

• “(…) E o que a lei pretende na previsão do artigo 38.º, n.º 3, do CPPT, é assegurar que exista 
registo, simples, por contraponto ao registo com aviso de receção de que fala o n.º 1 do mesmo artigo.

• “Assim, haverá que concluir que as notificações de liquidações de tributos que resultem de 
correções à matéria tributável que tenha sido objeto de notificação para efeitos do direito de audição 
são efetuadas por carta registada simples (cf. ac. do STA de 13/04/2011, proc. n.º 0546/10 disponível 
em http//www.dgsi.pt/jsta.nsf). O que se mostra concretizado no caso em apreciação.”

Em face das conclusões, que são as relevantes para aferir do objecto e âmbito do recurso [cfr. 
arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC e o art. 2º, alínea e), do CPPT], o objecto do presente recurso 
consiste em saber se a sentença recorrida fez correcto julgamento quando decidiu pela improcedência 
da oposição, por entender que as notificações de liquidações de tributos que resultem de correcções à 
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matéria tributável, que tenha sido objecto de notificação para efeitos do direito de audição, são valida-
mente efectuadas por registo simples.

Acresce que o Ministério Público, junto deste Tribunal, veio suscitar a questão da incompetência 
do STA em razão da hierarquia para apreciar este recurso jurisdicional, considerando o alegado pela 
recorrente na Conclusão H).

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

suscitada pelo Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto, junto deste Tribunal, cujo conhecimento, nos 
termos do art. 13º do CPTA, deve preceder o de qualquer outra, uma vez que a sua eventual procedência 
prejudicará, precisamente, a apreciação e o julgamento das demais questões suscitadas no recurso, face 
ao disposto no n.º 2 do art. 16º do CPPT e nos arts. 101º e ss. do CPC.

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

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

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

Considera -se que as conclusões versam matéria exclusivamente de direito se “resumirem a sua 
divergência com o decido à interpretação ou aplicação da lei ou à solução dada a qualquer questão 
jurídica” e versam matéria de facto se “manifestarem divergência com a questão factual” (1).

Aplicando a jurisprudência referenciada, ao caso em apreço, verifica -se que, no ponto I. da matéria 
dada como provada o Juiz “a quo” fixou que “A liquidação indicada no ponto F foi remetida à oponente 
(…), cuja entrega foi conseguida no dia 06/06/2011…”.

Por sua vez, a recorrente, na conclusão H), alega, entre o mais, que o sistema de registo efectuado 
nos autos não cumpre com as exigências legais da própria notificação registada, na medida em que, 
não determinando a data, em concreto, do registo da notificação, impede que se determine a data da 
notificação resultante da presunção da mesma ocorrer no terceiro dia útil após o registo.

Tal alegação conduziu o Ministério Público a considerar (fls. 135 -136) que “(…) a recorrente 
impugna o juízo conclusivo expresso na fundamentação jurídica da sentença, resultante de facto ins-
crito no probatório al.I), segundo o qual o sujeito passivo tomou conhecimento do teor da liquidação 
de IRC em 6 junho 2011, dessa impugnação pretendendo extrair consequência jurídica no sentido da 
inexigibilidade da dívida exequenda.”

Salvo o devido respeito afigura -se que não assiste razão ao Ministério Público.
Em primeiro lugar, o que se dá como provado no ponto I da matéria de facto é apenas e tão só 

que a entrega da liquidação foi conseguida no dia 06/06/2011, em conformidade com o registo infor-
mático. E é precisamente a validade deste sistema de registo que foi adoptado no caso dos autos que a 
recorrente questiona, porquanto o mesmo não cumpre, na sua óptica, as exigências legais da notificação 
por carta registada.

O recorrente não põe em causa a factualidade dada como fixada no probatório nem quaisquer 
ilações retiradas da mesma na sentença recorrida, em especial a relativa à “entrega conseguida”, o que 
questiona é a validade e adequação do regime de registo que conduz a esta data.

No fundo, a questão central que se discute é tão só e apenas uma questão de direito consistente 
em apurar se a notificação efectuada à recorrente através do sistema de registo simples satisfaz as 
exigências legais do disposto no art. 38º, n.º 3, do CPPT, quando o preceito fala em notificação por 
carta registada.

A solução a dar caso passa única e exclusivamente por interpretação e aplicação de normas jurí-
dicas constantes dos arts. 38º, n.º 3, e n.º 1 do 39º do CPPT, em conjugação com o disposto no art. 28º 
do Regulamento do Serviço Público de Correios, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 176/88.

Improcede, pois, a questão prévia suscitada.
2.1.2. Quanto à distinção entre carta registada e registo simples
O art. 38º do CPPT dispõe no seu art. 1º que as notificações, que tenham como objecto actos ou 

decisões susceptíveis de alterarem a situação tributária dos contribuintes ou a convocação para estes 
assistirem ou participarem em actos ou diligências, são efectuadas obrigatoriamente por carta registada 
com aviso de recepção.
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Por sua vez, no n.º 3 do mesmo preceito, diz -se que as notificações não abrangidas pelo n.º 1, 
bem como as relativas às liquidações de tributos que resultem de declarações dos contribuintes ou de 
correcções à matéria tributável que tenha sido objecto de notificação para efeitos do direito de audição, 
são efectuadas por carta registada.

No n.º 4 prevê -se que as notificações relativas a liquidações de impostos periódicos feitas nos 
prazos previstos na lei são efectuadas por simples via postal.

Segundo RUI MORAIS (2), a notificação por via postal simples não oferece segurança quanto 
à efectiva recepção e “só terá aplicação em relação ao IMI (art. 119º): por se tratar de um imposto de 
grande estabilidade, liquidado anualmente com base em valores patrimoniais pré -estabelecidos por 
avaliação, a lei entende que os sujeitos passivos sabem, antecipadamente, qual o momento em que 
serão chamados ao pagamento do imposto, bem como o valor a pagar. Daí que, mais que notificações 
de liquidações (no essencial, repetidas), estas comunicações são “avisos “para pagamento”.

Perante o exposto, ressalta que o legislador elege três formas distintas de notificação: (i) notificação 
por carta registada, com aviso de recepção (nas situações do n.º 1 do art. 38º do CPPT); (ii) notificação 
por carta registada (nas situações revistas no n.º 3 do art. 38º do CPPT); e (iii) notificação por simples 
via postal (nas situações previstas no n.º 4 do art. 38º do CPPT).

O procedimento de notificação, por carta registada, regulado nos art.s 35º a 39º do CPPT e no 
art. 28º do Regulamento do Serviço Público de Correios (RSPC), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 176/88, 
de 18 de Maio, compreende os seguintes actos: (i) a emissão de uma carta, que incorpora a notifica-
ção do acto tributário, com a respectiva fundamentação; (ii) o registo nos serviços postais, através 
da apresentação da carta em mão, mediante recibo; (iii) e a entrega no domicílio fiscal do respectivo 
destinatário, comprovada por recibo.

Como ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal de 16 de Maio de 2012, proc 
n.º 1181/11, “Em princípio, do ponto de vista formal, estes actos colocam a informação ao alcance do 
sujeito passivo, fazendo depender o respectivo conhecimento exclusivamente da sua vontade”.

E, na verdade, assim é, pois como sublinha LOPES FAUSTINO (3), tal procedimento reportava -se 
“a uma carta ou outro objecto cujo envio era antecedido de um registo numérico efectuado nos CTT, e 
cuja entrega tinha de ser comprovada por recibo assinado pelo próprio destinatário ou por outrem por 
este mandatado para o efeito. E a carta não recebida nos termos previstos na regulamentação postal 
era devolvida ao remetente.”

Tendo presente este rigor e formalismo garantístico, dispõe o art. 39º, n.º 1, do CPPT, que as 
notificações efectuadas nos termos do n.º 3 do artigo anterior presumem -se feitas no 3º dia posterior 
ao do registo ou no 1º dia útil a esse, quando esse dia não seja útil.

E, no seu n.º 2, estabelece -se que a presunção do número anterior só pode ser ilidida pelo noti-
ficado quando não lhe seja imputável o facto de a notificação ocorrer em data posterior à presumida, 
devendo para o efeito a administração tributária ou o tribunal, com base em requerimento do interessado, 
requerer aos correios informação sobre a data efectiva da recepção.

Quando a carta seja devolvida não há lugar ao funcionamento de qualquer presunção de notificação.
Já no que se refere à modalidade de registo simples, este consiste no depósito da carta no recep-

táculo postal do destinatário e assenta num mero recibo de expedição destinado a provar unicamente 
que a notificação foi enviada para entrega numa determinada data, nada garantindo sobre se a carta é 
efectivamente entregue no receptáculo postal.

E é em relação a esta modalidade de registo que se põe a questão de saber se a mera prova de que 
a carta foi expedida para a morada do contribuinte será suficiente para daí se poder extrair, com certeza 
e segurança, que a notificação chegou ao efectivo conhecimento do mesmo. Dito por outras palavras, 
impõe -se averiguar se a presunção do art. 39º, n.º 1, do CPPT, pode assentar noutra presunção, a do 
recebimento da notificação, que por sua vez apenas pode ser provada através do registo da expedição, e 
assim satisfazendo as exigências constitucionais de notificação dos actos administrativos, que afectem 
os seus direitos e interesses legalmente protegidos e com o direito de impugnação contenciosa de tais 
actos, cuja concretização prática depende da existência de uma comunicação ao interessado da prática 
do acto (cfr., entre outros, o Acórdão do STA de 6/5/2009, proc n.º 270/09).

Vejamos.
2.1.3. O denominado registo simples e as garantias de notificação e de defesa dos contribuintes
A notificação tem por objectivo dar conhecimento pessoal aos interessados dos actos administrativos 

susceptíveis de afectar a sua esfera jurídica, como exigência da garantia constitucional consagrada no 
n.º 3 do art. 268º da CRP, segundo a qual impende sobre a Administração o dever de dar conhecimento 
aos administrados dos actos que lhes respeitam.

Neste sentido, diz o n.º 1 do art. 36º do CPPT que “os actos em matéria tributária que afectem 
os direitos e interesse legítimos dos contribuintes só produzem efeitos em relação a estes quando lhes 
sejam validamente notificados”.
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E embora a CRP relegue para a liberdade constitutiva do legislador ordinário o encargo de deter-
minar as formalidades das notificações, a verdade é que esse formalismo deverá mostrar -se constitu-
cionalmente adequado e observar o princípio constitucional da proibição da indefesa (4).

Mais concretamente, de acordo com a jurisprudência do Tribunal Constitucional, o dever de noti-
ficação que impende sobre a Administração Tributária “tem um conteúdo obrigatório, devendo estarem 
reunidos alguns requisitos essenciais, nomeadamente, a pessoalidade e a efectiva cognoscibilidade do 
ato ao notificando” (Acórdão de 11/2/2009, proc n.º 916/2007).

E também como ficou consignado, no Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 130/02, de 14 de 
Março de 2002 (5), “(…) a questão da suficiência das citações ou notificações postais não se esgota na 
existência e acessibilidade a um domicílio pelos serviços, tornando -se indispensável que as formalida-
des da notificação postal ofereçam garantias mínimas e razoáveis de segurança e de fiabilidade que, de 
modo particular, não tornem praticamente impossível ao notificado a ilisão da presunção do efectivo 
recebimento da notificação, defendendo -o contra a eventualidade de ausências ocasionais, sem lhe criar 
o pesado ónus da prova de um facto negativo como o de demonstrar que certa carta não foi recebida 
nem depositada, em determinando momento, no receptáculo postal.”

São, por conseguinte, duas as exigências a que a jurisprudência do Tribunal Constitucional su-
bordina a adequação constitucional dos mecanismos de notificação:

(i) que o sistema ofereça garantias de assegurar que o acto de comunicação foi colocado na área 
de cognoscibilidade do seu destinatário; (ii) que as presunções de recebimento da comunicação sejam 
rodeadas das cautelas necessárias de modo que a não a ilisão da presunção se torne num ónus impos-
sível de satisfazer.

No caso em apreço, a modalidade de registo simples não oferece, desde logo, suficientes garantias 
de assegurar que o acto de comunicação foi colocado na esfera de cognoscibilidade do destinatário.

Na verdade, esta modalidade de registo, em que a entrega não pode ser comprovada por recibo 
assinado pelo próprio destinatário, não permite ultrapassar a dúvida e a incerteza com que se fica sobre 
se a notificação chegou efectivamente ao mesmo ou sequer à sua esfera de cognoscibilidade.

A questão afigura -se pertinente porquanto não é minimamente acautelado o risco de extravio. 
E constitui dado da experiência comum e alvo de ampla publicitação nos meios de comunicação que são 
frequentes as situações em que um cidadão recebe no seu receptáculo postal correspondência destinada 
a outras pessoas. Isto apesar de nos registos informáticos da Administração Tributária e dos correios 
poder até constar que a notificação foi expedida em determinada data para a morada do interessado.

Por outro lado, a presunção de notificação prevista no n.º 1 do art. 39º do CPPT está conexionada 
com a forma de notificação consagrada no art. 38º, n.º 3, do CPPT, que se refere à notificação por carta 
registada, a qual coenvolve um mecanismo que assegura a certeza e a segurança de que o acto notificado 
chega à esfera de cognoscibilidade do destinatário, através “de recibo assinado pelo próprio destinatário 
ou por outrem por ele mandatado para o efeito”.

E, na situação de carta registada, nos termos do disposto no art. 28º, n.º 4, do Decreto -Lei n.º 176/88, 
de 18 de Maio, a presunção prevista no n.º 1 do art. 39º do CPPT apenas vale nos casos em que a carta 
não seja devolvida.

Ao contrário, no caso de registo simples, teríamos, em primeiro lugar, que a presunção de que 
a notificação foi feita ao 3º dia posterior ao do registo (nº 1 do art. 39º do CPPT), assentaria noutra 
presunção: tendo apenas por base o registo de expedição, presume -se que o destinatário provavelmente 
recebeu a carta no seu receptáculo.

Por outro lado, como não há lugar à devolução, recairá sempre sobre o contribuinte o ónus de 
provar que não recebeu no seu receptáculo nenhuma carta.

Ora, em caso de extravio da carta contendo a notificação, se a mesma não for metida no receptáculo 
do contribuinte, torna -se extremamente difícil senão impossível para o destinatário afastar a presunção 
de recepção da carta, com vista a demonstrar que esta, sem culpa da sua parte, não foi recebida no seu 
domicílio fiscal.

A única certeza que existe, repete -se, é que a expedição terá ocorrido em determinada data, mas 
daqui não se pode extrair que a carta foi efectivamente entregue ou depositada no receptáculo postal 
do seu destinatário e nem tão pouco em que data tal se verificou. Não sendo o registo acompanhado 
de quaisquer outras formalidades, como, por exemplo, exigir que o distribuidor postal certifique em 
declaração escrita por si assinada o dia em que procedeu ao depósito da carta e a morada em que o 
fez (6), não existe certeza nem qualquer garantia de que a carta foi efectivamente entregue no receptá-
culo postal do destinatário.

No Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 439/2012, embora tirado sobre a conformidade consti-
tucional da via postal simples para efectivar a notificação do cancelamento do apoio judiciário, ponderou-
-se que “não são inconstitucionais as normas que prevejam a possibilidade de citação ou notificação de 
atos processuais por via postal simples e que presumam o seu conhecimento pelo destinatário, desde 
que tais presunções sejam rodeadas das cautelas necessárias a garantir a possibilidade de conhecimento 
efectivo do ato por um destinatário normalmente diligente, ou seja, desde que o sistema ofereça sufi-
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cientes garantias de assegurar que o ato de comunicação foi colocado na área de cognoscibilidade do 
seu destinatário, em termos de ele poder eficazmente exercer os seus direitos de defesa (cfr. Acórdão 
de 26 de Setembro de 2012, proc n.º 279/12) (7).

Ora, acontece que o registo postal simples apenas oferece em relação à via postal simples o facto de 
ficar registada a data da expedição. O que, como vimos, além de não dar garantias mínimas e razoáveis 
de segurança e fiabilidade de que a notificação chegou à esfera de cognoscibilidade do notificado, cria 
para o mesmo o pesado ónus de prova de um facto negativo impossível de demonstrar: o de que não 
recebeu no seu receptáculo a carta com a notificação.

E nem se argumente a justificar o mencionado mecanismo, como acontece no Acórdão do TCAS de 
29/1/2013, proc n.º 6147/12, que “o registo simples traduz uma inovação (Cfr. Portarias 1178 -A/2000, 
de 15/12, e 953/2003, de 9/9), face ao tipo de correio registado até aí, em geral regulamentado, inova-
ção esta decorrente da necessidade de consumar notificações em número considerável, de forma mais 
expedita e económica, (…)” (8).

Sem deixar de reconhecer -se a importância da inovação, associada à celeridade e economia, a 
verdade é que a mesma não pode ser obtida à custa do sacrifício do princípio constitucional da tutela 
judicial efectiva, que pode ser irremediavelmente inutilizado, se as notificações não obedecerem a 
garantias adequadas a permitirem determinar com certeza e segurança o termo inicial do prazo de 
recurso à via judicial.

Neste sentido, tendo por referência a modalidade de registo através de carta registada, nos termos 
e para os efeitos das disposições conjugadas no art. 38º, n.º 3, do CPPT e n.º 1 do art. 39º do CPPT, RUI 
MORAIS (9) pondera “que este regime legal tem que ser cuidadosamente aplicado, pois, de outro modo, 
facilmente acontecerão situações intoleráveis. Se, por um lado, se compreende que estando em causa 
notificações em massa se tenha de limitar, no razoável, o esforço da AF para contactar os contribuintes, 
não podemos esquecer que estas notificações têm um efeito semelhante ao de uma verdadeira citação, 
pois determinam o início de contagem dos prazos para a “contestação” do ato notificado”.

Em suma, estando nós perante uma situação em que se pressupõe o efectivo conhecimento do 
acto tributário para iniciar o prazo de impugnação, o registo simples não representa um índice seguro 
da sua recepção em termos de se poder aplicar a presunção do art. 39º, n.º 1, do CPPT e acarreta um 
ónus desproporcionado por impossibilidade de ilisão da presunção de depósito da carta no receptáculo, 
quando existe risco de extravio.

A prevalecer a tese da interpretação das normas do n.º 3 do art. 38º em conjugação com o n.º 1 
do art. 39º do CPPT, que admita que a carta registada pode ser substituída pelo registo simples, nos 
termos e para os efeitos daqueles preceitos, levar -nos -ia a concluir que tal interpretação afectaria a 
garantia da protecção jurisdicional eficaz do destinatário, em violação das exigências decorrentes do 
n.º 3 do art. 268º da CRP e do princípio constitucional da proibição da indefesa, ínsito no art. 20º em 
conjugação com o n.º 4 do art. 268º da CRP.

2.2. Aplicação do exposto ao caso sub judice
No caso dos autos, a notificação respeita a liquidações adicionais de IRC apuradas na sequência 

de inspecção tributária, onde a recorrente exerceu o direito de audição, razão pela qual sendo de aplicar 
o n.º 3 do art. 38º do CPPT, tais notificações hão -de ser efectuadas por carta registada.

E o que resulta do probatório é que “a liquidação foi remetida à oponente para a morada sita 
na …………, 2495 -……… Santa Catarina da Serra, através do registo postal n.º RY526580561PT”.

E como se pode ler, a dado passo, na sentença recorrida, “(…) a administração tributária logrou 
comprovar nos autos “(…) ter remetido para a morada da oponente a demonstração de liquidação 
de IRC n.º 20118310001254, no montante de € 2.038.642,71, cuja entrega foi conseguida no dia 
06/06/2011”.

Por conseguinte, a Administração Tributária operou a notificação das liquidações em causa através 
de entrega por registo simples.

Em face do exposto, podemos extrair, desde já, a conclusão de que a sentença recorrida não obstante 
começar por admitir que a situação se inscreve no n.º 3 do art. 38º do CPPT, incorre em erro ao admitir 
como legalmente válido o denominado registo simples quando o referido preceito fala em carta registada. 
Nesta sequência, assiste razão à recorrente quando alega que o registo simples não encontra previsão 
legal para efectivar as notificações previstas no n.º 3 do art. 38º do CPPT, nos termos do art. 28º, n.º 4, 
do Decreto -Lei n.º 176/88, de 18 de Maio, e para os efeitos do disposto no art. 39º, n.º 1, do CPPT.

Acontece, porém, que o facto de a recorrente alegar e com razão que a Administração Tributária 
não terá observado todas as formalidades da notificação exigidas por lei, tal não significa por si só 
que se tenha de concluir pela sua invalidade, se foi atingido o objectivo que se visava alcançar com a 
notificação: transmitir à destinatária o teor da liquidação.

Com efeito, análise atenta da argumentação da recorrente verifica -se que em caso algum a mesma 
alega que a notificação não tenha sido recepcionada no receptáculo do seu domicílio fiscal ou que lhe 
seja difícil ou impossível fazer prova do não recebimento da mesma.
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Logo na petição da oposição o que a recorrente alega é que “não foi notificada validamente para 
proceder ao pagamento voluntário da liquidação de IRC…” (art. 3º) pois “nem na sede da oponente, 
nem no domicílio fiscal dos administradores, foi recebida notificação registada com vista ao pagamento 
voluntário da dívida exequenda” (art.4º), “Dito de outra forma, nem na sede da sociedade, nem no 
domicílio dos administradores foi assinado o respectivo registo contendo a notificação da liquidação 
para se ter procedido ao pagamento voluntário” (art. 5º).

E nas alegações de recurso a recorrente reitera o mesmo discurso, concluindo imputando à noti-
ficação a não observância das formalidades legais exigidas para a carta registada.

Em suma, em caso algum vem alegado que a notificação não chegou à esfera de cognoscibilidade 
da recorrente, mas tão só que não chegou pela forma legalmente exigida.

Assim sendo, constituindo jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal que as formalidades 
procedimentais previstas na lei são essenciais, mas desgraduam -se em não essenciais se, apesar delas, 
foi atingido o fim que a lei visava alcançar com a sua imposição (10), não podem deixar de improceder 
as alegações e respectivas conclusões da recorrente.

Improcede desta forma o recurso, sendo de manter a sentença recorrida ainda que com distinta 
fundamentação.

III - DECISÃO
Termos em que os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-

trativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso, mantendo a sentença recorrida, ainda 
que com distinta fundamentação.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 29 de Maio de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

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

(2) Cfr. Manual de Processo Tributário, Almedina, Coimbra, 2012, pp. 96/97.
(3) “Do simples registo ao …«registo simples»”, TOC, Ano XI, Agosto de 2010, p. 23.
(4) Cfr. o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 130/2002, de 14 /3/2002, proc n.º 607/01.
(5) Jurisprudência reiterada, entre outros, no Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 439/2012, proc n.º 279/12.
(6) Segundo o regime aprovado pelas Portarias 1178 -A/2000 e 953/2003, da carta registada faz obrigatoriamente parte 

um impresso preenchido e assinado pelo distribuidor do correio com o qual é feita a prova do depósito na caixa do correio do 
destinatário, prova esta a ser entregue o remetente da notificação.

(7) Neste Acórdão o Tribunal Constitucional julgou inconstitucional a interpretação normativa extraída do art. 70º, n.º 1, 
alínea a), do Código do Procedimento Administrativo, no sentido de que, existindo distribuição domiciliária na localidade 
de residência do notificado, é suficiente envio de carta, por via postal simples, para notificação de cancelamento do apoio 
judiciário, proferida com fundamento no disposto no art. 10º da Lei n.º 34/2004, de 29 de Julho, por violação dos arts. 268º, 
n.º 3, e 20º, n.º 1, da CRP.

(8) Cumpre salientar que as mencionadas portarias regem os novos modelos oficiais de carta para citação e notificação 
por via postal e que as formalidades aí prescritas não foram sequer cumpridas no caso dos autos.

(9) Manual de Processo Tributário, Almedina, Coimbra, 2012, p. 99.
(10) Cfr., entre outros, o Acórdão de 8/9/2010, proc n.º 437/10. No mesmo sentido, cfr., JORGE LOPES DE SOUSA, 

Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., 2011, Áreas Editora, anotação ao art. 39º do CPPT, p. 384. 

 Acórdão de 29 de Maio de 2013.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Citação. Audiência prévia. Cônjuge.

Sumário:

 I — Em sede de execução fiscal, não há que conceder, previamente à citação, o direito 
de audiência prévia ao abrigo do disposto no artigo 60.º da LGT.

 II — Isto, porque o acto de citação não é um acto praticado pelo órgão de execução 
fiscal no âmbito de um qualquer procedimento tributário, mas antes um acto 
praticado no âmbito de um processo judicial (cfr. artigo 103.º da LGT), ao abrigo 
de poderes exercidos no âmbito de uma competência que lhe é concedida pela lei 
para a prática de actos de natureza não jurisdicional e enquanto colaborador ou 
«auxiliar» na prossecução do escopo da execução.
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 III — Porque, nos termos do disposto no artigo 1691.º, n.º 1, alínea d), do CC, são da 
responsabilidade de ambos os cônjuges as dívidas contraídas por qualquer um 
deles no exercício do comércio, a menos que se prove que não foram contraídas 
em proveito comum do casal, ou se vigorar entre ambos o regime de separação 
de bens, não pode proceder a oposição deduzida pelo cônjuge daquele que consta 
do título executivo como devedor e que foi citado como co -executado se, como 
fundamento na sua invocada ilegitimidade (por não constar do título executivo 
e não ser responsável pelo pagamento da dívida), se limita a alegar que nunca 
exerceu actividade sujeita a IVA.

Processo n.º 480/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrida: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
Recurso jurisdicional da decisão que absolveu a Fazenda Pública da instância no processo de 

oposição à execução fiscal com o n.º 511/06.4BEPNF:
1. RELATÓRIO
1.1 A……… (a seguir Oponente ou Recorrida) deduziu oposição à execução fiscal instaurada 

contra o seu marido para cobrança de dívidas provenientes de Imposto sobre o Valor Acrescentado 
(IVA) e no âmbito da qual foi citada como executada.

No que ora nos interessa considerar (1), invocou a violação do direito de audiência por não ter 
sido notificada para o exercício desse direito antes da citação e a sua ilegitimidade por não constar do 
título executivo e nunca ter exercido qualquer actividade sujeita a IVA.

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, com fundamento em «falta de audição 
prévia antes da citação», que considerou ser «um vício do procedimento que se projecta na execução e 
determina a sua anulação», julgou procedente a oposição, em consequência, julgou «extinta a execução 
em relação à» Oponente.

1.3 Inconformada com essa sentença, a Fazenda Pública dela interpôs recurso para este Supremo 
Tribunal Administrativo, recurso que foi admitido, com subida imediata, nos próprios autos e efeito 
meramente devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«A. A douta sentença recorrida extinguiu a execução relativamente à recorrida por entender que 

a AT não cumpriu o direito de audiência prévia antes da citação, o qual, no entender do tribunal a quo, 
constitui um vicio de procedimento tributário que se projecta na execução e determina a sua anulação, 
desrespeitando o preceituado nos artigos 266.º, n.º 1 e 268.º, n.º 3 da CRP, 103.º do CPA, 77.º da LGT, 
36.º e 37.º do CPPT.

B. Desta forma, entende, pois a Fazenda Pública, com a ressalva do devido respeito, que a douta 
sentença sob recurso enferma de erro de julgamento sobre a matéria de direito, porquanto fez errónea 
interpretação e aplicação, nomeadamente, do disposto no art. 60.º da LGT.

C. Tendo o processo de execução fiscal natureza judicial, os actos nele praticados não podem ser 
qualificados como actos procedimentais, mas actos processuais.

D. Assim, o órgão de execução fiscal ao não chamar a recorrida a participar na decisão [de citação 
para a execução], não infringiu o citado preceito legal [art. 60.º da LGT], pela simples razão de que o 
mesmo se não aplica no processo executivo.

E. Veja -se que o art. 60.º da LGT está inserido no título III da LGT, que trata “do procedimento 
tributário”, tendo esta norma por propósito associar o interessado à decisão.

F. No âmbito de um processo de execução fiscal, impõe -se ao órgão de execução fiscal a decisão 
de tramitação processual em ordem à cobrança da dívida exequenda, sem necessidade de previamente 
facultar ao executado um projecto da decisão ou de ouvi -lo sobre a matéria, uma vez que as normas 
processuais aplicáveis ao processo de execução judicial não contemplam a necessidade de obter a 
colaboração do interessado na formação da decisão.

G. Os actos praticados pela AT no processo de execução fiscal [como auxiliar ou colaborador no 
processo de execução] estão subordinados às regras processuais aplicáveis aos actos de natureza não 
jurisdicional praticados nos demais processos judiciais tributários e não às regras dos actos adminis-
trativos tributários ou do procedimento tributário [onde se insere o artigo 60.º da LGT],

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

I. Termos em que, deve ser concedido provimento ao presente recurso jurisdicional e, em conse-
quência, ser revogada a douta sentença recorrida, com as legais consequências».

1.5 A Recorrida não contra alegou.
1.6 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério 

Público e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja concedido provimento ao 
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recurso, revogada a decisão recorrida e «substituída por acórdão declaratório da improcedência da 
oposição à execução», nos seguintes termos:

«[…]
1. Na sequência de instauração de execução para cobrança coerciva de dívida emergente de IVA, 

contraída no exercício da comércio, da responsabilidade de ambos os cônjuges, a oponente foi citada 
na qualidade de cônjuge do executado originário B…….., ficando por esta via investida na qualidade 
de co -executada (art. 1691.º n.º 1 alínea d) C. Civil; informação fls.62).

A citação configura um acto de trâmite praticado no âmbito de um processo com natureza judicial, 
destinando -se a dar -lhe conhecimento ao citado de que contra ele foi proposta execução, por forma a 
permitir -lhe o exercício do direito de defesa mediante dedução de oposição ou a requerer o pagamento 
em prestação da dívida exequenda ou a dação em pagamento (art. 103.º n.º 1 LGT; arts. 35.º n.º 2 e 
189.º n.º 1 CPPT)

A audição prévia do citando não constitui formalidade legal da citação (art. 190.º CPPT).
2. A situação em apreço é distinta da situação em que o responsável subsidiário é citado no pro-

cesso de execução fiscal em consequência de despacho de reversão proferido sem prévia audição do 
revertido; neste caso a audição prévia constitui formalidade do procedimento tributário que culmina 
com o proferimento do despacho e não do acto de citação praticado a jusante (arts. 23.º n.º 4 e 54.º 
n.º 1 alínea e) LGT; no sentido propugnado acórdão STA -SCT 12 Setembro 2012 processo n.º 864/12)».

1.7 Foram colhidos os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se a Juíza do Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Penafiel fez correcto julgamento ao considerar que o executado tem o direito de audiência 
prévia à sua chamada à execução fiscal e que a falta de notificação para o exercício desse direito de-
termina a extinção da execução quanto a ele.

Caso venha a ser dado provimento ao recurso, haverá ainda que indagar se estão já conhecidos 
os demais fundamentos de oposição à execução fiscal invocados na petição inicial e, não estando, se 
é possível apreciá -los e decidi -los.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel deu como provados os seguintes factos:
«1 - Por dívidas de IVA de B…….., referentes aos anos de 1994, 1995 e 1996, no valor global de 

42.315,50 €, foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 3565 -19981701012592, em 20 de Julho 
de 1998, pelo Serviço de Finanças de Valongo -2.

2 - A dívida estava incluída no Plano de Regularização Prestacional, previsto pelo Decreto -Lei 
n.º 124/96.

3 - O executado originário aderiu ao Decreto -Lei n.º 124/94 (Plano Mateus) em 31.01.1997  - cf. 
doc. de fls. 242 dos autos.

4 - O executado B……… foi excluído do referido Plano Prestacional por incumprimento em 
21.02.2000  - cf. doc. de fls. 242 dos autos.

5 - Em face da exclusão do regime do Decreto -Lei n.º 124/96, foi proferido despacho em 26.12.2001 
a ordenar o prosseguimento dos autos.

6 - Em 23.10.2002, o referido Serviço de Finanças procedeu à penhora de imóvel pertença da 
cônjuge mulher do executado.

7 - A ora oponente foi citada como executada em 9 de Janeiro de 2006.
8 - As liquidações das dívidas referidas em 1, foram notificadas ao executado B……., em 30.09.1997 

 - cfr. doc. de fls. 64 dos autos.
9 - A dívida exequenda diz respeito a IVA dos anos de 1994 a 1996.
10 - A instauração da execução ocorreu em 20.07.1998.
11 - O processo esteve parado entre 01.09.2006 e 26.08.2008, relativamente à oponente devido a 

dedução da oposição  - cf. teor de fls. 242 dos autos.
12 - A ora oponente não foi notificada para exercer o seu direito de audiência prévia antes da 

citação para a execução em causa».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Num processo de execução fiscal instaurado para cobrança de dívidas de IVA dos anos de 1994, 

1995 e 1996 com base em certidões das quais consta como devedor originário o marido de A…….., 
esta foi citada.

Veio então deduzir oposição com diversos fundamentos: não consta do título executivo nem nunca 
exerceu qualquer actividade sujeita a IVA, motivo por que se verifica a sua ilegitimidade; a dívida exe-
quenda respeitante ao ano de 1994 está prescrita; não foi notificada das liquidações dentro do prazo da 
caducidade; não foi notificada para exercer o direito de audiência prévia à citação.
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Na primeira sentença proferida nestes autos (fls. 97 a 102), a Juíza do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Penafiel julgou a oposição procedente com fundamento na falta de notificação das liquidações 
à Oponente dentro do prazo da liquidação, único fundamento de oposição que apreciou.

Essa sentença foi revogada por acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte (fls. 152 a 164), 
que julgou improcedente esse fundamento e ordenou que os autos regressassem à 1.ª instância para 
conhecimento dos demais fundamentos da oposição à execução fiscal.

Na segunda sentença proferida (fls. 189 a 195), a Juíza julgou a oposição procedente com funda-
mento na prescrição das dívidas exequendas, motivo por que não conheceu dos demais fundamentos 
de oposição invocados na petição inicial (2).

Essa sentença foi revogada por acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (fls. 222 a 232), 
que ordenou que os autos regressassem à 1.ª instância para nova decisão, após ampliação da matéria 
de facto.

Na sentença ora sob recurso (fls. 248 a 259), a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Penafiel, após considerar improcedente a prescrição das dívidas exequendas (3), julgou procedente a 
invocada violação do direito de audiência prévia à citação.

Em consequência, julgando procedente a oposição à execução fiscal, julgou «extinta a execução 
em relação à» Oponente.

A Fazenda Pública insurge -se contra a sentença. Sustenta, em síntese, que não há que cumprir 
o direito de audiência antes da citação porque o processo de execução fiscal tem natureza judicial e a 
citação não pode ser tida como um acto procedimental, mas como um acto processual, motivo por que 
não lhe é aplicável o disposto no art. 60.º da Lei Geral Tributária (LGT).

Daí que tenhamos enunciado a questão a apreciar e decidir nos termos enunciados em 1.8.
2.2.2 DO DIREITO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA
Na sentença recorrida considerou -se que o órgão de execução fiscal deveria ter permitido à ora 

Recorrida o exercício do direito de audiência prévia à sua citação e que, não lhe tendo proporcionado 
o exercício desse direito, se verifica um «vício do procedimento tributário que se projecta na execução 
e determina a sua anulação».

A decisão assenta, pois, no pressuposto (implícito, pois só assim encontra justificação a aplicabili-
dade do art. 60.º da LGT) de que a citação da ora Recorrida constitui um acto administrativo -tributário 
ou, pelo menos, se insere num procedimento com essa natureza.

Salvo o devido respeito, não é assim.
A ora Recorrida foi citada por o órgão de execução fiscal a ter considerado como co -responsável e 

co -devedora do imposto em cobrança, face ao disposto no art. 1691.º, alínea d), do Código Civil (CC) (4), 
passando a deter a qualidade de co -executada com a citação. Na verdade, as dívidas exequendas provêm 
de IVA, ou seja, são consideradas contraídas no exercício da actividade de comércio e, por isso, da 
responsabilidade de ambos os cônjuges (5), motivo por que os dois devem ser chamados à execução.

A ora Recorrida foi chamada à execução fiscal na qualidade de co -executada e, a nosso ver, nada 
obrigava o órgão de execução fiscal a, previamente à citação, facultar à citanda a possibilidade de se 
pronunciar ao abrigo do disposto no art. 60.º da LGT.

Na verdade, como bem salientou a Recorrente, o art. 60.º da LGT – disposição legal ao abrigo 
da qual a sentença considerou impor -se a participação, a concretizar através do direito de audiência 
prévia – só logra aplicação em sede do procedimento tributário, como resulta, desde logo, da inserção 
sistemática da norma, no Título III da LGT, sujeito à epígrafe “Do Procedimento Tributário”.

Ora, o processo de execução fiscal tem natureza judicial, expressamente reconhecida pelo art. 103.º, 
n.º 1, da LGT (6). Como resulta deste preceito, admite -se que a Administração tributária (AT) pratique 
actos naquele processo, apenas lhe estando vedada a prática daqueles que tenham natureza jurisdicio-
nal (7), que os princípios consagrados nos arts. 110.º, 111.º e 202.º da Constituição da República (CRP) (8) 
impõem que fique reservada ao tribunal, numa distribuição de competências a que o legislador ordinário 
deu concretização através dos arts. 10.º, n.º 1, alínea f) (9), e 151.º do CPPT (10).

O facto de a AT poder praticar no processo de execução fiscal actos de natureza não jurisdicional 
não implica que todos os actos por ela praticados naquele processo constituam actos administrativos 
em sentido estrito. No âmbito do processo de execução fiscal, a AT pratica, não só actos administrativos 
de natureza tributária (que lhe competem na sua condição de exequente, quando o seja), mas também 
outros actos processuais, cuja competência lhe está cometida enquanto órgão da execução fiscal, nos 
termos do disposto no já referido art. 10.º, n.º 1, alínea f), do CPPT. Relativamente a estes últimos, a 
lei constitucional não impõe que hajam de ser praticados por um juiz, podendo o legislador ordinário 
atribuir a competência para o efeito a um funcionário ou ao juiz, desde que, no primeiro caso, fique 
salvaguardada a possibilidade de discutir judicialmente a sua legalidade, sob pena de violação do 
art. 20.º da CRP (11).

Ou seja, no processo de execução fiscal, sendo certo que está vedada à AT a prática de actos juris-
dicionais, é -lhe permitida a prática quer de actos administrativos de natureza tributária, que respeitam 
à dívida tributária e integram procedimentos tributários (v.g., a reversão, a dação em pagamento, o 
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pagamento em prestações, a aprovação de garantias e a dispensa de prestação de garantia (12), em que 
estamos perante actos «praticados por entidades diferentes do órgão da execução fiscal, na sequência 
de procedimentos tributários autónomos, que correm paralelamente ao processo de execução fiscal e 
em conexão com ele» (13), cuja prática está reservada à AT enquanto exequente, enquanto credora (14), 
quer de actos de natureza processual, constituindo alguns meras operações materiais (remessa do título 
executivo ao órgão da execução, instauração da execução) e outros actos judiciais de tramitação pro-
cessual sem natureza jurisdicional (citação, penhora, venda), cuja prática o legislador pôs a cargo da 
AT enquanto órgão da execução fiscal, a qual age aí como um mero “auxiliar” (15) na prossecução do 
escopo da execução (a cobrança das dívidas), numa «colaboração operacional com a administração 
da justiça segundo os termos em que esta se encontra cometida pela Constituição aos tribunais» (16).

A natureza destes últimos actos, que não tenham natureza administrativo -tributária, é discutível, 
mas será idêntica à dos actos de natureza não jurisdicional que são praticados no âmbito de todos os 
processos judiciais.

É certo que todos estes actos estão sempre sujeitos ao controlo judicial, como resulta do disposto 
no art. 103.º, n.º 2, da LGT, controlo que, quando efectuado a pedido dos interessados, se concretiza 
através do meio processual previsto no art. 276.º do CPPT e que o legislador denominou reclamação. 
É através desse meio que os interessados (executado ou outros) podem reagir contra todos os actos 
praticadas por órgãos administrativos no âmbito da execução fiscal, independentemente da natureza que 
estes possam revestir. Aliás, é essa diversidade da natureza dos actos praticados pela AT na execução 
fiscal que gera as consabidas dificuldades de conceptualização deste meio processual (17) e dá origem 
a várias críticas dirigidas à sua inadequada denominação como reclamação (18).

Dito isto, e regressando ao caso sub judice, fácil se torna concluir que, relativamente à citação 
do cônjuge co -executado – acto a que não pode reconhecer -se a natureza de acto administrativo –, não 
tem o órgão de execução fiscal que facultar previamente ao citando o exercício do direito de audiência.

Nem pretenda ver -se na situação sub judice paralelismo com a situação de citação do responsável 
subsidiário, em que a lei expressamente prevê que a citação seja antecedida da audição do potencial 
revertido (cfr. art. 23.º, n.º 4, da LGT (19).

É que a efectivação da responsabilidade subsidiária dá origem a um procedimento, o que bem se 
compreende por que a AT, antes da reversão, não tem título executivo que lhe permita fazer prosseguir 
a execução contra o responsável subsidiário, sendo que o procedimento serve para aferir da verificação 
dos pressupostos dessa responsabilidade e para efectivar a mesma em sede de execução fiscal. Bem se 
compreende que seja concedido ao citando a possibilidade de participar na decisão do procedimento.

Já no que respeita à citação do cônjuge que deve ser considerado co -executado, esse acto não 
está dependente de qualquer procedimento prévio, sendo que o mesmo deve, ab initio, ser tido como 
executado, sendo que a execução fiscal pode e deve ser instaurada contra ele.

Assim, manifestamente, não se impõe conceder ao cônjuge co -executado, relativamente à sua 
citação, o direito de audiência prévia.

Em todo o caso, sempre diremos que a consequência da omissão do direito de audiência prévia 
nunca seria a extinção da execução, como determinado na sentença recorrida, mas apenas a absolvição 
da Oponente da instância executiva.

Na verdade, na sentença não foi feito qualquer juízo quanto ao mérito da matéria controvertida e 
não poderia obviar -se à possibilidade do órgão de execução fiscal proferir um novo acto de reversão, 
expurgado do vício determinante da anulação (20) do anterior acto, possibilidade que lhe assiste em 
virtude do vício que conduziu à anulação ser de carácter formal (21).

Assim, o recurso será provido e a sentença será revogada.
2.2.3 DA ILEGITIMIDADE COMO FUNDAMENTO DE OPOSIÇÃO À EXECUÇÃO FISCAL
Em face da revogação da sentença recorrida, importa agora passar ao conhecimento, em subs-

tituição, dos demais fundamentos invocados na petição inicial, sendo que resta por conhecer apenas 
um, que é o da ilegitimidade, invocado pela Oponente, com menção expressa da alínea b) do n.º 1 do 
art. 204.º do CPPT, com os argumentos de que não consta do título executivo e nunca exerceu qualquer 
actividade sujeita a IVA.

Na verdade, o art. 715.º, n.º 2 do CPC, norma aplicável ao recurso de revista interposto para o 
Supremo Tribunal Administrativo por força do disposto nos arts. 749.º e 762.º, n.º 1, e do preceituado no 
art. 726.º, todos do CPC, determina: «Se o tribunal recorrido tiver deixado de conhecer certas questões, 
designadamente por as considerar prejudicadas pela solução dada ao litígio, a Relação, se entender 
que a apelação procede e nada obsta à apreciação daquelas, delas conhecerá no mesmo acórdão em 
que revogar a decisão recorrida, sempre que disponha dos elementos necessários».

A ora Recorrida invocou na petição inicial a sua ilegitimidade (ilegitimidade substantiva (22), 
alegando que não consta do título executivo e nunca exerceu actividade sujeita a IVA, retirando -se da 
sua argumentação que, por esse motivo, entende não poder ser responsabilizada pela dívida exequenda.

Salvo o devido respeito, é manifesta a improcedência deste fundamento invocado pela Oponente.
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É certo que constitui fundamento de oposição à execução fiscal, subsumível à previsão da alínea b) 
do n.º 1 do art. 204.º do CPPT, mais concretamente, ao terceiro tipo de ilegitimidade aí previsto: «não 
figurar no título e não ser responsável pelo pagamento da dívida».

Mas, como bem adverte JORGE LOPES DE SOUSA, a «ilegitimidade da pessoa citada por 
não figurar no título e não ser responsável pelo pagamento da dívida, tem em vista os casos em que 
há reversão contra responsáveis subsidiários ou em que a execução é dirigida contra responsáveis 
solidários» (23).

Ora, deixámos já dito, a ora Recorrida foi chamada à execução fiscal na qualidade de co -executada 
por estarmos perante uma dívida da responsabilidade de ambos os cônjuges. Apesar de o título ser 
extraído apenas em nome do marido, vimos já que a dívida, porque contraída no âmbito do comércio, 
é da responsabilidade de ambos os cônjuges, a menos que se prove que não foi contraída no proveito 
comum do casal ou se vigorar entre os cônjuges o regime da separação de bens.

Daqui resulta que nunca a oposição poderia proceder com fundamento no invocado não exercício 
pela Oponente de actividade sujeita à incidência de IVA. É que, para responsabilizá -la, e na ausência 
de qualquer das excepções que ficaram referidas (relativamente às quais a alegação é omissa), basta 
que o seu marido tenha exercido tal actividade.

Assim, e decididos que estão os demais fundamentos invocados na petição inicial, podemos 
concluir pela improcedência da oposição à execução fiscal.

2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Em sede de execução fiscal, não há que conceder, previamente à citação, o direito de audiência 

prévia ao abrigo do disposto no art. 60.º da LGT.
II  - Isto, porque o acto de citação não é um acto praticado pelo órgão de execução fiscal no âm-

bito de um qualquer procedimento tributário, mas antes um acto praticado no âmbito de um processo 
judicial (cfr. art. 103.º da LGT), ao abrigo de poderes exercidos no âmbito de uma competência que 
lhe é concedida pela lei para a prática de actos de natureza não jurisdicional e enquanto colaborador 
ou “auxiliar” na prossecução do escopo da execução.

III  - Porque, nos termos do disposto no art. 1691.º, n.º 1, alínea d), do CC, são da responsabilidade 
de ambos os cônjuges as dívidas contraídas por qualquer um deles no exercício do comércio, a menos 
que se prove que não foram contraídas em proveito comum do casal, ou se vigorar entre ambos o regime 
de separação de bens, não pode proceder a oposição deduzida pelo cônjuge daquele que consta do título 
executivo como devedor e que foi citado como co -executado se, como fundamento na sua invocada 
ilegitimidade (por não constar do título executivo e não ser responsável pelo pagamento da dívida), se 
limita a alegar que nunca exerceu actividade sujeita a IVA.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida 
e, em substituição, julgar improcedente a oposição à execução fiscal.

Custas pela Oponente, mas apenas em 1.ª instância, uma vez que não contra alegou o recurso.

Lisboa, 29 de Maio de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Apesar de ter invocado outra causas de pedir, apenas no interessa considerar a violação do princípio da participação, 
por preterição do direito de audição prévia à citação, por ter sido com base nela que a sentença julgou procedente a oposição à 
execução fiscal e, caso seja dado provimento ao recurso, a invocada ilegitimidade da Oponente, único fundamento da oposição 
à execução fiscal ainda por conhecer.

(2) Isto, com excepção da falta de notificação das liquidações dentro do prazo da caducidade, fundamento que, apesar 
de estar já decidido por acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte transitado em julgado, a Juíza voltou a apreciar na 
sentença.

(3) E, de novo, voltar a apreciar a falta de notificação das liquidações dentro do prazo da caducidade, fundamento que, 
estava já decidido por acórdão do Tribunal Central Administrativo Norte transitado em julgado.

(4) «1. São da responsabilidade de ambos os cônjuges:
[…]
d) As dívidas contraídas por qualquer dos cônjuges no exercício do comércio, salvo se se provar que não foram contra-

ídas em proveito comum do casal, ou se vigorar entres os cônjuges o regime de separação de bens;
[…]».
(5) Já assim não seria se o marido da ora Recorrida estivesse a responder pelas dívidas exequendas como responsável 

subsidiário. Nesse caso, as dívidas não seriam comunicáveis, uma vez que a responsabilidade subsidiária dos gerentes tem 
natureza extra -contratual, pelo que as respectivas dívidas são da exclusiva responsabilidade do gerente. Neste sentido, JORGE 
LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, 
volume III, anotação 16 ao art. 204.º, pág. 456, e anotação 3 ao art. 220.º, págs. 604 a 606.

No mesmo sentido, o acórdão do Pleno da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, de 
5 de Dezembro de 2001, proferido no processo n.º 21.438, publicado no Apêndice ao Diário da República de 14 de Março de 
2003 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2001/32440.pdf), págs. 212 a 217.
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(6) Diz o art. 103.º, n.º 1, da LGT: «O processo de execução fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da participação 
dos órgãos da administração tributária nos actos que não têm natureza jurisdicional».

(7) «De aplicação da norma ao caso em concreto, mas resolvendo um litígio ou um conflito de pretensões» (JOAQUIM 
FREITAS DA ROCHA, Lições de Procedimento e Processo Tributário, Coimbra Editora, 2.ª edição, pág. 265).

(8) Princípios da separação dos poderes e âmbito da função jurisdicional.
(9) Preceito que determina:
«1. Aos serviços da administração tributária cabe:
[…]
f) Instaurar os processos de execução fiscal;
[…]».
(10) Na redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 64 -B/2011, de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2012), 

estipula o art. 151.º, n.º 1, do CPPT: «Compete ao tribunal tributário de 1ª instância da área do domicílio ou sede do deve-
dor, depois de ouvido o Ministério Público nos termos do presente Código, decidir os incidentes, os embargos, a oposição, 
incluindo quando incida sobre os pressupostos da responsabilidade subsidiária, e a reclamação dos actos praticados pelos 
órgãos da execução fiscal».

(11) Cfr. o acórdão n.º 80/2003 do Tribunal Constitucional, publicado no Diário da República, II Série, n.º 68, de 21 de 
Março de 2003, (http://dre.pt/pdf2sdip/2003/03/068000000/0452604528.pdf), págs. 4526 a 4528, também disponível em 
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20030080.html.

(12) Neste sentido, entre outros, os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

 de 15 de Abril de 2009, proferido no processo n.º 130/09, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de 
Setembro de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32220.pdf), págs. 547 a 550, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/80951b7d1748e6668025759f004efccb?OpenDocument;

 de 23 de Fevereiro de 2012, proferido no processo n.º 59/12, publicado no Apêndice ao Diário da República de 18 de 
Abril de 2013 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2012/32210.pdf), págs. 440 a 449, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/be23336db28e007f802579bc003e8347?OpenDocument.

(13) Vide o acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo de 25 de Feve-
reiro de 2009, proferido no processo com o n.º 1116/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de Abril 
de 2009 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2009/32210.pdf), págs. 321 a 326, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/05868b3c29c9dc3c8025756f00556c32?OpenDocument.

(14) Podendo, inclusive, não ser do órgão da execução fiscal, mas de outra autoridade da AT.
(15) Aliás, era como juiz auxiliar que o Código de Processo das Contribuições e Impostos se referia ao chefe da repartição 

de finanças (cfr. art. 40.º, § único), a quem, fora de Lisboa e do Porto, competia instaurar os processos de execução fiscal e 
realizar os actos a eles respeitantes, com excepção dos de natureza jurisdicional e sempre com recurso para o juiz do tribunal 
tributário.

(16) Vide o acórdão referido em (11).
(17) JOAQUIM FREITAS DA ROCHA refere que esta reclamação «tem um misto de recurso contencioso – pois trata -se 

do controlo de um acto de um órgão administrativo por parte do tribunal – e de recurso jurisdicional – na medida em que o 
acto a ser controlado pelo tribunal é um acto praticado num processo» (ob. cit., pág. 297).

(18) JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume IV, anotação 2 ao art. 276.º, págs. 267/268.
(19) «A reversão, mesmo nos casos de presunção legal de culpa, é precedida de audição do responsável subsidiário nos 

termos da presente lei e da declaração fundamentada dos seus pressupostos e extensão, a incluir na citação».
(20) No sentido de que a violação do direito de audiência prévia não pode ter como consequência senão a anulação do acto, 

vide DIOGO LEITE DE CAMPOS, BENJAMIM SILVA RODRIGUES e JORGE LOPES DE SOUSA, Lei Geral Tributária 
Anotada e comentada, Encontro da Escrita Editora, 4.ª edição, anotação 15 ao art. 60.º, pág. 515.

(21) Com interesse sobre a questão vide o acórdão da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo de 10 de Outubro de 2012, proferido no processo n.º 726/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/f6c0157a2aaf60b780257aa0002d55f2?OpenDocument.

(22) A ilegitimidade que pode constituir fundamento de oposição à execução fiscal – prevista na alínea b) do n.º 1 do 
art. 104.º do CPPT – é uma ilegitimidade substantiva, que assenta na falta de responsabilidade do citado pela dívida exequenda e 
que determina a prolação de uma sentença que, conhecendo do mérito, julgue extinta a execução fiscal quanto ao oponente.

(23) Ob. cit., volume III, anotação 14 ao art. 204.º, págs. 454/455. 

 Acórdão de 29 de Maio de 2013.

Assunto:

Nulidade da sentença. Contradição entre os fundamentos e a decisão. Base de incidên-
cia. Derrama Municipal. Regime especial de tributação de grupos de sociedades.

Sumário:

 I — Se, na fundamentação da sentença, o julgador seguir determinada linha de racio-
cínio, apontando para determinada conclusão, e, em vez de a tirar, decidir noutro 
sentido, oposto ou divergente, a oposição será causa de nulidade da sentença.

 II — De acordo com o regime da derrama que resulta da Lei das Finanças Locais, 
aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, a derrama passou a incidir sobre 
o lucro tributável sujeito e não isento de IRC.
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 III — Sendo aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, face à 
redacção do artigo 14.º da Lei das Finanças Locais anterior à Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de Dezembro, a derrama devia incidir sobre o lucro tributável do grupo e 
não sobre o lucro individual de cada uma das sociedades.

 IV — O artigo 14.º, n.º 8, da Lei das Finanças Locais, na redacção que lhe foi dada 
pelo artigo 57.º da Lei do Orçamento do Estado para 2012 (Lei n.º 64 -B/2011, de 
30 de Dezembro) é uma norma inovadora e não interpretativa.

Processo n.º 482/13 -30.
Recorrente: A… — Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. Vem A……., SGPS, SA, com os sinais dos autos, recorrer para este Supremo Tribunal da 

sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel que julgou improcedente a impugnação ju-
dicial da decisão de indeferimento tácito da reclamação graciosa n.º 18562012E001944, dos actos de 
autoliquidação de IRC (derrama), nos valores de 16.432,21 € e 14.235,92 €, relativos aos exercícios 
de 2009 e 2010.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A. Os presentes autos respeitam à autoliquidação de derrama relativa aos exercícios de 2009 e de 

2010, efectuada pela ora Recorrente, na qualidade de sociedade dominante de um grupo de sociedades, 
tendo esta optado, a nível fiscal, pela aplicação do RETGS para determinação do lucro tributável em 
relação a todas as sociedades do grupo, estando assim enquadrada no Regime de Isenção em sede de 
IVA e no Regime Geral de IR e grupos de Sociedades no Regime Especial de Tributação dos Grupos 
de Sociedades — RETOS. B. Em causa está o montante de € 16.432,21 e o montante de € 14.235,92, 
efectivamente pago pela Recorrente, a título de derrama, cujo apuramento se efectuou através soma-
tório dos montantes das derramas apuradas individualmente ao nível das sociedades dependentes que 
compõem o grupo de Sociedades.

C. Fundamentou então a Recorrente a sua Impugnação Judicial em erro no cálculo do valor 
de autoliquidação do imposto de 2009 e de 2010, traduzido na quantificação do valor da derrama, e 
solicitou o reembolso parcial nos montantes de € 16.432,21 e de € 14.235,92, resultante da diferença 
entre os valores que lhe deveriam ser reembolsados e os apurados montantes a reembolsar.

D. Tudo conforme resulta da matéria de facto dada como provada nos autos de que ora se recorre.
E. Por Sentença proferida pelo Tribunal a quo, veio aquele Tribunal a considerar que (...) andou 

bem a Administração Fiscal, não havendo lugar à anulação da derrama autoliquidada na declaração 
de rendimentos de IRC respeitante aos exercícios de 2009 e de 2010, nem ao reembolso à impugnante 
do valor de E 16.432,21 e do valor de € 14.235,92, respeitante a quantia de derrama que foi por si 
paga nos anos de 2009 e de 2010 (...)“

F. Concluindo assim pela improcedência da Impugnação Judicial, com as legais consequências.
G. Acontece que, conforme se pode comprovar pela leitura da Douta Sentença e como se deixou 

já melhor descrito ao longo das presentes alegações, essa decisão do Tribunal a quo é motivada em 
argumentos opostos à decisão proferida a final

H. Pelo que a Recorrente dissente do julgado alegando, antes de mais, que a decisão recorrida é 
nula nos termos do art. 125º n.º 1 do CPPT e art. 668º n.º 1 alínea c) do CPC (aplicável ex vi art. 20 
alínea e) do CPPT), pois, repita -se, os fundamentos apresentados pela Meritíssima Juiz “a quo” se 
encontram em oposição com a decisão por aquela proferida.

Para tanto, atente -se ao que vai escrito a fls. 11 da sentença ora recorrida.
J. É forçoso concluir da sentença recorrida — na medida em que é exactamente o que vai es-

crito na fundamentação de direito da sentença  - que nos casos em que esteja em causa a aplicação 
do RETGS, a base de incidência da derrama para efeitos do art. 14º n.º 1 da Lei n.º 2/2007, de 15 de 
Janeiro (redação então em vigor), será o lucro resultante da soma de lucros tributáveis e prejuízos 
fiscais individuais (resultado agregado) uma vez que apenas este se encontra sujeito a IRC.

K. O que confirma o alegado erro na autoliquidação de derrama apurada na declaração de 
rendimentos relativa aos exercícios de 2009 e de 2010 do grupo de sociedades em causa, tributado 
pelo RETGS.

L. E a consequente anulação da derrama autoliquidada e reembolso dos montantes de € 16.432,21 
e de E 14.235,92, respeitante às quantias da derrama que foram pagas pela Recorrente em montante 
superior ao legalmente devido.

M. Portanto, argumentação do Douto Tribunal a quo supra exposta não é apenas uma mera 
argumentação sem relevo para a boa decisão da causa.

N. Esta argumentação é a decisão da questão que a Recorrente levou a juízo!!
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O. Ou seja, a Recorrente prendia (e pretende) saber se a derrama municipal relativa aos exercícios 
de 2009 e de 2010, autoliquidada pela Recorrente enquanto Sociedade sujeita ao RETOS, incide sobre 
o lucro tributável do grupo ou sobre o lucro tributável de cada uma das sociedades que o integram.

P. E quanto a essa questão, escreveu, e muito bem, a Meritíssima Juiz do Tribunal a quo que, no 
âmbito do regime especial de tributação de grupos de sociedades, onde se encontra a Recorrente, a 
determinação do lucro tributável do grupo, para efeitos de IRC, é apurada através da soma algébrica 
dos lucros tributáveis e dos prejuízos fiscais apurados nas declarações periódicas individuais das so-
ciedades que pertencem ao grupo e que, uma vez determinado o lucro tributável para efeitos de IRC, 
está encontrada a base de incidência da derrama.

Q. Dando, repita -se, inteira razão à pretensão da ora Recorrente que ao longo da sua petição 
inicial e alegações (nos termos do art. 120º do CPPT), que o quid da derrama, quando seja aplicável 
o regime especial de tributação de grupos, é constituído pelo lucro tributável do grupo apurado nos 
termos do art. 70º do CIRC, e não pelo lucro tributável de cada sociedade.

R. Assim, ao decidir em sentido oposto, a sentença ora recorrida padece de erro lógico na con-
clusão do raciocínio jurídico, traduzida na improcedência da impugnação.

S.. Nestes termos, deve a sentença recorrida declarada nula, nos termos e para os efeitos do 
art. 125º n.º 1 do CPPT e art. 668º n.º 1 al.c) do CPC (aplicável ex vi art. 2º alínea e) do CPPT) e de-
verá ser ordenado que o Tribunal a quo decida pela procedência da impugnação judicial em questão, 
com as suas legais consequências.

T. Por seu turno, o CPC prevê no seu art. 668º n.º 4 que as nulidades das decisões previstas nas 
alíneas b) a e) do n.º 1 do citado preceito legal, sejam arguidas, quando a sentença admitir recurso 
ordinário, em via de recurso, perante no Tribunal ad quem, o que desde já se requer.

O. Devendo ainda V. Exas. decidir pela anulação da derrama autoliquidada na declaração de 
rendimentos de IRC respeitante a 2009 e a 2010 e consequente reembolso à Recorrente o valor de 
€ 16.432,21 e de € 14.235,92, respeitante às quantias de derrama que foram por si pagas em montante 
superior ao legalmente devido

V. Caso assim V. Exas. não entendam, o que só por mera questão de patrocínio se admite, sempre 
se dirá que a sentença recorrida apresenta -se ilegal porque desconforme com o disposto no art.º 14º 
n.º 1 da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, em conjugação com o n.º 1 do artº 30 e arts.º 69º a 71º, todos 
do CIRC, merecendo, por isso, não ser confirmada por este Venerando Tribunal.

W. Com efeito, como é sabido, a aplicação do RETGS tem subjacente a existência de um conjunto 
de regras específicas de apuramento e quantificação do lucro tributável do Grupo: as sociedades nele 
envolvidas irão ver o seu “resultado fiscal” apurado de forma conjunta, compensando os prejuízos 
apurados por algumas delas contra os resultados positivos apurados por outras.

X. O RETGS propicia um verdadeiro mecanismo de ponderação de lucros e prejuízos fiscais ao 
nível do Grupo para efeitos de apuramento do correspondente lucro tributável agregado.

Y. Este é, por sua vez, o regime que se deve aplicar em tudo o que não resulta regulado no regime 
da derrama, na Lei das Finanças Locais aprovada pela Lei 2/2007, de 15 de Janeiro.

Z. Pois, mantendo a derrama contornos de imposto acessório do IRC haverá que seguir para o 
respectivo cálculo as regras do imposto principal (IRC) em tudo o que a LFL não regula.

AA. O regime de derrama remete expressamente para o regime legal de IRC a sua base de inci-
dência e dos seus sujeitos passivos.

BB. Logo, para efeito de derrama, o lucro tributável sujeito e não isento de IRC da Impugnante 
é o lucro tributável do grupo de sociedades.

CC.. E não, o lucro tributável de cada uma das sociedades individualmente (cfr. entendimento do 
Ofício — Circulado n.º 20132, de 14 de Abril de 2008).

DD. Razão pela qual na autoliquidação de imposto dos anos de 2009 e de 2010, foi erradamente 
apurado o montante da derrama.

EE. Assim, a ora Recorrente pagou o montante de € 56.613.26 e expressamente inscrito no 
campo 364, quadro 10, do já referido modelo 22 relativo ao exercício de 2009, e referente ao pagamento 
do imposto relativo a derrama, (valor referente ao lucro tributável individualmente apurado).

FF. Quando o valor da derrama do grupo de sociedades a inscrever neste campo 364, quadro 10, 
deveria ser, de acordo com tudo quanto vai dito ao longo das presentes alegações de recurso, de 
€ 40.181.05 (valor referente ao lucro tributável do grupo de sociedades).

GG. O mesmo se dizendo quanto ao exercício de 2010 onde a Recorrente pagou o montante de 
€ 70.097,49, expressamente inscrito no campo 364, quadro 10, do já referido modelo 22 e referente 
ao pagamento do imposto relativo a derrama, (valor referente ao lucro tributável individualmente 
apurado).

HH. Quando o valor da derrama do grupo de sociedades a inscrever neste campo 364, quadro 10 
deveria ser de € 55861,57 (valor referente ao lucro tributável do grupo de sociedades).
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II. Verificados tais erros, os quais foram alvo de Reclamação Graciosa, caberia à Administração 
Tributária o deferimento de tal reclamação e o reembolso dos montantes de € 16.432,21 e de € 14.235,92, 
resultantes da diferença entre os montantes legalmente devidos e os que efectivamente pagou.

JJ. Além do mais, o STA veio já firmar a sua posição neste exacto sentido: “quando seja aplicável 
o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, a derrama deve incidir sobre o lucro tribu-
tável do grupo e não sobre o lucro individual de cada uma das sociedades” (Cf. Acórdão datado de 
2 de Fevereiro de 2011, preferido no âmbito do processo nº0909/10 e, mais recentemente, no acórdão 
do STA, proferido no âmbito do recurso n.º 0309/11, datado de 22 de Junho de 2011).

KK. Deste modo, deve o presente recurso ser julgado procedente, revogando -se a sentença prefe-
rida, com todas as consequências legais, e deve ser anulada a derrama autoliquidada da declaração 
de rendimentos de IRC respeitante aos exercícios de 2009 e de 2010 e reembolsado à Recorrente os 
valores de € 16.432,21 e de € 14.235,92, respeitante às quantias de derrama que foram por si pagas 
em montante superior ao legalmente devido.

Em suma:
LL. A sentença ora recorrida enferma do vício de nulidade a que se reporta o art.. 125º n.º 1 do 

CPPT e art. 668º n.º 1 alínea c) do CPC (aplicável ex vi art. 2º alínea e) do CPPT), porque motivada 
em argumentos opostos à decisão proferida a final.

MM. Devendo V. Exas., nos termos expostos, julgar procedente a nulidade aqui arguida, suprindo -a 
e declarando em que sentido a decisão deve considerar -se modificada, isto é, ordenando que o Tribunal 
a quo decida pela procedência da impugnação judicial em questão, por ser esse o sentido da funda-
mentação aposta na Sentença e por ser esse o entendimento unânime da Doutrina e Jurisprudência 
Portuguesas, com as suas legais consequências.

Ou, por outro lado e caso assim não se entenda, o que só por mera questão de patrocínio se 
admite, devem V. Exas. revogar a dita sentença por clara violação das disposições legais aplicáveis, 
nomeadamente com o disposto no artº 14º n.º 1 da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, em conjugação 
com o n.º 1 do artº 3º e arts.º 69º a 71º todos do CIRC, decidindo pela procedência da pretensão da 
Recorrente, com as suas legais consequências».

2 - A Fazenda Pública não apresentou contra -alegações.
3. O Exmº Procurador -Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido do provimento do recurso, 

argumentando que a sentença impugnada enferma de nulidade por oposição dos fundamentos com a 
decisão (art.125º nº1 CPPT; art.668º nº1 al.c) Código de Processo Civil).

Mais sustenta que, intervindo este Supremo Tribunal Administrativo na qualidade de tribunal de 
revista, deverá conhecer dos demais fundamentos do recurso, pronunciando -se no sentido de que «quando 
seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, a derrama deve incidir sobre 
o lucro tributável do grupo e não sobre o lucro individual de cada uma das sociedades».

Invoca, em abono da sua tese, a jurisprudência desta Secção de Contencioso Tributário, que cita.
4. Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
4.1  - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
1º  - A impugnante é uma sociedade anónima colectada com a actividade de Sociedade Gestora 

de Participações Sociais não Financeiras, com o CAE 64202.
2.º  - A impugnante é a Sociedade dominante de um grupo de Sociedades (nos termos e para os 

efeitos do disposto no art. 69º e seguintes do CIRC).
3º  - Encontra -se enquadrada no Regime de Isenção em sede de IVA e no Regime Geral de IR 

(regime de contabilidade organizada) e grupos de Sociedades no Regime Especial de Tributação dos 
Grupos de Sociedades — RETGS — como sociedade dominante das sociedades dominadas “B……..”, 
com o NIPC …….. e “C…… S.A.”, com o NIPC …….

4.º  - A 27 de Maio de 2009, a impugnante submeteu via internet a declaração do Modelo 22 — re-
lativa ao exercício de 2009, no âmbito do regime de tributação grupo de sociedades  - cf. doc.1, junto 
aos autos pela impugnante.

5º  - Na referida declaração vem inscrito no campo 364, quadro 10, do modelo 22 relativo ao 
exercício de 2009, o valor de € 56.613,26, referente ao imposto da derrama municipal.

O referido valor da derrama foi apurado tendo em conta os lucros tributáveis suportados indivi-
dualmente pelas sociedades integrantes no perímetro fiscal.

7.º  - Este valor resultou, assim, da aplicação da taxa 15% sobre o lucro tributável, sujeito e não 
isento de RC, da sociedade “C……., S.A.”, e referente ao ano de 2009, calculado em € 3.774.217,14  - cf. 
documento.2, junto aos autos pela impugnante.

8.º  - A Sociedade “B………, no ano de 2009, teve um prejuízo fiscal de € 873.382,55  - cf. docu-
mento 3, junto aos autos pela impugnante.

9º  -Nesse mesmo ano, também a sociedade impugnante teve um prejuízo fiscal, individualmente 
apurado, de € 222.098,56  - cf. doc.4, junto aos autos pela impugnante.
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10º  - Em 26 de Maio de 2011, a impugnante submeteu via internet, a declaração do Modelo 22, 
relativa ao exercício de 2010, no âmbito do regime de tributação grupo de sociedades  - cf.doc.5, junto 
aos autos pela impugnante.

11º  - Na qual foi apurado, um lucro tributável de € 3.724.104,56 e um total a pagar à Adminis-
tração Fiscal de € 230.310,91.

12.º  - Na referida declaração, encontra -se inscrito no campo 364, quadro 10, no modelo 22, relativo 
ao exercício de 2010, o valor de € 70.097,49 referente ao imposto da derrama municipal.

13º  - Este valor resultou, da aplicação da taxa 1,5% sobre o lucro tributável, sujeito e não isento 
de IRC, da sociedade “C…….., S.A.” e referente ao ano de 2010, calculado em €4.673.165,91, cf. 
doc.6, junto aos autos pela impugnante.

14.º  - A Sociedade “B…….., Lda.”, no ano de 2010, apresentou um prejuízo fiscal de € 779.343,92  - 
cf. doc. 7, junto aos autos pela impugnante.

15.º  - Não tendo sido apurado lucro tributável para efeitos da derrama  - cf. doc.7, junto aos autos 
pela impugnante.

16.º  - No ano de 2010, a sociedade ora impugnante teve um prejuízo fiscal, individualmente 
apurado, de € 169.717,44  - cf. doc.8, junto aos autos pela impugnante.

17.º  - Não tendo sido apurado lucro tributável para efeitos da derrama  - cf. doc.8, junto aos autos 
pela impugnante.

18.º  - Em 01 de Junho de 2011, a ora impugnante submeteu via internet uma declaração de subs-
tituição do Modelo 22 apresentado em 27 de Maio de 2010 e referente ao ano de 2009  - cf.doc.9, junto 
aos autos pela impugnante.

19.º  - A impugnante manteve, na declaração, o valor inscrito no campo 364, quadro 10 do mo-
delo 22  - cf.doc.9, junto aos autos pela impugnante.

20.º  - Em 13 de Janeiro de 2012, a ora impugnante apresentou junto do Senhor Director das 
Finanças de Penafiel, reclamação graciosa contra a autoliquidação da derrama no Regime Especial de 
Tributação dos Grupos de Sociedades (RETGS), apurada na liquidação de IRC referente aos anos de 
2009 e 2010, em cumulação de pedidos  - cf. doc. 10, junto aos autos pela impugnante.

21.º  - Arguiu a impugnante na sua reclamação graciosa o erro no cálculo do valor de autoliquidação 
do imposto de 2009 e do imposto de 2010  - cf. doc. 10, junto aos autos pela impugnante.

22.º  - A reclamação graciosa foi enviada pela impugnante em 13 de Fevereiro de 2012  - cf. com-
provativo da entrega constante do doc.10, junto aos autos pela impugnante.

23.º  - A reclamação graciosa não foi expressamente decidida no prazo de quatro meses, de acordo 
com o disposto no art. 57º, nº1, da LGT (até 13 de Junho de 2012).

24.º  - Inconformada com a decisão de indeferimento tácito, veio a impugnante apresentar impug-
nação da decisão.

4.2 – Do mérito do recurso
Face às conclusões das alegações são as seguintes as questões objecto de recurso:
a) Saber se a sentença impugnada enferma de nulidade por oposição dos fundamentos com a 

decisão;
b) Caso proceda este fundamento do recurso impõe -se suprir a arguida nulidade e proceder à 

reforma da decisão recorrida nos termos do artº 731º, n.º 1 do Código de Processo Civil
4.3 Da alegada nulidade da decisão recorrida por oposição entre os fundamentos e a decisão.
Nos termos do artigo 125.º n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário constituem 

causas de nulidade da sentença a falta de assinatura do juiz, a não especificação dos fundamentos de 
facto e de direito da decisão, a oposição dos fundamentos com a decisão, a falta de pronúncia sobre 
questões que o juiz deva apreciar ou a pronúncia sobre questões que não deva conhecer.

Dispõe, por sua vez, o art. 668º n.º 1, alínea c) do Código de Processo Civil que é nula a sentença 
quando os fundamentos estejam em oposição com a decisão.

Como ensinam José Lebre de Freitas, A. Montalvão Machado, e Rui Pinto no seu Código de 
Processo Civil anotado, vol. II, pag. 670 «entre os fundamentos e a decisão não pode haver contradição 
lógica; se, na fundamentação da sentença, o julgador seguir determinada linha de raciocínio, apontando 
para determinada conclusão, e, em vez de a tirar, decidir noutro sentido, oposto ou divergente, a opo-
sição será causa de nulidade da sentença. Esta oposição não se confunde com o erro na subsunção dos 
factos à norma jurídica ou, muito menos, com o erro na interpretação desta (….) A oposição entre os 
fundamentos e a decisão tem o seu correspondente na contradição entre o pedido e a causa de pedir, 
geradora da ineptidão da petição inicial (art.. 193 -2 -b)».

Ora, no caso subjudice, a sentença recorrida padece de notória contradição entre os fundamentos 
a decisão.

Na verdade a decisão sindicada seguiu uma determinada linha de raciocínio, com base na pre-
missa de que, uma vez determinado o lucro tributável do grupo de sociedades para efeitos de IRC está 
encontrada a base de incidência de IRC.
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E para o efeito evocou a jurisprudência consolidada da Secção de Contencioso Tributário deste 
Supremo Tribunal Administrativo no sentido de que, em caso de aplicação do regime especial de tri-
butação dos grupos de sociedades, a derrama deve incidir sobre o lucro tributável do grupo e não sobre 
o lucro individual de cada uma das sociedades

Em face de tal fundamentação jurídica a conclusão lógica seria, como bem nota o Exmº Procurador-
-Geral Adjunto, a procedência da impugnação judicial, com a consequente anulação das autoliquidações 
na medida em que resultaram da aplicação da taxa de derrama aos lucros tributáveis da sociedade C…
…., S.A., individualmente considerada, e não do grupo económico.

Porém o tribunal recorrido acabou por concluir em sentido contrário, deixando expresso que «bem 
andou a administração fiscal, não havendo lugar à anulação da derrama autoliquidada na declaração 
de rendimentos de IRC respeitante aos exercícios de 2009 e de 2010, nem ao reembolsado à impugnante 
do valor de € 16.432,21 e o valor de € 14.23592, respeitantes a quantias de derrama que foram por si 
pagas nos anos de 2009 e 2010», o que constitui uma verdadeira incongruência, de resto demonstrada 
de forma clara nas alegações de recurso.

É pois manifesta a oposição entre os fundamentos e a decisão.
A sentença recorrida padece assim da arguida nulidade por contradição lógica entre os seus fun-

damentos e a parte decisória, que se declara, pelo que procedem nesta parte as alegações de recurso.
5. Impõe -se, portanto, suprir tal nulidade, o que se fará, nos termos do artº 731º, n.º 1 do Código 

de Processo Civil, assumindo a reforma da sentença recorrida quanto à questão do erro na autoliqui-
dação da derrama apurada nas declarações de rendimentos relativas aos exercício de 2009 e 2010 e da 
eventual violação do disposto no art.º 14º n.º 1 da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, em conjugação com 
o n.º 1 do artº 30 e art.s 69º a 71º, todos do CIRC.

Ora no caso vertente, a questão suscitada é, até nos pressupostos de facto, em tudo idêntica à 
questão foi apreciada e decidida neste Supremo Tribunal Administrativo em data recente por acórdão 
de 02/05/2012, no processo n.º 234/12, subscrito pelo presente relator, pelo que se acompanhará a ar-
gumentação jurídica aí aduzida por economia de meios e tendo em vista uma interpretação e aplicação 
uniformes do direito (cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC).

Escreveu -se naquele aresto:
«A cobrança da derrama está prevista no art. 14º (1), n.º 1 da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro.
Dispõe o referido normativo que os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, 

até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendi-
mento das pessoas colectivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área 
geográfica por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma 
actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável 
nesse território.

A questão controversa nos presentes autos refere -se à base de incidência da derrama municipal 
quando seja aplicável o Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades (RETGS),

E isto porque no âmbito do REGTS dispõe o artº 64º, n.º 1 do CIRC, redacção em vigor à data 
dos factos (artº 70º, n.º 1 da actual redacção) que o lucro tributável do grupo é calculado pela socie-
dade dominante, através da soma algébrica dos lucros tributáveis e dos prejuízos fiscais apurados nas 
declarações periódicas individuais de cada uma das sociedades pertencentes ao grupo.

Ora existência da derrama está condicionada à existência do imposto principal (IRC). Trata -se 
assim de um impostos acessório que acresce ao imposto principal, de cuja existência prévia depende (cf. 
neste sentido Manuel Henrique de Freitas Pereira, Fiscalidade, 3ª edição, pag. 55, e ainda os Acórdãos 
do Supremo Tribunal Administrativo de 17.10.2001, recurso 025203 e de 23.09.1992, recurso 014380, 
in www.dgsi.pt).

É da sua natureza de imposto acessório que decorre a forma de cálculo da derrama.
Assim os impostos acessórios ou são calculados sobre a colecta do imposto principal (os chama-

dos adicionais) ou então calculam -se sobre a matéria colectável (designados por adicionamentos cf. 
ob. cit., pag. 55).

No caso do novo regime do artº 14º da Lei das Finanças Locais a derrama passou a incidir, até 
ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento 
das pessoas colectivas deixando de incidir sobre a colecta, ou seja deixou de ser um adicional ao IRC 
para passar a ser um adicionamento (2).

Mas não perdeu, por isso, a a característica de imposto acessório, na medida em que carece de 
autonomia e depende do imposto principal – cf. Américo Fernando Brás Carlos, Impostos, Teoria Geral, 
3ª edição, pags. 64 e 65.

Assim mantendo a derrama contornos de imposto acessório do IRC, e não resultando da Lei das 
Finanças Locais (na redacção então em vigor) regras específicas de apuramento da respectiva base de 
incidência nos casos de aplicação do RGTDS, haverá que seguir para o respectivo cálculo as regras do 
imposto principal (IRC).
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Também neste sentido se vem pronunciando, de forma unânime, este Supremo Tribunal Adminis-
trativo, nomeadamente nos acórdãos 909/10 de 02.02.2011 e 309/11 de 22.06.2011, cuja jurisprudência 
sufragamos e passaremos a acompanhar de perto.

Como se disse neste último aresto, «não obstante a autonomização acima assinalada em relação 
à incidência, à colecta e à taxa do IRC, a derrama continua, todavia, a depender do regime do IRC em 
todos os outros campos que definem a sua relação jurídica tributária.

Com efeito, além de remeter expressamente para o IRC na definição da sua base de incidência 
e dos seus sujeitos passivos, o regime da derrama é omisso quanto a regras próprias de determinação 
da matéria colectável, liquidação, pagamento, obrigações acessórias e garantias, para elencar apenas 
aquelas em que tradicionalmente se analisa a relação jurídica tributária.

Ora, como sustenta Manuel Anselmo Torres, a propósito da relevância dos prejuízos fiscais na 
matéria colectável da derrama, in Fiscalidade n.º 38, a fls. 159, a única via para integrar essas lacunas 
consiste em aplicar à derrama o regime previsto para o IRC.

Na verdade, como refere o autor citado, só o CIRC nos permite concluir, por exemplo, que a 
derrama deve ser objecto de autoliquidação e paga até ao fim do 5.º mês seguinte ao fim do período 
de tributação.

E o mesmo deverá, quanto a nós, suceder no caso de grupos de sociedades. Prevendo o CIRC, 
nos seus artigos 69.º a 71.º, um regime especial de tributação dos grupos de sociedades, situação em 
que se encontra a impugnante, ora recorrida, e tendo esta optado, como a lei lhe faculta, pela aplicação 
desse regime para determinação da matéria colectável em relação a todas as sociedades do grupo, a 
determinação do lucro tributável, para efeitos de IRC, é apurada através da soma algébrica dos lucros 
tributáveis e dos prejuízos fiscais apurados nas declarações individuais das sociedades que pertencem 
ao grupo.

E, assim determinado o lucro tributável para efeito de IRC, está necessariamente encontrada a 
base de incidência da derrama.

Tal entendimento, sufragado na decisão recorrida, é o que melhor se harmoniza com os preceitos 
legais aplicáveis e em nada desvirtua os fins que a LFL pretende alcançar ou ofende qualquer norma 
ou princípio constitucional, designadamente os mencionados pela recorrente na conclusão 9 das suas 
alegações.»

Em face do exposto forçoso será concluir que nos casos em que esteja em causa a aplicação do 
RTGS a base de incidência da derrama para os efeitos do artigo 14.º n.º 1 da Lei n.º 2/2007, de 15 de 
Janeiro (redacção então em vigor), será o lucro resultante da soma de lucros tributáveis e prejuízos 
fiscais individuais (resultado agregado), uma vez que apenas este se encontra sujeito a IRC (artº 64º, 
n.º 1 do CIRC).» (….)

4.3 Da não aplicação ao caso subjudice da nova redacção do n.º 8 do art.º 14.º, da Lei das Finanças 
Locais.

É certo que o artº 57º da Lei do Orçamento do Estado para 2012 (Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de 
Dezembro) alterou a redacção do n.º 8 do art.º 14.º, da Lei das Finanças Locais, passando esta norma 
a prever que “quando seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, a der-
rama incide sobre o lucro tributável individual de cada uma das sociedades do grupo, sem prejuízo do 
disposto no artigo 115.º do Código do IRC”.

Trata -se, porém de norma claramente inovadora que não se aplica ao caso subjudice em que está 
em causa o exercício de 2007.

Só se a lei fosse interpretativa é que aplicaria a factos passados. E se o fosse, por certo o legislador 
não deixaria de o fazer constar do respectivo texto, dizendo que se tratava de uma norma interpretativa.

Mas não o fez, nem se surpreende no texto da Lei do Orçamento de 2012 ou no referido n.º 8º do 
artº 14º da Lei das Finanças Locais qualquer referência ao carácter interpretativo da norma ou a qualquer 
controvérsia gerada pela solução de direito anterior. Trata -se certamente de opção legislativa diversa, 
quiçá motivada pela necessidade de arrecadar receitas imposta pela conjuntura económica, dado que a 
interpretação possível da norma na sua redacção anterior, acolhida pela jurisprudência unânime deste Su-
premo Tribunal Administrativo, tinha como consequência uma poupança fiscal significativa para os gru-
pos de sociedades em que co -existissem sociedades com lucro tributável e sociedades com prejuízo fiscal.
 Ora, como refere Baptista Machado (Introdução ao Direito e ao Discurso legitimador, pág. 247) “… 
para que a lei nova possa ser interpretativa, de sua natureza, é preciso que haja matéria para interpreta-
ção. Se a regra de direito era certa na legislação anterior, ou se a prática jurisprudencial que lhe havia 
de há muito sido atribuído um determinado sentido, que se mantinha constante e pacífico, a lei nova 
que venha resolver o respectivo problema jurídico, em termos diferentes, deve ser considerada uma 
lei inovadora”.

Neste contexto, sendo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo pacífica, em sentido 
aliás inverso ao consagrado na lei nova, haveremos de concluir que não estamos perante um lei inter-
pretativa mas sim perante uma lei inovadora, portanto, com aplicação apenas para o futuro – art. 12º 
do CC»
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Acresce dizer que neste sentido se tem pronunciado a jurisprudência consolidada da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo, como evidenciam os acórdãos citados 
pelo Exmº Procurador -Geral Adjunto no parecer supra referido, jurisprudência essa que também aqui 
se acolhe e se reitera tendo em vista a aplicação e interpretação uniformes do direito (art. 8.º n.º 3 C. 
Civil).

Daí que, não existindo razões, até porque nenhuma mudança legislativa ocorreu que a tal conduza, 
para alterar o entendimento fixado naquele acórdão 234/12, se conclua que procede a impugnação por 
erro na autoliquidação de derrama apurada na declaração de rendimentos relativa aos exercícios de 
2009 e de 2010 do grupo de sociedades tributado pelo RETGS e violação do disposto nos artº 14º n.º 1 
da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, e 69º a 70º do CIRC, porquanto ao invés do que é pressuposto do 
acto impugnado, o quid da derrama, quando seja aplicável o regime especial de tributação de grupos das 
sociedades, é constituído pelo lucro tributável do grupo e não pelo lucro tributável de cada sociedade.

6. Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em julgar nula a sentença recorrida por contradição entre os seus 
fundamentos e a parte decisória, e, nos termos do disposto no artº 731º, n.º 1 do Código de Processo 
Civil, em julgar procedente, com esta fundamentação, a impugnação judicial.

Custas pela Fazenda Pública em primeira instância, dado que não contra -alegou o recurso.

Lisboa, 29 de Maio de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.

(1) Este normativo foi recentemente alterado pela da Lei do Orçamento do Estado para 2012 (Lei n.º 64 -B/2011, de 
30 de Dezembro), cujo artº 57º deu nova redacção do seu n.º 8. Porém, como abaixo se verá, entende -se que esta alteração não 
é aplicável ao caso subjudice, por se tratar de norma inovadora.

(2) Ver neste sentido Rui Duarte Morais, Passado, Presente e Futuro da Derrama, revista Fiscalidade, n.º 38, pags. 109 
e segs., e Sérgio Vasques, o Sistema de tributação Local e a Derrama, Fiscalidade, pag. 121. 

 Acórdão de 29 de Maio de 2013.

Assunto:

Questão nova.

Sumário:

 I — Os recursos são meios para obter o reexame das questões já submetidas à apre-
ciação dos tribunais inferiores, e não para criar decisões sobre matéria nova, não 
submetida ao exame do tribunal de que se recorre.

 II — Assim, e em princípio, não podem neles ser tratadas questões novas, que não tenham 
sido suscitadas perante o tribunal recorrido e que não tenham sido apreciadas 
pela decisão impugnada.

Processo n.º 552/13 -30.
Recorrente: A…………, S. A.
Recorrido: Câmara Municipal da Póvoa de Varzim.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção doo Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo

1 – RELATÓRIO
A…………, S.A. Contribuinte Fiscal n.º …………, deduziu impugnação, na sequência de inde-

ferimento expresso da reclamação graciosa por si deduzida, em relação à liquidação efectuada pelo 
Município da Póvoa de Varzim, relativa a taxa liquidada ao abrigo do Regulamento Municipal de 
Urbanização e Edificação aprovado em cumprimento do Regime Jurídico da Urbanização e Edifica-
ção (DL n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de 
Setembro), devida pela instalação de uma infraestrutura de suporte a estação de radiocomunicação, no 
montante de €7.816,10.
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Por sentença de 28 de Dezembro de 2012, o TAF do Porto, julgou a impugnação improcedente.
Reagiu a particular A…………, S.A., interpondo o presente recurso cujas alegações integram as 

seguintes conclusões:
A. A Lei das Comunicações Electrónicas procedeu à transposição de directivas comunitárias (cfr. 

o seu artigo 1.º) que procuram a “criação de um quadro jurídico que garanta a liberdade de oferta 
de serviços e rede de comunicações electrónicas, apenas sujeitos às condições previstas na presente 
Directiva e a restrições de acordo com o n.º 1 do artigo 46.º do Tratado (...)” — cfr. o considerando 
(3) da Directiva 2002/20/CE.

B. Foi pois intenção do legislador — português e europeu — promover e incentivar o desenvol-
vimento de redes de comunicações electrónicas, para tal assegurando que não fosse possível onerar 
tributariamente a actividade dos respectivos operadores para lá do que se revelasse estritamente ne-
cessário. Por essa razão, na Lei das Comunicações Electrónicas, mais concretamente nos artigos 105º 
e 106º, foi expressamente previsto um catálogo fechado de taxas que podem incidir sobre a actividade 
dos operadores.

C. Quanto à instalação de infra -estruturas de suporte à actividade das empresas de comunicações 
electrónicas, prevê -se apenas a possibilidade de aplicação de uma taxa de direitos de passagem, quando 
em causa estejam, tão -só, a implantação, a passagem ou atravessamento de sistemas, equipamentos e 
demais recursos das empresas do sector dos domínios público e privado municipal.

D. Esta orientação foi entretanto mantida no Decreto -Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio, que esta-
belece o regime jurídico aplicável à construção de infra -estruturas aptas à actividade das comunicações 
electrónicas (cfr. os artigos 12º, 13º e 34º).

E. Ora: resulta do enquadramento jurídico vigente que, relativamente às infra -estruturas de 
suporte à actividade de comunicações electrónicas, a lei permite apenas a aplicação de uma taxa que 
seja a remuneração ou contrapartida dos direitos de passagem sobre o domínio público e privado mu-
nicipal, sendo que essa taxa tem de revestir concretamente o figurino da taxa municipal de direitos de 
passagem sujeita aos princípios elencados e desenvolvidos no artigo 106º da Lei das Comunicações 
Electrónicas.

F. Aliás, uma vez que o que a lei estatui é que a única taxa que pode ser cobrada é uma taxa de 
direitos de passagem (só uma e só nesse figurino legal específico), o facto de a taxa de direitos de 
passagem ter ou não sido liquidada é totalmente irrelevante para a aplicação do direito: se a taxa que 
tiver sido liquidada não é uma taxa de direitos de passagem conforme com o regime do artigo 106º da 
Lei das Comunicações Electrónicas, a mesma é ilegal.

Termos em que deve ser por V. Exas. ser dado provimento ao presente recurso, com a anu-
lação da Sentença recorrida.

Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
FUNDAMENTAÇÃO
Questão decidenda: legalidade da liquidação da taxa por licenciamento para a instalação de uma 

infra -estrutura de suporte de estação de radiocomunicações no domínio público municipal
A questão supra enunciada foi apreciada pelo STA -SCT em acórdãos que permitiram a formação de 

jurisprudência consolidada, a qual deve ser mantida pela proficiência da fundamentação e por observân-
cia do princípio da interpretação e aplicação uniformes do direito (art.8º nº3 Ccivil/acórdãos 6.10.2010 
processo n.º 363/10; 30.11.2010 processo n.º 513/10; 12.01.2011 processo n.º 751/10; 1.06.2011 pro-
cesso n.º 179/11; 29.06.2011 processo n.º 450/11; 2.05.2012 processo n.º 693/11; 27.05.2012 processo 
n.º 428/12; 14.06.2012 processo nº281/12; 6.03.2013 processo nº716/11)

Nesta conformidade transcreve -se o sumário doutrinário do acórdão proferido em 14.06.2012 
processo nº281/12:

1.Para além da Taxa Municipal de Direitos de Passagem prevista no artigo 106º da Lei n.º 5/2004, 
de 10 de Fevereiro (Lei das Comunicações Electrónicas) não podem ser cobradas às empresas que 
oferecem redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público quaisquer outras taxas 
pela instalação de sistemas e equipamentos em terreno do domínio público municipal e que tenham 
como contrapartida a utilização desse terreno, sob pena de se estar a tributar duplamente essa mesma 
realidade e esta dupla tributação ser inadmissível em matéria de taxas, na medida em que estas 
constituem, por natureza, a contrapartida pela obtenção de um determinado beneficio e não se poder 
justificar um duplo pagamento pelo mesmo beneficio.

2. Consequentemente, é ilegal a liquidação de taxa municipal de ocupação da via pública sindi-
cada nos presentes autos, cuja contraprestação específica consiste na utilização do domínio público 
municipal com instalações e equipamentos necessários à distribuição de televisão por cabo.

Embora apreciando um caso de ocupação do domínio publico municipal com instalação e equi-
pamentos necessários à ampliação de redes de televisão por cabo, a doutrina do aresto é aplicável, sem 
reserva, ao caso concreto de instalação de uma infra -estrutura de suporte de estação de radiocomuni-
cações
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CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão anulatório da taxa liquidada
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1. A Impugnante, “A…………, S.A.”, Contribuinte Fiscal n.º …………, em 8/7/2009, requereu 

junto do Município da Póvoa de Varzim a emissão de autorização municipal para instalação de uma 
infraestrutura de suporte a estação de radiocomunicação, sita na Rua Dr. Joaquim Graça, n.º 168, Póvoa 
de Varzim, conforme documento de fls. 38/78 que se dá por reproduzido.

2. O Município da Póvoa de Varzim remeteu à impugnante o ofício que consta a fls. 37 que se dá 
por reproduzido, com vista à notificação do deferimento da pretensão identificada em 1, dependente 
do pagamento do montante de €7.816,10, acrescido de € 3,00 de imposto de selo.

3. A Impugnante deduziu reclamação graciosa do acto de liquidação aludido em 2, que foi indeferida 
por despacho de 27/1/2010, notificado à impugnante por ofício de 29/1/2010, conforme documentação 
de fls. 83/84 que se dá por reproduzida.

4. A presente impugnação foi apresentada em 23/2/2010.
3 – DO DIREITO
O meritíssimo Juiz do TAF do Porto julgou a impugnação improcedente por entender que: (destacam-

-se os trechos mais relevantes da decisão com interesse para o presente recurso)
“RELATÓRIO
“A…………, S.A.” Contribuinte Fiscal n.º …………, com domicílio fiscal no …………, 

…………, Maia, deduziu a presente impugnação, na sequência de indeferimento expresso da re-
clamação graciosa por si deduzida, em relação à liquidação efectuada pelo Município da Póvoa de 
Varzim, relativa a taxa liquidada ao abrigo do Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação 
aprovado em cumprimento do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (DL n.º 555/99, de 
16 de Dezembro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro), devida 
pela instalação de uma infraestrutura de suporte a estação de radiocomunicação, sita na Rua Dr. 
Joaquim Graça, n.º 168, Póvoa de Varzim, no montante de €7.816,10.

Alegou que tais diplomas não são aplicáveis às infra -estruturas em causa que o DL n.º 11/2003 
veio regular, e que a antena em causa não se integra no edifício nem se destina a permanecer 
naquele local.

Invocou violação dos princípios de reserva de lei e da proporcionalidade porquanto entende 
que se trata de um tributo claramente desproporcional, em que o valor cobrado não se encontra 
em relação sinalagmática com a natureza do serviço prestado, e que configura um verdadeiro 
imposto, desconhecendo qual a afectação pessoal feita pelo Município ao pedido em questão mas 
que não superou um funcionário por um período de tempo limitado.

Invocou a inconstitucionalidade da liquidação, por violação dos artigos 103º, nº2, e 266º, 
n.º 2, da CRP, e ilegalidade por violação dos artigos 8º da Lei Geral Tributária.

Concluiu pedindo a anulação da liquidação em causa.
Notificado, o Município da Póvoa de Varzim apresentou articulado no qual sustentou que 

a liquidação não padece de qualquer vício, designadamente os assacados pela impugnante, e que 
essa taxa se encontra prevista no RMUE.

Concluiu pela improcedência da impugnação.
(…)
FUNDAMENTAÇÃO
FACTOS PROVADOS
(…)
O DIREITO
A questão suscitada pela impugnante encontra -se devidamente esclarecida no Ac. do STA de 

18/2/2009, Proc. no 947/08, que se segue de perto, e se acolhe nesta decisão, que pela sua clareza 
e aplicação ao caso dos autos se transcreve.

“Como este Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a entender, «em termos tributários, 
pode definir -se a taxa, de acordo com os seus elementos essenciais, como uma prestação pecuniária, 
imposta coactiva ou autoritariamente, pelo Estado ou outro ente público, sem carácter sancionató-
rio, pela utilização individualizado, peio contribuinte, solicitada ou não, de bens públicos ou semi-
-públicos, com contrapartida numa actividade do credor especialmente dirigida ao mesmo obrigado». 
(Neste sentido, pode ver -se o acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 2 -6 -1999, recurso 
n.º 23166, BMJ n.º 488, página 219.)

A distinção constitucional e legal entre os conceitos de imposto e de taxa tem por base o carácter 
unilateral ou bilateral e sinalagmático dos tributos, sendo qualificáveis como impostos os que têm 
aquela primeira característica e como taxas os que têm as últimas.



2448

Como se refere no n.º 2 do art. 4.º da L. G. T, e já anteriormente se entendia, as taxas podem 
ter por fundamento a prestação concreta de um serviço público. (Neste sentido, podem ver -se:

 - SOUSA FRANCO, Finanças Públicas e Direito Financeiro, volume II, 4.ª edição, página 64;
 - ALBERTO XAVIER, Manual de Direito Fiscal, volume I, páginas 42 -43;
 - DIOGO LEITE DE CAMPOS e MÓNICA LEITE DE CAMPOS, em Direito Tributário, 

1996, página 27;
 - BRAZ TEIXEIRA, Princípios de Direito Fiscal, 1979, página 43 -44;
 - PAMPLONA CORTE -REAL, Curso de Direito Fiscal, volume I, página 165.)
Essa relação sinalagmática entre o beneficio recebido e a quantia paga não implica uma 

equivalência económica rigorosa entre ambos, mas não pode ocorrer urna desproporção que, pela 
sua dimensão, demonstre com clareza que não existe entre aquele beneficio e aquela quantia a 
correspectividade ínsita numa relação sinalagmática. (Neste sentido, podem ver -se os acórdãos do 
STA de 13 -4 -2005, recurso n.º 1339/04; de 17 -6 - 2007, recurso n.º 236/07; e de 16 -1 -2008, recurso 
n.º 603 -07)

No presente recurso jurisdicional, a Recorrente não questiona que há uma actividade do mu-
nicípio que liquidou o tributo impugnado gerada pela apresentação dos pedidos de autorização de 
instalação das infra -estruturas de telecomunicações, assentando a sua divergência com o decidido 
na sentença recorrida no entendimento de que existe uma desproporção clara entre o valor cobrado 
e a actividade desenvolvida, o que impedirá que se veja entre esse o valor a actividade uma relação 
sinalagmática. Assim, a questão crucial para apreciação do presente recurso jurisdicional é saber 
se demonstra ou não existir desproporção clara entre o tributo liquidado e o custo da actividade 
desenvolvida pelo município.

.5  - Na sentença recorrida não se considerou demonstrada desproporção entre a actividade 
desenvolvida e o tributo cobrado, nem o que a Recorrente alega no presente recurso jurisdicional 
permite vislumbrá -la.

Essencialmente, sobre este ponto, a Recorrente limita -se a apresentar repetidamente o seu 
juízo conclusivo sobre a existência dessa desproporção e a afirmar no ponto 39 das suas alegações 
que «dada a simplicidade do procedimento, o tamanho do requerimento e o facto de, conforme é 
legalmente prescrito, a Impugnante ter fornecido a documentação com todos os dados necessários 
à tomada de decisão, dificilmente poderá aquela afectação ter superado um funcionário, por um 
período de tempo bastante limitado».

Ora, para além de esta afirmação ter a natureza de um mero palpite sobre a dimensão da ac-
tividade desenvolvida pelos serviços do município, que não se descreve, a própria Recorrente não 
afirma sequer peremptoriamente que a tomada de decisão tenha ocupado apenas um funcionário 
durante um período de tempo limitado, admitindo («dificilmente», é certo, mas não excluindo a 
possibilidade) que poderá ter sido necessária a contribuição de mais que um funcionário e por um 
período de tempo superior ao que indefinidamente qualifica como «bastante limitado».

De qualquer forma, o certo é que não há qualquer elemento nos autos que mostre que a ac-
tividade de licenciamento de infra -estruturas de telecomunicações não exigiu, como será normal, 
a intervenção de técnicos de qualificação superior na apreciação dos pedidos de autorização, bem 
como deslocações aos locais de implantação das infra -estruturas para apreciação em concreto da 
implantação dos projectos no terreno. Para além disso, não é só a concreta actividade dos funcioná-
rios que tenham trabalhado efectivamente na apreciação dos pedidos de autorização em causa que 
pode ser ponderada na apreciação da contrapartida municipal do tributo liquidado, pois há que ter 
em conta, como é facto notório, que a prestação de um serviço público deste tipo por determinado 
funcionário não é possível sem uma infra -estrutura material e humana adequada, que tem custos 
evidentes: os funcionários trabalham em edifícios cuja utilização tem valor económico; para man-
ter um serviço público a funcionar adequadamente é necessário efectuar continuamente despesas 
de electricidade, telefone, água, internet, serviços de limpeza, segurança, etc.; os funcionários 
enquadram -se em estruturas de pessoal, destinadas a orientar e controlar a sua actividade, que têm 
de ser mantidas continuamente, mesmo quando não são apresentados pedidos de autorização. Isto é, 
a actividade concreta desenvolvida por um determinado funcionário na sequência da apresentação 
de um pedido de autorização não é o único factor a ponderar na apreciação da proporcionalidade de 
um tributo em relação ao serviço prestado, pois há um conjunto de encargos gerais de manutenção 
dos serviços municipais conexionados com a prestação de tal serviço que, sem descaracterização da 
relação como sinalagmática, podem ser ponderados na fixação do valor dos tributos a cobrar, afim 
de serem repartidos pelos utentes desses serviços.

Assim, no caso em apreço, não se pode considerar demonstrado que o tributo liquidado não 
encontre contrapartida adequada no custo da actividade desenvolvida.

6  - Não existindo a alegada desproporção entre o serviço prestado e o tributo liquidado, ele é 
de qualificar como taxa.



2449

A cobrança de taxas pela concessão de licenças para a execução de obras era permitida às au-
tarquias locais, ao tempo em ocorreram os factos dos autos, pelos arts. 16.º alínea c), e 19.º alínea b), 
da Lei das Finanças Locais (ao tempo, a Lei 42/98, de 6 de Agosto).

Por outro lado, a cobrança das taxas estava prevista no art, 25.º -D do Regulamento e Tabelas 
de Taxas e Licenças do Município de Santa Marta de Penaguião (fls. 71).

Assim, não ocorre qualquer violação da reserva relativa de competência legislativa da Assem-
bleia da República, nem do princípio da legalidade tributária.

7  - A Recorrente refere ainda a violação do princípio da proporcionalidade, enunciado nos 
arts. 266.º n.º2, da CRP e 55.º da LGT.

O conteúdo do princípio da proporcionalidade a observar na actividade administrativa concreta 
é enunciado no art. 5.º n.º 2, do CPA, que estabelece que «as decisões da Administração que colidam 
com direitos subjectivos ou interesses legalmente protegidos dos particulares só podem afectar essas 
posições em termos adequados e proporcionais aos objectivos a realizar».

No caso, não se vislumbra uma violação deste princípio, pois a liquidação dos tributos, nos 
termos indicados na deliberação da Assembleia Municipal, era necessária para possibilitar a sua 
cobrança.

De resto, a Recorrente nada alega neste contexto, inferindo -se das suas alegações que invoca 
a violação deste princípio da proporcionalidade, próprio da actividade administrativa concreta que 
colida directamente com as posições subjectivas dos particulares, conexionando -a com a alegada 
desproporção entre o tributo cobrado e a actividade desenvolvida, isto é, com um vício do acto nor-
mativo da Assembleia Municipal, que tem natureza geral e abstracta.

De qualquer modo, para além de esta hipotética desproporção do acto normativo não implicar 
violação daquele princípio da actividade administrativa, no caso em apreço não se demonstra existir 
a alegada desproporção, pelo que necessariamente se tem de concluir que os actos de liquidação 
impugnados não enfermam de vício de violação deste princípio.”.

Nos presentes autos não emergiu provado que o valor cobrado pelo Município da Póvoa de 
Varzim seja desproporcionado à actividade desenvolvida pelo Município, e ao beneficio colhido 
pela impugnante, por forma a configurar a inexistência de uma relação sinalagmática entre ambos.

A impugnante, apesar de desconhecer a afectação de pessoal do Município à apreciação do 
pedido em questão, alegou que não superou um funcionário por um período de tempo limitado.

Ora, é manifesto que o pedido formulado não pode ocupar apenas um funcionário por um 
período limitado de tempo dada a complexidade de que se reveste a apreciação de um pedido 
como o formulado. Efectivamente, este género de pretensão impõe a realização de consultas a 
entidades externas, verificação dos pareceres, a segurança e acesso a edifícios contíguos, e tem de 
contabilizar os vencimentos dos funcionários que prestam esse serviço, os encargos decorrentes 
do funcionamento das instalações municipais, bem como o beneficio retirado da utilização do 
domínio aéreo.

Na verdade, além do tempo despendido pelos funcionários envolvidos importa ponderar 
os encargos gerais de manutenção dos serviços municipais conexionados com a prestação de tal 
serviço, que têm de ser suportados continuamente, mesmo quando não são apresentados pedidos 
de autorização, e têm que ser tidos em conta na fixação dos valores cobrados, com vista à sua 
repartição pelos utentes desses serviços.

De resto, atenta a importância do projecto em causa, a área de ocupação constante da me-
mória descritiva, e os benefícios que a instalação da antena implicam para a impugnante, não se 
afigura que ocorra uma desproporção entre a taxa liquidada e a actividade desenvolvida como 
contrapartida pelo ente público.

Consequentemente, não se mostram violados os princípios de reserva de lei e da propor-
cionalidade, nem se vislumbra a existência das inconstitucionalidade e ilegalidade da liquidação 
impugnada, como decorre da clara e incisiva fundamentação da decisão em causa, pelo que tem 
a impugnação de soçobrar.

Por outro lado, a liquidação da taxa em causa emergiu do Regulamento Municipal de Urba-
nização e Edificação que a impugnante não colocou em causa em sede própria, designadamente 
quanto aos critérios que presidiram à quantificação da taxa devida.

A impugnante alegou que o DL n.º 555/99, de 16 de Dezembro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 60/2007, de 4 de Setembro, não é aplicável às infra -estruturas de suporte a estação de 
radiocomunicação uma vez que as antenas em causa não se integram no edifício nem se destinam 
a permanecer naquele local.

Todavia, afigura -se que não lhe assiste razão porquanto as antenas em causa integram -se no 
edifício, no qual são implantadas após apresentação da memória descritiva e estudo de estabilidade 
da cobertura do edifício, e destinam -se a permanecer no local onde foram implantadas sob pena 
de comprometer a actividade da impugnante, sendo manifesto que a impugnante não coloca tais 
antenas com o intuito de as deslocar dos locais onde são instaladas depois de um curto lapso de 
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tempo. De resto, tal conduta implicaria necessariamente enormes custos com a desmontagem e 
deslocação das mesmas.

Consequentemente, tem a impugnação de soçobrar.
DECISÃO
Pelo exposto, julga -se improcedente a impugnação, com as legais consequências.”
DECIDINDO NESTE STA:
Na sua alegação de recurso e nas conclusões que a encerram, que, como é sabido delimitam o ob-

jecto do recurso, a recorrente suscita a questão de saber se a taxa impugnada nos presentes autos – taxa 
liquidada pelo Município de Município da Póvoa de Varzim, ao abrigo do Regulamento e Tabela de 
Taxas no Âmbito de Operações Urbanísticas, publicado no Diário da República n.º 113, II Série, de 
14/6/2007, e referente à instalação de uma infra -estrutura de suporte de estação de radiocomunicação  - é 
ilegal por violação da Lei das Comunicações Electrónicas (Lei 5/2004 de 10/2).

Isto porque na perspectiva da recorrente A…………, S.A., citando jurisprudência deste Su-
premo Tribunal Administrativo (Acórdãos 363/10, de 06.10.2010, 513/10, de 30.11.2010, e 751/10, 
de 12.01.2011), a lei, no que respeita às infra -estruturas de suporte à actividade de comunicações 
electrónicas, permite apenas a aplicação de uma taxa que seja a remuneração ou contrapartida dos di-
reitos de passagem sobre o domínio público e privado municipal, sendo que essa taxa tem de revestir 
concretamente o figurino de taxa municipal de direitos de passagem sujeita aos princípios elencados e 
desenvolvidos no artº 106º da LCE.

Norma essa que, segundo a recorrente, teria sido violada pela Câmara Municipal da Póvoa de 
Varzim ao cobrar a taxa impugnada.

E, prosseguindo o seu discurso argumentativo, concluiu que o tribunal deveria ter decidido a 
impugnação com base nesta argumentação.

Importa desde logo notar que se trata de uma questão nova que não foi apreciada pelo tribunal 
recorrido, por lá não ter sido suscitada.

Na verdade, como decorre da petição inicial e do relatório da sentença recorrida, a recorrente 
deduziu impugnação judicial do acto de indeferimento expresso da reclamação graciosa que teve como 
objecto a liquidação, pelo Município da Póvoa do Varzim, da taxa referente à instalação de uma infra-
-estrutura de suporte de estação de radiocomunicação no do montante de €7.816,10, acrescido de € 3,00 
de imposto de selo, invocando, em síntese os seguintes fundamentos:

 -violação dos princípios de reserva de lei e da proporcionalidade porquanto entende que se trata 
de um tributo claramente desproporcional, em que o valor cobrado não se encontra em relação sina-
lagmática com a natureza do serviço prestado, e que configura um verdadeiro imposto;

 - inconstitucionalidade da liquidação, por violação dos arts. 103º, n.º 2 e 266º, n.º 2 da Constituição 
da República, e ilegalidade por violação dos arts. 8º e 55º da Lei Geral Tributária, artº 4º, n.º 1 da Lei 
n.º 53 -E/2006, de 29 de Dezembro.

E foi apenas sobre estas questões que se pronunciou a decisão recorrida considerando, quanto à 
primeira, que nos autos não foi alegado nem emergiu provado, que o valor cobrado pelo município da 
Póvoa do Varzim seja desproporcionado à actividade desenvolvida pelo Município, e ao benefício co-
lhido pela impugnante, por forma a configurar a inexistência de uma relação sinalagmática entre ambos.

E quanto à segunda considerando que não se mostram violados os princípios de reserva de lei e 
da proporcionalidade, nem se vislumbra a existência da inconstitucionalidades e ilegalidades invoca-
das, remetendo para o discurso fundamentador do Acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo de 
18.02.2009, proferido no recurso 947/08, que acolheu.

Como se vê nem a recorrente suscitou na petição inicial a questão da ilegalidade da taxa por vio-
lação da Lei das Comunicações Electrónicas (Lei 5/2004 de 10/2), nem tal questão foi, por qualquer 
forma, abordada na sentença sob censura, nesta não se contendo, por isso mesmo qualquer pronúncia 
sobre ela.

Vale isto por dizer que se está, assim, perante o que tecnicamente se designa por «questão nova.
E questão nova porque veio pela primeira vez ao processo na alegação de recurso, mostrando -se, 

até aí, em absoluto ausente do processo, não tendo sido suscitada na petição e não tendo, por isso, sido 
apreciada na sentença.

Ora, como é jurisprudência uniforme, os recursos são específicos meios de impugnação de decisões 
judiciais, que visam modificar as decisões recorridas, e não criar decisões sobre matéria nova (1)

Por isso, e em principio, não se pode neles tratar de questões que não tenham sido apreciadas pela 
decisão impugnada, salvo questões novas de conhecimento oficioso.

Tem -se, assim, como assente que os recursos são meios para obter o reexame das questões já 
submetidas à apreciação dos tribunais inferiores, e não para criar decisões sobre matéria nova, não 
submetida ao exame do tribunal de que se recorre – Fernando Amâncio Ferreira, Manual dos Recur-
sos em Processo Civil, pag. 147, Cardona Ferreira, Guia dos Recursos em Processo Civil, pag. 187, 
Armindo Ribeiro Mendes, Recursos em Processo Civil, Reforma de 2007, Coimbra Editora, Coimbra, 
2009, págs.80 -81.
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No caso em apreço, como vimos, a única questão suscitada no recurso não foi sequer apreciada 
pela decisão recorrida.

Da mesma forma se decidiu em caso similar, com intervenção da mesma impugnante, no recurso 
598/12 -30 de 28/11/2012.

Daí que o presente recurso não possa obter provimento.
4 - Decisão:
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 29 de Maio de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão.

(1) Cf. entre outros, os Acórdãos deste Supremo Tribunal Administrativo de 27.06.2012, recurso 218/12, de 25.01.2012, 
recurso 12/12, de 23.02.2012, recurso 1153/11, de 11.05.2011, recurso 4/11, de 1.07.2009, recurso 590/09, 04.12.2008, rec. 
840/08, de 30.10.08, rec.112/07, de 2.06.2004, recurso 47978 (Pleno), de 2911.1995, recurso 19369 e do Supremo Tribunal de 
Justiça, recurso 259/06.0TBMAC.E1.S1, todos in www.dgsi.pt. 

 Acórdão de 29 de Maio de 2013.

Assunto:

Reclamação de acto do órgão da execução. Conclusões.

Sumário:

 I — O n.º 1 do artigo 277.º do CPPT, ao exigir que a reclamação «indicará expres-
samente os fundamentos e conclusões», não impõe que as conclusões sejam 
apresentadas em articulado autónomo ou, sequer, com uma numeração autónoma 
relativamente aos artigos que contém os fundamentos da reclamação.

Processo n.º 767/13 -30.
Recorrente: A………, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Ad-
ministrativo:

1. A……., S.A., recorre da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto 
que, no âmbito de reclamação deduzida ao abrigo do disposto no art. 276º do CPPT contra o acto de 
indeferimento de pedido de pagamento em prestações da dívida em cobrança no processo de execução 
fiscal n.º 3468 20020150014, absolveu a Fazenda Pública da instância por virtude de a petição inicial 
de reclamação não conter as respectivas conclusões.

1.1. Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
«CONCLUSÃO
30. Assim
31. A aqui recorrente reclama para si ter apresentado uma reclamação ao tribunal a quo que à data 

viu mal resolvida pelo facto de que numa mera e dispensável atitude de desconsideração processual 
por parte do tribunal de 1ª instância, o tribunal a quo veio à liça colocar questões que nem sequer se 
dignou identificar como deriva do despacho que apresentamos junto.

32. Esta questão, seria essencial até porque tem a ver com a insuficiência, ou melhor, com o 
prejuízo irreparável que acarreta para a recorrente no caso de tal reclamação não ter tido a aceitação 
conforme, ao facto, e por consequência a sua concretização,

33. Daqui, só podia dificultar a forma como a recorrente estava e está no processo e o resultado 
só poderia ser aquele que acabou por acontecer,

34. A sua rejeição e respectivo arquivamento com a consequente absolvição da Fazenda Pública.
35. A questão levantada pelo tribunal a quo dizendo que a recorrente se limitou a concluir não é 

verdade, como se pode constatar pelo requerimento transcrito supra.
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36. A recorrente apresentou uma peça inicial que até podemos admitir estar incompleta mas a 
pedido do tribunal a quo a recorrente acabou por rectificar tal peça e em gesto de aperfeiçoamento 
correspondeu ao pedido reclamado pelo dito tribunal só porque o tribunal imperiosamente exigiu e 
este é soberano.

37. Como se pode constatar pelos requerimentos que, como já dissemos, se transcreve supra e 
ainda através dos requerimentos juntos aos autos a fls….

38. Logo, a recorrente explicou e fartou -se de explicar a reclamação.
39. Se o tribunal a quo não se satisfazia com as conformidades aos excessivos e insistentes des-

pachos se mesmo assim não se achava satisfeito com as explicações dadas pela recorrente só tinham é 
que dizer exactamente o que pretendia e a que processo se referia.

40. As suas imposições, a nosso ver, só tiveram carácter inútil e sem qualquer sentido prático.
41. Assim como a sentença.
42. Isto, explica o recurso que se apresenta.
43. Logo,
44. Como anteriormente referimos, a recorrente deu entrada de duas reclamações.
45. Por sua vez, o tribunal a quo pediu aperfeiçoamento de uma delas sem indicar a qual delas se 

referia, como se pode constatar pelo despacho datado de 10/10/2012, junto aos autos e aqui em anexo.
46. Mesmo assim, aquele tribunal resolveu ignorar a segunda reclamação que ajudava a explicar 

e fazer compreender da apoquentação e do desespero com que a recorrente se apresenta em juízo.
47. Assim, a defesa e o aperfeiçoamento do processo em apreço, apesar de bem rectificado e aper-

feiçoado, ficou afectado pela “dúvida” que o tribunal a quo criou e nunca se disponibilizou a esclarecer 
e ainda assim se vê prejudicada a sua defesa.

48. Não obstante e na dúvida ter respondido sem saber a que reclamação se referia.
49. Por último, a posição tomada pelo tribunal a quo, que assiste e colabora com toda esta im-

pertinência e com toda esta ilegalidade, ao ponto de não respeitar o principio da colaboração e da boa 
cooperação entre o tribunal e o requerente, e apesar do recorrente responder condizentemente à segunda 
reclamação entregue em tal tribunal pela recorrente que ao que pensamos o tribunal a quo ainda está 
por saber do que se trata, a recorrente não vê com agrado toda esta orientação dada pelo tribunal a quo 
e seu desfecho.

50. Desta forma, e neste sentido, mal decidiu o tribunal a quo quando julgou a petição improce-
dente e, em consequência, sentenciou a reclamante nos termos aí sentenciados.

Termos em que, nos demais de direito e que V. Exas. decerto suprirão, deve o recurso apresentado 
pela Recorrente ser julgado totalmente procedente.

1.2. A Recorrida não apresentou contra -alegações.
1.3.O Exmº Magistrado do Ministério Público emitiu o douto parecer que consta de fls. 1019, 

onde sustenta, em suma, que face às conclusões que o reclamante apresentou na peça processual que 
apresentou «parece ser de revogar o decidido, e de mandar prosseguir a reclamação com o seu conhe-
cimento, salvo se houver outras razões impeditivas de tal, nomeadamente, a litispendência que pode 
resultar da dita anterior peça apresentada.».

1.4. Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, cumpre decidir.
2. A decisão recorrida é do seguinte teor:
«A…….., S.A., contribuinte n.º ……., com sede na …….., n.º ……., em Gondomar, deduziu a 

presente reclamação do despacho proferido pela Exma. Directora de Finanças do Porto a 21/06/2012 
que indeferiu o pedido de pagamento da divida fiscal a prestações processo executivo n.º 3468 2002 
0150014.

Por despacho de fls. 937 foi a reclamante notificada para vir aos autos apresentar, além do 
mais, novo articulado contendo as conclusões previstas no 277º n.º 1 do CPPT, sob pena das legais 
consequências.

Perante este despacho, a reclamante optou por apresentar um só articulado onde junta as razões 
do aperfeiçoamento, reconhecendo que elaborou duas petições iniciais para o mesmo processo execu-
tivo, as razões da determinação do valor e fundamentos da acção.

Não formula, em articulado próprio, as conclusões previstas no art. 277º.
Foi dada vista ao Exmo. Magistrado do M.P. que se pronunciou pela procedência da excepção 

da litispendência invocada pela Fazenda Publica.
Ora, verifica -se nos presentes autos que a reclamante não correspondeu ao convite formulado 

pelo Tribunal de juntar um articulado, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, mas com as 
respectivas conclusões.

Assim sendo, não tendo sido cumprido o ordenado, resta agora aplicar a cominação e absolver 
a Fazenda Pública da instância.».

3. A única questão colocada à apreciação deste Tribunal de recurso é a de saber se a sentença 
recorrida incorreu em erro de julgamento ao ter considerado que o Reclamante, ora Recorrente, não 
correspondeu ao convite formulado pelo tribunal para juntar uma nova petição de reclamação com as 
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conclusões previstas no art. 277º do CPPT, tendo apresentado um novo articulado mas sem formular, 
em articulado próprio, essas conclusões.

Com efeito, dos autos decorre que face à petição de reclamação apresentada pela sociedade 
“A………, a Mmª Juíza proferiu despacho de convite ao aperfeiçoamento desse articulado, nos se-
guintes termos:

«Compulsados os autos verifica -se que na P.I. da presente reclamação não vem indicado o valor 
da acção.

Face ao exposto, convida -se a reclamante nos termos do disposto no art. 508º n.º 2 do C.P.C. ex vi 
art. 2º do C.P.P.T., a suprir a referida irregularidade, sob pena da instância se extinguir  - art. 314º 
n.º 3 do C.P.C.

Mais se verifica, após leitura da P.I., que esta não faz referencia ao processo executivo em causa, 
não indica qual o acto praticado pelo órgão de execução fiscal objecto de reclamação, quais os vícios 
que lhe aponta e as normas violadas e, finalmente, quando foi dele notificado.

Por último, a P.I. da presente reclamação não contém as conclusões, sendo estas obrigatórias 
como é determinado pelo artigo 277º n.º 1 do C.P.P.T.

Face ao exposto, convida -se a reclamante suprir as referidas irregularidades, sob pena das legais 
consequências.»

Nessa sequência, a Reclamante apresentou nova petição, que consta de fls. 939 a 942, onde se 
mostram sanadas as irregularidades relativas ao valor da acção, à indicação clara do processo executivo 
e do acto que constitui o objecto de reclamação, à clarificação dos vícios que aponta a esse acto e às 
normas que considera violadas – artigos 1º a 28º  - e que termina esse articulado com as respectivas 
conclusões, que enumera nos artigos 29º a 42º.

Perante a apresentação desta nova petição, foi proferido despacho liminar a admitir a reclamação 
e a determinar a notificação da Fazenda Pública para responder nos termos previstos no art. 278º, n.º 2 
do CPPT.

Neste contexto, só por mero e patente erro de julgamento se pode ter concluído, em sede de 
sentença, que a Reclamante não cumprira o convite que lhe fora endereçado e que a nova petição não 
contém as conclusões exigidas pelo n.º 1 do artigo 277º do CPPT. Além de que este preceito legal, ao 
exigir que a reclamação «indicará expressamente os fundamentos e conclusões» não impõe que estas 
sejam apresentadas em articulado autónomo ou, sequer, com uma numeração autónoma relativamente 
aos artigos que contém os fundamentos da reclamação.

Termos em que se impõe a revogação da sentença recorrida, devendo os autos baixar ao Tribunal 
“a quo” para conhecimento das questões colocadas pelas partes na reclamação, designadamente da 
excepção da litispendência invocada pela Fazenda Pública, ou de outras questões de conhecimento 
oficioso.

4. Face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e determinar a baixa 
dos autos ao Tribunal “a quo” para conhecimento das questões colocadas pelas partes ou de outras 
questões de conhecimento oficioso.

Sem custas.

Lisboa, 29 de Maio de 2013. — Dulce Manuel Neto (relatora) — Isabel Marques da Silva — Lino 
Ribeiro. 

 Acórdão de 29 de Maio de 2013.

Assunto:

Competência em razão do território.

Sumário:

 I — Nos termos do artigo 111  - n.º 2 do CPC, aplicável por força do disposto no 
artigo 2.º do CPPT,” a decisão transitada em julgado resolve definitivamente 
a questão da competência, mesmo que esta tenha sido oficiosamente suscitada.

 II — A contradição entre duas decisões judiciais, versando dentro do processo sobre 
a mesma questão da competência resolve -se, pois, ope legis pela prevalência da 
primeira (artigo 675.º do Código de Processo Civil).
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Processo n.º 786/13 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorridos: A………. e outra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

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

RELATÓRIO
A…………, contribuinte fiscal n.º ……….. deduziu oposição à execução fiscal nº1899200201015060 

e apensos, contra si revertida na qualidade de gerente da sociedade “B…………, Lda.”.
Por sentença de 11 de Dezembro de 2012, o TAF de Braga, declarou -se incompetente em razão 

do território para conhecer da oposição entendendo ser competente para o efeito o TAF de Penafiel e 
ordenou a remessa dos presentes autos por lapso ao Tribunal de Aveiro.

Por despacho de 28 de Janeiro de 2013 o TAF de Aveiro, remeteu o processo ao TAF de Penafiel.
Por sentença de 11 de Fevereiro de 2013, o TAF de Penafiel declarou -se incompetente em razão 

do território para conhecer da oposição e ordenou a remessa dos autos ao TAF de Braga.
Reagiu o Ministério Público naquele Tribunal interpondo o presente recurso cujas alegações 

integram as seguintes conclusões:
1ª  - A douta sentença recorrida de fls. 114 e seguintes declarou este TAF de Penafiel territorial-

mente incompetente para conhecer da presente oposição, atribuindo essa competência ao TAF de Braga.
2ª  - Por sua vez este TAF de Braga, como se alcança de fls. 96 e seguintes já se declarara territorial-

mente incompetente, atribuindo essa competência a este TAF de Penafiel, sendo lapso de escrita quando 
a fls. 97, in fine se escreveu Aveiro, tal como resulta do dispositivo que antecede e foi reconhecido no 
despacho de fls. 105, sendo que a sentença do TAF de Braga de fls. 96 já transitara em julgado, porque 
devidamente notificada às partes.

3ª  - Nos termos do art. 111  - n.º 2 do CPC, aplicável por força do disposto no art. 2º do CPPT,” a 
decisão transitada em julgado resolve definitivamente a questão da competência, mesmo que esta tenha 
sido oficiosamente suscitada”, e com esta decisão, esgotou -se o poder jurisdicional do juiz quanto à 
matéria em causa (cf. art. 666  - n.º 1 do CPC), que não foi impugnada por ninguém, tendo transitado 
em julgado e assim se formando o correspondente caso julgado, com os inerentes efeitos legais (cf. 
510  - n.º 3, 1ª parte do CPC).

4ª  - Foi violada a norma do art. 111  - nº2 do CPC, aplicável por força do disposto no art. 2º do CPPT.
Nestes termos, procedendo o recurso e revogando -se a sentença recorrida, a qual deverá ser 

substituída por um despacho que ordene o normal prosseguimento da oposição judicial proposta, será 
feita JUSTIÇA!

Não houve contra -alegações.
Por despacho de 29 de Abril de 2013, veio a meritíssima juíza “a quo” referir o seguinte:
“Exmos. Senhores Juízes Conselheiros, compulsados os autos, verifico que, efectivamente, a 

decisão proferida a fls. 114 e seguintes que, declarou este Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de 
Penafiel territorialmente incompetente para conhecer da presente oposição e atribuiu essa competência 
ao TAF de Braga, o fez, por mero lapso, uma vez, que não atendeu ao facto de o Tribunal de Braga, 
como resulta de fls. 96 e seguintes já se ter declarado territorialmente incompetente, atribuindo essa 
competência a este Tribunal de Penafiel”.

2 – DO DIREITO
DECIDINDO NESTE STA
A questão a decidir é simples.
Há que ponderar o disposto no artº 111  - n.º 2 do CPC, aplicável por força do disposto no art. 2º 

do CPPT,” o qual dispõe que “a decisão transitada em julgado resolve definitivamente a questão da 
competência, mesmo que esta tenha sido oficiosamente suscitada”, e como muito bem refere o Mº Pº 
junto deste STA com esta decisão, esgotou -se o poder jurisdicional do juiz quanto à matéria em causa 
(cf. art. 666  - n.º 1 do CPC), que não foi impugnada por ninguém, tendo transitado em julgado e assim 
se formando o correspondente caso julgado, com os inerentes efeitos legais (cf. 510 — n.º 3, 1ª parte 
do CPC).

Nesta linha de entendimento Vide, Acórdão de do Supremo Tribunal de Justiça  05 -05 -20 
(doc. n.º SJ200505200008852, disponível em www.dgsi.pt/jstj): assim sumariado:

I  - Instaurada execução no tribunal do Porto, que se reconheceu incompetente em razão do terri-
tório, declarando competente o tribunal do Funchal, para onde, transitado o despacho, o processo foi 
remetido (artigo 111.º, n.º 3, do Código de Processo Civil), a questão da competência territorial fica 
definitivamente resolvida, não podendo este outro tribunal declarar -se, por seu turno, incompetente 
(n.º 2 do mesmo artigo);

II  - Mercê de ulterior despacho de incompetência do tribunal do Funchal com trânsito em julgado, 
não surge, todavia, um conflito negativo de competência a solucionar no caso pelo Supremo Tribunal 
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de Justiça (artigos 116.º e segs.), posto que a contradição entre as duas decisões, versando dentro do 
processo sobre a mesma questão da competência, se resolve ope legis pela prevalência da primeira 
(artigo 675.º).

Ora, considerado o plasmado no artº 111º do CPC, não se está ante um real, mas antes aparente 
conflito negativo de competência, em razão do território, uma vez que a decisão transitada em julgado 
de um tribunal que declara outro competente, na predita razão, resolve definitivamente a questão da 
competência em apreço, estando -se face a um caso julgado material, com projecção fora do processo  - 
cfr., neste sentido, entre outros, Acs. deste Supremo Tribunal de Justiça de 02 -07 -92 (BMJ 419 -626), 
07 -12 -95 (BMJ 452 -364), 18 -10 -01 (Procº n.º 2230/01 -2ª), 23 -10 -01 (Procº n.º 1909/01  - 7ª), 02 -05 -02 
(Procº n.º 215/02  - 7ª), 17 -02 -05 (doc.nº SJ200502170039442, disponível em www.dgsi.pt/jstj.) e 
22 -02 -07 (Procº n.º 241/07 -7ª), bem como: Alberto dos Reis, in «Código de Processo Civil Anotado», 
vol. I, pág. 323; Anselmo de Castro, in Direito Processual Civil Declaratório», vol. II, pág.85; Antunes 
Varela, J. Miguel Bezerra e Sampaio e Nora, in «Manual de Processo Civil», 2ª Edição Revista e Ac-
tualizada, pág.236, e José Lebre de Freitas, in «Código de Processo Civil Anotado», vol. I, pág. 211.

A contradição entre as duas decisões, versando dentro do processo sobre a mesma questão da 
competência resolve -se, pois, ope legis pela prevalência da primeira (artigo 675º do Código de Pro-
cesso Civil).

Tendo ocorrido a violação dos supra mencionados preceitos legais, impõe -se a revogação da 
decisão recorrida devendo os autos baixar ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel para aí 
continuarem os seus termos.

DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes deste STA em revogar a decisão recorrida e Determinarem a 

baixa dos autos baixar ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel para aí continuarem o seu de-
senvolvimento processual.

Sem custas

Lisboa, 29 de Maio de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 29 de Maio de 2013.

Assunto:

Prazo processual. Arguição de nulidade. Execução fiscal.

Sumário:

 I — A nulidade da citação deve ser arguida dentro do prazo para a contestação, ou 
seja, no caso da execução fiscal, dentro do prazo para deduzir oposição à execu-
ção fiscal, que é de 30 dias a contar da citação (cfr. artigo 198.º, n.º 2, do CPC e 
artigo 203.º, n.º 1, do CPPT).

 II — Esse prazo, porque fixa o tempo para a prática de um acto num processo judicial 
(artigo 103.º, n.º 1, da LGT), tem natureza adjectiva ou processual, motivo por 
que a sua contagem fica sujeita às regras do CPC, por força do disposto no n.º 2 
do artigo 20.º do CPPT.

 III — Daí resulta, designadamente, que o prazo se suspende durante o período de férias 
judiciais (cfr. artigo 144.º, n.º 1, do CPC).

Processo n.º 828/13 -30.
Recorrente: A…….
Recorrido: Director de Finanças de Braga.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da sentença proferida no processo de reclamação de actos do órgão de 
execução fiscal com o n.º 2362/12.8 BEPRT

1. RELATÓRIO
1.1 A……. (a seguir Executada, Reclamante ou Recorrente) interpôs recurso para este Supremo 

Tribunal Administrativo da sentença proferida pela Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, 
que julgou improcedente a reclamação por ela deduzida, ao abrigo do disposto nos arts. 276.º e 278.º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), contra a decisão do Chefe do Serviço de 
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Finanças da Póvoa de Lanhoso que lhe rejeitou por intempestividade o pedido de arguição de nulidade 
da citação que lhe foi efectuada na qualidade de responsável subsidiária.

1.2 Com o requerimento de interposição do recurso, a Recorrente apresentou as respectivas ale-
gações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:

«1.ª  - O art. 2, do artigo 198.º do CPC, aplicável ex vi da alínea e), do artigo 2.º, do CPPT, prevê 
que o prazo para arguir a nulidade da citação é o que tiver sido indicado na contestação – ou seja, 
in casu, no prazo para deduzir oposição. Sendo que, nos termos do n.º 1 do artigo 203.º do CPPT, o 
prazo para deduzir oposição à execução é de 30 dias.

2.ª  - Conforme expõe Jorge Lopes de Sousa “[o] processo de execução fiscal tem natureza judicial 
na sua totalidade, apesar da possibilidade de nele participarem órgãos da administração tributária 
(art. 103.º, n.º 1, da LGT). Por isso, todos os prazos para a prática de actos inseridos no processo 
de execução fiscal são prazos para a prática de actos num processo judicial, a que se aplicam as 
regras previstas no art. 144.º do CPC, por força do disposto no n.º 2 deste artigo 20.º” – in Código de 
Procedimento e Processo Tributário Anotado e Comentado, I Volume, 6.ª Edição, 2011, Áreas Editora, 
página 283 [destaque nosso].

3.ª  - O regime aplicável a um prazo previsto no Código de Processo Civil, para a prática de 
um acto em processo de execução fiscal (arguição da nulidade da citação), não pode deixar de ser 
considerado um prazo processual, que, naturalmente, se suspende em férias judiciais.

4.ª  - De facto, com o devido respeito (que é muito), não faz sentido dizer que o prazo para arguir 
uma nulidade processual não é um prazo processual.

5.ª  - Sendo o acto de arguição de nulidade da citação praticado no processo de execução fiscal, 
que é um processo judicial, é inequívoco que, in casu, não é aplicável o n.º 1 do artigo 20.º, do CPPT, 
mas antes o n.º 2, desse mesmo artigo, o qual prevê que os prazos para a prática de actos no processo 
judicial contam -se nos termos do Código de Processo Civil.

6.ª  - Os procedimentos tributários, para efeitos do CPPT, são apenas os indicados no respectivo 
art. 44.º, como se refere no seu n.º 1.

7.ª  - Ora, tendo o próprio legislador determinado que o prazo para arguir a nulidade da citação 
é o mesmo que o prazo para deduzir a contestação, não nos parece aceitáveis que se entenda que um 
dos prazos corre em férias judiciais enquanto o outro não.

8.ª  - Na realidade, a interpretação da referida norma deve ir no sentido da correspondência do 
prazo previsto para a prática de cada uma dos actos processuais (contestação ou arguição de nulidade).

9.ª  - Por outro lado, considerar -se que o prazo para a prática de um acto processual não é um 
prazo processual é violador das legítimas expectativas dos cidadãos.

10.ª  - A interpretação adequada das normas supra expostas é a de que o prazo de arguição da 
nulidade da citação é um prazo processual que se suspende em férias judiciais.

11.ª  - Conforme consta do 4.º facto provado, a Executada recebeu a citação no dia 20 de Junho 
de 2012, pelo que correram 25 dias, até que no dia 16 de Julho de 2012, o prazo se suspendeu com o 
início das férias judiciais.

12.ª  - E, cessadas as férias judicias a 31 de Agosto de 2012, cessou também a suspensão do prazo, 
que voltou a correr a partir do dia 1 de Setembro de 2012, tendo o seu termo (sem dias de multa) 
ocorrido a 5 de Setembro de 2012.

13.ª  - Tendo a Executada apresentado requerimento a arguir as nulidades da citação, no dia 4 
de Setembro de 2012 (cfr. 5.º facto provado), verifica -se que tal acto foi praticado dentro do prazo.

14.ª  - Pelo que, ao considerar extemporâneo o requerimento apresentado nela Executada, a 
sentença ora recorrida violou o n.º 2 do artigo 20.º e o n.º 1 do artigo 44.º ambos do CPPT, o n.º 1 
do artigo 143.º e o n.º 1 do artigo 144.º ambos do CPC bem como o n.º 1 do artigo 103.º da LGT.

15.ª  - Na realidade, devia o Tribunal a quo ter considerado a reclamação apresentada pela Exe-
cutada procedente, revogando o despacho reclamado, considerando o acto de arguição da nulidade 
da citação atempadamente praticado e:

 - declarado, desde logo, as nulidades da citação arguidas pela Executada,
 - ou, caso assim o entendesse, ordenado ao órgão de execução fiscal que se pronunciasse sobre 

tais nulidades.
16.ª  - Pelo que, deve a sentença ora recorrida ser revogada, determinando -se que o Tribunal a quo 

deve pronunciar -se sobre o mérito das nulidades arguidas pela ora Recorrente, ou então, revogando -se 
a sentença ora recorrida e substituindo -a por outra que considere a presente reclamação procedente, 
ordenando -se ao órgão de execução fiscal que se pronuncie sobre o mérito do requerimento apresen-
tado pela Executada» (1).

1.3 O recurso foi admitido a subir imediatamente, nos próprios autos e com efeito devolutivo.
1.4 Não foram apresentadas contra alegações.
1.5 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério 

Público e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja concedido provimento ao 
recurso, revogada a sentença recorrida e julgada procedente a reclamação judicial, com o consequente 
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envio do processo ao órgão da execução fiscal para apreciação e decisão da arguida nulidade da citação. 
Isto, com a seguinte fundamentação:

«1. O processo de execução fiscal tem natureza judicial, sem prejuízo da participação dos órgãos 
da administração tributária nos actos que não tenham natureza jurisdicional (art. 103.º n.º 1 LGT)

Em consonância, cabe aos serviços da administração tributária instaurar os processos de execu-
ção fiscal e realizar os actos a estes respeitantes, salvo a decisão de incidentes, embargos de terceiro, 
oposição à execução e reclamação dos actos praticados pelos órgãos da execução fiscal que compete 
aos tribunais tributários (arts. 10.º n.º 1 alínea f) e 151.º n.º 1 CPPT).

Interpretando as normas citadas a jurisprudência do STA pronunciou -se nos seguintes termos:
«O conhecimento e apreciação de nulidades ocorridas no processo de execução fiscal (e alega-

damente emergentes (...) da violação das regras relativas à citação da executada e seus legais repre-
sentantes (...) traduz -se na prática de actos que ao órgão da execução fiscal cabe realizar, ao abrigo 
da 1.ª parte da alínea f) do n.º 1 do art. 10.º do CPPT» (acórdão STA Pleno SCT 5.07.2012 processo 
n.º 873/11)

O prazo para arguição da nulidade da citação é que tiver sido indicado na contestação, corres-
pondendo no processo de execução fiscal ao prazo de 30 dias para dedução de oposição (art. 198.º 
n.º 2 CPC; art. 203.º n.º 1 CPPT)

A apreciação e conhecimento das nulidades pelo órgão da execução fiscal não invalida a natureza 
judicial integral do processo de execução fiscal, com a consequência jurídica da contagem do prazo 
para arguição das nulidades obedecer ao regime do Código de Processo Civil, designadamente com 
suspensão no período de férias judiciais (art. 20.º n.º 2 CPPT, art. 144.º n.º 1 CPC; na doutrina Jorge 
Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado (edição 2011 
Volume I p.283).

2. Aplicação das considerações antecedentes ao caso concreto:
a) a recorrente foi citada para a execução em 20.06.2012,na qualidade de responsável subsidiária 

(probatório n.ºs 3/4);
b) o requerimento de arguição de nulidade foi expedido por via postal com data de registo 

4.09.2012 (probatório n.ºs 5/6);
e) o requerimento é tempestivo, considerando a suspensão do prazo no período das férias judiciais 

de Verão, entre 16.07.2012 e 31.08.2012».
1.6 Dispensaram -se os vistos dos Juízes adjuntos, atento o carácter urgente do processo.
1.7 A questão suscitada pela Recorrente, como procuraremos demonstrar, é a de saber se a sentença 

recorrida fez errado julgamento ao confirmar a legalidade da decisão do órgão de execução fiscal que 
considerou intempestiva a arguição da nulidade da citação, o que, como procuraremos demonstrar, 
passa por indagar qual a natureza do prazo para arguir essa nulidade e, consequentemente, como se 
faz a sua contagem.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A sentença recorrida efectuou o julgamento da matéria de facto nos seguintes termos:
«
1. Em 14.04.2005 no Serviço de Finanças de Póvoa do Lanhoso foi instaurado o Processo de 

Execução Fiscal 0426200501001833 onde figurava como Executada B…….., Lda., processo que visava 
a cobrança coerciva de dívidas referentes a Imposto sobre o Valor Acrescentado do exercício de 2004 
– cfr. fls. 1 e seguintes do Processo Administrativo apenso aos autos;

2. Por despacho de 17.05.2012 foi determinada a notificação de A……., na qualidade de gerente 
da Executada, contra quem poderá vir a ocorrer a reversão das dívidas exequendas, para, querendo, 
exercer o direito de audição – cfr. fls. 122 e seguintes do Processo Administrativo apenso aos autos;

3. Em 18.06.2012 foi lavrado despacho de reversão contra A……. – cfr. fls. 127 do Processo 
Administrativo apenso aos autos;

4. A Revertida foi citada do despacho mencionado em 3. a 20.06.2012 – cfr. fls. 131 do pa apenso 
aos autos;

5. Em 04.09.2012 deu entrada no Serviço de Finanças da Póvoa do Lanhoso, dirigido ao Processo 
de Execução Fiscal 0426200501001833, um requerimento da Revertida, A…….., onde é arguida a 
nulidade da citação – cfr. fls. 134 e seguintes e 139 do Processo Administrativo apenso aos autos;

6. Sobre o requerimento identificado em 5., incidiu despacho datado de 11 de Outubro de 2012, 
com o seguinte teor: “(...) resulta do n.º 2 do art. 198.º do Código de Processo Civil, ex vi e) do art. 2.º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário que o prazo para ser arguida a nulidade da citação 
é o que tiver sido indicado para a contestação. Na citação em causa, consta o prazo de 30 dias, a contar 
da citação, para deduzir oposição judicial. Tendo a aludida citação sido efectivada em 2012.06.20, o 
referido prazo precludiu em 2012.07.20. Dado que o requerimento foi expedido por via posta através 
de carta registada, constando no registo a data de 2012.09.04, é essa a data em que se considera arguida 
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a nulidade da citação. Por tudo o referido determino o indeferimento do requerimento em causa por 
extemporâneo (...)”– cfr. fls. 141 verso do Processo Administrativo apenso aos autos;

7. A Reclamante foi notificada do despacho mencionado em 6. em 15.10.2012 – cfr. fls. 142 do 
Processo Administrativo apenso aos autos;

8. Em 25.10.2012 deu entrada no Serviço de Finanças da Póvoa do Lanhoso a presente Reclamação 
de Acto do Órgão de Execução Fiscal – cfr. fls. 4 dos autos».

2.2 DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
A ora recorrente arguiu junto do Serviço de Finanças da Póvoa do Lanhoso a nulidade da citação 

que lhe foi efectuada na qualidade de responsável subsidiária (cfr. n.ºs 1 a 5 dos factos provados).
O Chefe daquele serviço de finanças indeferiu o requerimento por extemporaneidade, entendendo 

que o prazo para arguir a nulidade da citação, que considerou ser o da oposição à execução fiscal, 
estava já esgotado, sendo que subjacente a esse entendimento esteve a contagem do prazo, efectuada 
seguidamente e sem desconto do período de férias judiciais (cfr. n.º 6 dos factos provados). Na verdade, 
naquela decisão considerou -se que, porque a citação foi efectuada em 20 de Junho de 2012, o prazo 
para arguir a nulidade desse acto «precludiu em 2012.07.20». O que significa que o órgão de execução 
fiscal, implicitamente, considerou que esse prazo não se suspendia durante as férias judiciais, que, no 
Verão, decorrem de 16 de Julho a 31 de Agosto, nos termos do disposto no art. 12.º da Lei n.º 52/2008, 
de 28 de Agosto (Lei da Organização e Funcionamento dos Tribunais Judiciais), na redacção que lhe 
foi dada pela Lei n.º 43/2010, de 3 de Setembro.

Ou seja, o órgão de execução fiscal, se bem que o não tenha afirmado expressamente, entendeu 
que o prazo para arguir a nulidade da citação tem natureza substantiva e não judicial, sabido que é que 
a principal diferença entre a contagem do prazo substantivo e do prazo processual, e que resulta do 
art. 144.º do Código de Processo Civil (CPC), é quanto à suspensão durante as férias judiciais, que não 
ocorre no primeiro caso e se verifica, em regra (2), no segundo.

A Executada reclamou judicialmente dessa decisão, ao abrigo do disposto nos arts. 276.º e 278.º 
do CPPT, mas a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga julgou improcedente a reclamação, 
confirmando a legalidade da decisão do órgão de execução fiscal.

Para tanto, por adesão ao parecer do Representante da Fazenda Pública junto daquele Tribunal, 
considerou que «sendo a competência para conhecer e apreciar as nulidades cometidas no Processo de 
Execução Fiscal do Órgão de Execução Fiscal, não faria qualquer sentido que o prazo para apresentar 
o pedido de nulidade tivesse natureza judicial. Parece -nos por isso que o prazo para arguir a nulidade 
da citação perante o Órgão de Execução Fiscal tem natureza substancial e conta -se nos termos do 
art. 279.º do Código Civil, de acordo com o disposto no art. 20.º n.º 1 do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário».

O presente recurso jurisdicional vem interposto pela Reclamante, que, concordando que o prazo 
para arguir a nulidade da citação é o prazo para deduzir oposição à execução fiscal – 30 dias a contar 
da citação –, discorda do entendimento adoptado pelo órgão de execução fiscal e sancionado pela Juíza 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, de que a contagem do mesmo não se suspende durante 
o período de férias judiciais.

Assim, a questão que cumpre apreciar e decidir, como adiantámos em 1.7, é a de saber se a sen-
tença recorrida fez errado julgamento ao confirmar a legalidade da decisão do órgão de execução fiscal 
que considerou intempestiva a arguição da nulidade da citação, o que passa por indagar qual a natureza 
(substantiva ou processual) do prazo para arguir essa nulidade e, consequentemente, como se faz a sua 
contagem, designadamente, se ocorre a sua suspensão durante o período de férias judiciais.

2.2.2 PRAZO PARA ARGUIR A NULIDADE DA CITAÇÃO – SUA CONTAGEM
É inquestionável que a nulidade da citação deve ser arguida dentro do prazo para a contestação, 

ou seja, no caso da execução fiscal, dentro do prazo para deduzir oposição à execução fiscal, que é de 
30 dias a contar da citação (cfr. art. 198.º, n.º 2, do CPC e art. 203.º, n.º 1, do CPPT) (3).

É também inquestionável que o processo de execução fiscal tem natureza judicial, hoje reconhecida 
expressamente no n.º 1 do art. 103.º da Lei Geral Tributária (LGT).

Daí que a contagem dos prazos para a prática de actos dentro do processo de execução fiscal – aí 
se incluindo a arguição da nulidade da citação – seja a efectuar nos termos das regras do CPC, como 
estipula o n.º 2 do art. 20.º do CPPT. Note -se que a possibilidade que a lei admite, da prática pelos ór-
gãos da Administração tributária de actos que não tenham natureza jurisdicional em sede de execução 
fiscal, não contende com a natureza judicial do processo e, por isso, com a natureza do prazo para a 
prática de actos no processo (4). Assim, sendo certo que compete ao órgão de execução fiscal conhecer 
das nulidades ocorridas no processo de execução fiscal (5), o prazo para arguição da nulidade da citação 
não deixa de ter carácter judicial.

De acordo com o disposto no n.º 2 do art. 20.º do CPPT, «[o]s prazos para a prática de actos no 
processo judicial contam -se nos termos do Código de Processo Civil».
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O que, atento o que preceitua o n.º 1 do art. 144.º do CPC (6), significa que esses prazos, com 
excepções a que ora não cumpre atender, se suspendem durante o período de férias judiciais.

A sentença recorrida, na medida em que assim não entendeu, enferma de erro de julgamento, o que 
determina que seja concedido provimento ao recurso, revogada a sentença e, julgando -se a reclamação 
judicial procedente, os autos devam oportunamente ser remetidos ao órgão de execução fiscal a fim de 
aí ser apreciado e decidido o requerimento por que foi arguida a nulidade da citação.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - A nulidade da citação deve ser arguida dentro do prazo para a contestação, ou seja, no caso da 

execução fiscal, dentro do prazo para deduzir oposição à execução fiscal, que é de 30 dias a contar da 
citação (cfr. art. 198.º, n.º 2, do CPC e art. 203.º, n.º 1, do CPPT).

II  - Esse prazo, porque fixa o tempo para a prática de um acto num processo judicial (art. 103.º, 
n.º 1, da LGT), tem natureza adjectiva ou processual, motivo por que a sua contagem fica sujeita às 
regras do CPC, por força do disposto no n.º 2 do art. 20.º do CPPT.

III  - Daí resulta, designadamente, que o prazo se suspende durante o período de férias judiciais 
(cfr. art. 144.º, n.º 1, do CPC).

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, 
julgar procedente a reclamação judicial e anular a decisão administrativa reclamada, motivo por que 
deverão os autos regressar ao órgão de execução fiscal a fim de aí ser apreciado e decidido o requeri-
mento por que foi arguida a nulidade da citação.

Custas pela Fazenda Pública, mas apenas em 1.ª instância.

Lisboa, 29 de Maio de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Aqui, e nas transcrições que se seguirão, as partes que no original estavam em itálico surgem em tipo normal, a fim 
de se respeitar o destaque que lhes foi concedido pelo autor.

(2) As excepções são os prazos superiores a seis meses e os prazos em processos urgentes, que correm em férias judiciais.
(3) Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, 

Áreas Editora, 6.ª edição, volume III, anotação 5 ao art. 165.º, págs. 137/138.
(4) Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume I, anotação 13 ao art. 20.º, pág. 283, onde afirma: «O 

processo de execução fiscal tem natureza judicial na sua totalidade, apesar da possibilidade de nele participarem órgãos da 
administração tributária (art. 103.º, n.º 1, da LGT). Por isso, todos os prazos para prática de actos inseridos no processo de 
execução fiscal são prazos para prática de actos num processo judicial, a que se aplicam as regras previstas no art. 144.º do 
CPC, por força do disposto no n.º 2 deste art. 20.º».

(5) Neste sentido, o acórdão de 5 de Julho de 2012, do Pleno da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribu-
nal Administrativo proferido no processo n.º 873/11, publicado no Apêndice ao Diário da República de 8 de Maio de 2013 
(http://www.dre.pt/pdfgratisac/2012/32430.pdf), págs. 159 a 168, também disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
4bb3a5d51765e00680257a3a00584450?OpenDocument.

(6) «O prazo processual, estabelecido por lei ou fixado por despacho do juiz, é contínuo, suspendendo -se, no entanto, 
durante as férias judiciais, salvo se a sua duração for igual ou superior a seis meses ou se tratar de actos a praticar em pro-
cessos que a lei considere urgentes». 

 Acórdão de 29 de Maio de 2013.

Assunto:

Manifestações de fortuna. Justificação parcial dos rendimentos. Empréstimo bancário.

Sumário:

 I — Para prova da ilegitimidade deste acto de avaliação indirecta só deve dar -se 
relevância à justificação total do montante que permitiu a «manifestação de 
fortuna», pelo que a justificação meramente parcial não afasta a aplicabilidade 
da determinação indirecta dos rendimentos que permitiram tal manifestação de 
fortuna.

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

 III — Assim, embora a justificação parcial não afaste a aplicação do método de avaliação 
indirecta previsto no artigo 89.º -A da LGT, não pode deixar de ser considerada na 
quantificação do rendimento tributável que vai ser determinado por esse método, 
entendendo -se que a quantificação do rendimento tributável da recorrente deve 
ser igual a 20% do valor de aquisição, deduzindo -se a este valor de aquisição o 
montante do empréstimo bancário que a recorrente demonstrou ter efectuado para 
a aquisição do imóvel, já que este montante não está, nem pode estar, sujeito a IRS, 
não podendo, consequentemente, ser presumido ou considerado como rendimento 
sujeito a tributação.

 IV — Não tendo a administração tributária efectuado a dedução relativa ao empréstimo 
bancário na avaliação do rendimento tributável da recorrente a que procedeu, há 
manifesto excesso na quantificação, o que fere de ilegalidade o acto fixou à ora 
recorrente o rendimento com recurso a avaliação indirecta.

Processo n.º 832/13 -30.
Recorrente: Director de Finanças de Vila Real.
Recorrido: A…….
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

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

1 – RELATÓRIO
A……., CF ………, interpôs recurso contra o acto tributário de liquidação que lhe fixou por 

métodos indirectos o rendimento tributável no valor de 129.064,61 €, referente ao ano de 2010.
Por sentença de 20 de Março de 2013, o TAF de Mirandela, julgou o recurso procedente nos 

exactos termos em que o pedido foi formulado.
Reagiu o Director de Finanças de Vila Real interpondo o presente recurso jurisdicional, cujas 

alegações integram as seguintes conclusões:
A. O presente recurso é deduzido contra a douta sentença preferida em 1ª instância pelo Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Mirandela que julgou procedente o recurso interposto contra a decisão 
do Director de Finanças de Vila Real que, ao abrigo da avaliação indirecta prevista no art. 89º -A da 
LGT, fixou rendimento líquido a tributar no montante de € 129.064,61, com referência a IRS de 2010 
(€ 645.323,03 * 20%).

B. A sentença ora recorrida determinou a anulação parcial daquela decisão na parte em que a 
mesma não considerou o recurso ao crédito no montante de €500.00,00, do que resultou uma matéria 
colectável de €29.064,60 (145.323,03 * 20%).

C. O ora Recorrente aceita o julgamento da sentença sob recurso quanto à matéria de facto, consi-
derando que a mesma incorreu em erro de julgamento quanto à matéria de direito, mais concretamente 
quanto à interpretação e aplicação do art. 89º -A da LGT, na parte em que o Tribunal a quo conclui 
que a decisão em crise enferma de excesso de quantificação da matéria colectável ao não considerar a 
justificação parcial das aquisições de imóveis efectuadas.

D. A interpretação contida na sentença sob recurso, que ora se impugna, consubstancia, neces-
sariamente, uma interpretação correctiva da norma de incidência tributária, contrária ao princípio 
constitucional da legalidade tributária.

E. Atento o disposto no art. 9º do CC, “ex vi” art. 11º da LGT, não se vislumbra que a intenção 
do legislador, ainda que incorrectamente expressa na letra da lei, seja a de considerar, na aplicação 
da tabela do n.º 4 do art. 89º -A da LGT, outro valor de suprimentos evidenciados que não seja o seu 
valor total, sendo irrelevante, para efeitos de quantificação da matéria colectável, qualquer justificação 
parcial dos mesmos.

F. O método de tributação previsto no art. 89º -A da LGT pressupõe, por definição, a tributação de 
um rendimento cuja existência é fortemente indiciada, a partir de factos típicos como as manifestações 
de fortuna, mas cuja fonte ou natureza, assim como a sua quantidade, são desconhecidos.
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G. Justamente, importa salientar que as manifestações de fortuna não são factos tributários, ou 
estaríamos perante uma tributação directa da despesa, o que não é o caso da norma em apreço.

H. As manifestações de fortuna são, isso sim, factos indiciadores de fraude ou evasão fiscais quando 
se verifica a desproporção com o rendimento declarado nos termos expressamente previstos na lei.

I. Ao justificar parte das manifestações de fortuna, o contribuinte não está a justificar parte do 
rendimento que se presume a partir da referida tabela, pois muito embora o cálculo do rendimento pa-
drão seja proporcional ao valor das manifestações de fortuna, o objectivo daquele método de tributação 
é o de tributar ingressos de rendimento que tenham escapado à devida tributação, com vista a uma 
aproximação da realidade contributiva.

J. Na falta de outros indícios que, nos termos do art. 90º da LGT, permitam à Administração Tri-
butária apurar matéria colectável em montante superior, a situação tributária do contribuinte, no ano 
em que ocorre a manifestação de fortuna, é apurada exclusivamente com base no rendimento padrão 
resultante da referida tabela e nunca em montante inferior, ainda que o contribuinte justifique parte da 
manifestação de fortuna.

K. É que subjacente ao método de tributação previsto no art. 89º -A da LGT está o desconhecimento 
da real capacidade contributiva do contribuinte,

L. E uma justificação parcial da manifestação de fortuna não afasta o desconhecimento da realidade 
tributária global do contribuinte, para efeitos de IRS, não afastando, por isso, a presunção de fraude e 
evasão fiscal e a consequente aplicação do padrão de rendimento apurado a partir da tabela do nº4 do 
art. 89º -A da LGT, para a qual a lei não prevê qualquer redução.

M. Daí, também, uma certa vocação sancionatória do art. 89º -A da LGT sobre comportamentos 
que impedem a Administração Tributária de aceder à capacidade contributiva real dos contribuintes, 
tributando -os pelo rendimento padrão correspondente, fixado na referida tabela, sem mais considera-
ções.

N. Mais, não existe qualquer violação ao princípio da igualdade tributária na interpretação da lei 
que aqui se advoga, pois das regras da experiência não decorre qualquer relação inversamente propor-
cional entre o montante de manifestação de fortuna justificado e o montante de rendimento que possa 
ter escapado à devida tributação, pois quer exista ou não uma justificação parcial, o que persiste é, 
ainda assim, o desconhecimento da realidade tributária global do contribuinte.

O. A presunção de um rendimento padrão, contida no art. 89º -A da LGT, é claramente uma 
presunção ilidível, através da prova da origem da totalidade dos fluxos financeiros que suportaram a 
totalidade do valor da manifestação de fortuna evidenciada, nos termos consignados no n.º 3 daquele 
normativo legal.

P. O entendimento que se defende com o presente recurso quanto à interpretação do art. 89º -A 
da LGT, mais concretamente sobre a quantificação da matéria colectável em face de uma justificação 
parcial da manifestação de fortuna, tem um relevante apoio quer na doutrina, quer na jurisprudência, 
conforme supra se transcreveu.

Q. Mais, sobre o entendimento contido no acórdão do STA de 19/05/2010, no processo n.º 0734/09, 
importa, ainda, referir, que o mesmo não tem aplicabilidade ao caso em presença pois reporta -se a factos 
tributáveis anteriores à alteração introduzida ao n.º 3 do art. 89º -A da LGT pela Lei n 55 -B/2004, de 
30/12 (OE 2005), o qual passou a dispor que, “verificadas as situações previstas no n.º 1 deste artigo, 
bem como na alínea f), do artigo 87º, cabe ao sujeito a comprovação de que correspondem à realidade 
os rendimentos declarados e de que é outra a fonte das manifestações de fortuna ou o acréscimo de 
património ou o consumo evidenciados”.

R. Salvo melhor opinião, afigura -se que o legislador, ao deixar de fazer referência expressa naquele 
dispositivo legal à herança ou doação, rendimentos que o contribuinte não esteja obrigado a declarar, 
utilização do seu capital ou recurso ao crédito, tal como vigorava na redacção anterior àquela alteração, 
terá pretendido atingir a real capacidade contributiva evidenciada com a aquisição da manifestação de 
fortuna através da prova de todos os recursos financeiros mobilizados para a aquisição da totalidade da 
manifestação de fortuna, na base da qual é calculado o rendimento padrão, aprofundando o propósito 
de combate à evasão e fraude fiscais subjacente ao art. 89º -A da LGT.

S. Termos em que se conclui que a decisão da Administração Tributária em crise não incorreu 
em excesso de quantificação da matéria colectável a tributar, devendo, como tal, manter -se na íntegra 
na ordem jurídica.

Nestes termos e nos demais de direito que V. Exas. doutamente suprirão, deve a sentença do 
Tribunal a quo ser revogada na parte de que se recorre, mantendo -se a decisão de avaliação da matéria 
colectável na íntegra na ordem jurídica.

O contribuinte contra -alegou formulando as seguintes conclusões:
A. A douta sentença sob recurso, na medida em que considerou o valor do empréstimo bancário 

contraído para aquisição da manifestação de fortuna na fixação presuntiva do rendimento, nos termos 
do n.º 4 do art.º 89.º -A da LGT, não merece qualquer reparo.
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B. A interpretação daquela norma, ao admitir a justificação parcial das manifestações de fortuna, 
assume os sãos princípios da hermenêutica jurídica, com especial enfoque nos princípios constitucionais.

C. Admitir a interpretação que o Diretor de Finanças de Vila Real quer emprestar àquela norma 
significaria violar os princípios da legalidade e da igualdade fiscal a aferir através da capacidade con-
tributiva.

D. Como refere Casalta Nabais, viola o princípio da legalidade fiscal porque a tributação incidente 
sobre a “contração de um empréstimo utilizado na aquisição de um imóvel, ao não dispor de qualquer 
base legal, está longe de satisfazer as exigências próprias desse princípio constantes dos art.º 165.º, 
n.º 1, alínea i), e 103º, n.º 2 da CRP” (in RLJ, ano 139.º, n.º 3963, p. 372).

E. Segundo o prestigiado autor viola, ainda, o princípio da igualdade a aferir através da capaci-
dade contributiva, “com consagração nos art.ºs 13º, 103.º e 104.º a Constituição, porque a tributação 
com base no rendimento padrão correspondente à totalidade da manifestação de fortuna comporta 
uma delimitação negativa dos contribuintes que lograram justificar parcialmente a manifestação de 
fortuna, ilidindo a presunção relativa ao correspondente rendimento padrão, uma vez que acabam 
tendo o mesmo tratamento dos contribuintes que de todo não justificaram a manifestação de fortuna”

F. Por outro lado, a interpretação defendida nas alegações de recurso assenta no estabelecimento de 
presunções inilidíveis em matéria de incidência tributária ao arrepio do que se determina no art.º 73.º da LGT.

G. Finalmente, a douta sentença ao admitir a justificação parcial das manifestações de fortuna 
insere -se na jurisprudência mais recentemente consolidada do Supremo Tribunal Administrativo” 
(cf. Acórdão do Pleno da Secção do CT, recurso n.º 0507/12, de 17/10/2012).

H. Exemplos da consolidação da corrente jurisprudencial que inspirou a douta sentença podem 
encontrar -se no: Acórdão de 15/02/2012, recurso n.º 050/12, relator Ascensão Lopes — ponto IV do 
sumário — para prova da legitimidade deste acto de avaliação indirecta só deve dar -se relevância à 
justificação total do montante que permitiu a manifestação de fortuna, pelo que a justificação meramente 
parcial não afasta a aplicabilidade da determinação indirecta dos rendimentos que permitiram tal 
manifestação de fortuna, sem prejuízo dessa justificação relevar para efeitos da fixação presuntiva do 
montante do acréscimo patrimonial não justificado sujeito a imposto; Acórdão de 07/03/2012, recurso 
n.º 0188/12, relator Valente Torrão; Acórdão de 07/03/2012, recurso n.º 0179/12, relatora Fernanda 
Maças, ponto VI do sumário — No caso em apreço não tendo a administração tributária efetuado a 
dedução relativa ao empréstimo bancário na avaliação do rendimento tributável do requerente a que 
procedeu, há manifesto excesso na quantificação, o que fere de ilegalidade o acto que fixou ao recor-
rente o rendimento tributável e € 99.000,00 com recuso a avaliação indireta.; Acórdão de 12/04/2012, 
recurso n.º 0298/12 relator Ascensão Lopes; Acórdão de 02/05/2011 recurso n.º 0381/12, relatora 
Fernanda Maças; Acórdão de 11/07/2012, recurso n.º 0668/12, relatora Dulce Neto, com o seguinte 
sumário: I  - Apesar de o contribuinte só poder arredar a determinação indirecta de rendimentos levada 
a cabo pela Administração Tributária ao abrigo do artigo 89º -A da LGT através da justificação total 
do montante que permitiu a evidenciada manifestação de fortuna, já assim não é no que toca à fixação 
do rendimento sujeito a tributação, onde a justificação parcial há -de relevar para afixação presuntiva 
do montante do acréscimo patrimonial não justificado sujeito a imposto. II  - Tendo o contribuinte 
demonstrado que recorreu a empréstimos bancários para adquirir os imóveis cujo valor determinou a 
avaliação indirecta dos seus rendimentos à luz daquele artigo 89.º -A da LGT, a quantificação do ren-
dimento tributável deve ser igual a 20% do valor de aquisição dos imóveis mas deduzido do montante 
desses empréstimos, já que o montante emprestado não está nem pode ficar sujeito a IRS;

I. Em função do exposto devem improceder as conclusões do recurso interposto pelo Diretor de 
Finanças de Vila Real confirmando -se a douta sentença recorrida que não merece qualquer reparo.

Assim se fazendo JUSTIÇA
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
O recorrente acima identificado vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Mirandela, exarada a fls. 105/108, em 20 de Março de 2013.
A sentença recorrida julgou procedente o recurso interposto do despacho do Director de Finanças do 

Porto que determinou a avaliação da matéria colectável pelo método indirecto constante do artigo 89.º -A, 
no entendimento de que, não obstante se verificarem os pressupostos para a utilização de tal método de 
avaliação da matéria tributável, ocorre errada quantificação da matéria colectável, pois que o recorrido 
justificou parcialmente a manifestação de fortuna, no valor de € 500.000,00, valor esse que não poderá 
ser tido em conta no rendimento tributável, anulando, assim, parcialmente o acto sindicado.

O recorrente termina as suas doutas alegações com as conclusões de fls. 125/129, que, como é 
sabido, delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685.º -Aº/1 do 
CPC, e que aqui se dão por inteiramente reproduzidas.

O recorrido contra -alegou, tendo concluído nos termos de fls. 142/145, que aqui, também, se dão 
por inteiramente reproduzidos para todos os efeitos legais.

A nosso ver recurso não merece provimento.
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De facto, a sentença recorrida segue a mais recente jurisprudência deste STA, plasmada no acórdão 
do PLENO da SCT, de 19 de Maio de 2010 ¹ (O Proferido no recurso n.º 0734/09, disponível no sítio 
da lnternet www.dgsi.pt.), cuja fundamentação se subscreve, ressalvado o devido respeito pelos votos 
de vencido ali exarados.

Nos termos do estatuído no artigo 89.º -A/1 da LGT haverá lugar a avaliação indirecta da matéria 
colectável quando o rendimento líquido declarado mostre uma desproporção superior a 50% para menos, 
em relação ao rendimento padrão resultante da tabela referida no n.4 do mesmo artigo.

No caso em análise verifica -se esse condicionalismo.
Efectivamente, em 2010 o recorrido adquiriu dois imóveis pelo valor de € 645.323,03, a que 

corresponde o rendimento padrão de € 129.064,60, quando é certo que, apenas, declarou 12.799,00.
Como resulta do probatório o recorrido justificou parcialmente a manifestação de fortuna, no 

valor de € 500.000,00, resultante de mútuo, sendo certo que o despacho sindicado do DDF de Vila 
Real não relevou tal facto, tendo considerado como rendimento colectável o rendimento padrão de 
€ 129.064,60.

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

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

Note -se que, conforme requerido, a sentença recorrida apenas anulação (sic - quereria dizer “anu-
lou”) parcialmente o acto sindicado, na senda da jurisprudência consolidada do STA.² (Acórdão do 
PLENO da SCT, de 10 de Abril de 2013 -P 0298/12, disponível no sitio da Internet www.dgsi.pt.)

A sentença recorrida não merece, pois, censura.
Termos em que deve ser negado provimento ao presente recurso jurisdicional, mantendo -se 

a sentença recorrida na ordem jurídica.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1. A liquidação aqui impugnada teve origem na acção de fiscalização ao exercício 2010, e inseriu -se 

em acção dirigida aos adquirentes de imóveis de valor igual ou superior a 250.000,00 € que evidencias-
sem uma desproporção superior a 50% para menos em relação ao rendimento padrão (20% do valor de 
aquisição) a que se refere a tabela prevista no n.º 4 do art.º 89 A da LGT  -Fls. 17;

2. Nessa sequência foi o Recorrente notificado da fixação do rendimento tributável de IRS com 
recurso a métodos indirectos no valor de 129.064,61 €  -Fls. 12;

3. O Relatório de Inspecção de 28/11/2012, que resultou da acção inspectiva indicada, consta das 
folhas 14 a 19 dos autos, dá -se aqui por reproduzido, com o seguinte destaque: “IV Motivo e exposição 
dos factos que implicam o recurso a métodos indirectos// (...) Constatamos que o seu rendimento liquido 
é manifestamente inferior ao rendimento padrão evidenciado na tabela n.º 4 do art.º 89º -A da LGT (...)

4. Notificado para o efeito o Recorrente não exerceu o seu direito de audição prévia — artº 5 da 
PI, não impugnado;

5. O rendimento líquido declarado pelo Recorrente no ano de 2010 foi de 12.799,00 € fls. 18
6. Em 15/1/2010 o Recorrente adquiriu o prédio urbano em ……., inscrito na matriz sob o ar-

tigo 5717, pelo valor de 640.000,00  - fls. 21 a 25;
7. Para aquisição do identificado imóvel o Banco Santander Totta concedeu ao Recorrente e a sua 

mulher um empréstimo de 500,000,00 €  - fls. 24
8. Em 26/5/2010 o recorrente adquiriu o prédio urbano em Vila Marim, inscrito na matriz sob o 

artigo 1059, pelo valor de 5.323,03 €  - Cfr. Relatório da Inspecção não impugnado pelo Recorrente.
3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Mirandela, julgou o recurso procedente por entender que:
“RELATÓRIO
A…….., casado, CF ……., residente na ……., …….., número ….., ……., Adoufe vem inter-

por recurso contra o acto tributário de liquidação que lhe fixou por métodos indirectos o rendimento 
tributável no valor de 129.064,61 €, referente ao ano de 2010.

Sucintamente alega que “pretende justificar, parcialmente, a origem dos rendimentos utilizados 
na aquisição “de imóvel pelo que se deverá determinar nova quantificação da matéria tributável.

Formula o seguinte pedido: “Sendo concedido provimento ao presente recurso deve determinar-
-se a anulação parcial da decisão sob recurso por forma a desconsiderar na quantificação, o valor do 
empréstimo concedido pelo Banco Santander Totta, SA”

O RFP contesta, em resumo, que importa salientar que o excesso de quantificação determina 
apenas a anulação parcial da decisão controvertida, na parte que se afigura ilegal.
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O Dig. Mag. do MP foi de parecer que o recurso deve ser parcialmente procedente.
MOTIVAÇÃO
Com interesse para a decisão dão -se por provados os seguintes factos:
(…)
Nos termos do n.º 1 do artigo 89º -A da LGT há lugar a avaliação indirecta da matéria colectável 

quando falte a declaração de rendimentos e o contribuinte evidencie as manifestações de fortuna cons-
tantes da tabela prevista no n.º 4 do mesmo preceito ou quando declare rendimentos que mostrem uma 
desproporção superior a 50%, para menos, em relação ao rendimento padrão resultante da referida tabela. 
(Cfr. redacção dada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12, aqui aplicável, e em vigor até 31/12/2011) Se isso 
suceder cabe ao sujeito passivo a prova de que correspondem à realidade os rendimentos declarados 
e de que é outra a fonte das manifestações de fortuna evidenciadas (n.º 3 do artigo 89º -A da LGT). 
No caso dos autos, e perante o rendimento declarado, caberia ao Recorrente justificar o montante que 
permitiu a manifestação de fortuna evidenciada, ou seja, o valor de 640.000,00 € + 5.323,03 que lhe 
permitiu comprar os imóveis identificados.

No caso estariam reunidos os pressupostos da determinação da matéria tributável previstos no 
art.º 89º -A, n.º 1 da LGT porquanto o Recorrente efectuou, no decurso do ano de 2010, aquisições no 
valor global de 645.323,03 08, sendo que os rendimentos por si declarados nesse ano, no montante de 
12.799,00 €, foram inferiores em 50% àquele rendimento padrão.

Assim, quando o Recorrente não justifique a fonte das manifestações de fortuna ou o acréscimo 
de património ou o consumo evidenciados, considera -se como rendimento tributável em sede de IRS, 
o rendimento padrão apurado nos termos da tabela constante do n.º 4 do citado artigo 89.º -A da LGT, 
que, no caso, seria de 20% do valor da aquisição, ou seja, de 129.064,61 € (20% x 645.313,03 €)  -n.º 4 
do artigo 89º -A da LGT

Estando demonstrados os pressupostos legais vinculativos da actuação da administração tributária, 
é de considerar que passa a caber ao sujeito passivo o ónus de prova da ilegitimidade do acto por erro 
nos pressupostos, pela demonstração de que correspondem à realidade os rendimentos declarados e 
de que é outra a fonte da manifestação de fortuna evidenciada  - artigo 89º -A, n.º 3 da LGT — nestes 
termos cfr. Acórdão STA (Pleno da Secção de Contencioso Tributário), recurso 734/09, disponível em 
www.dgsi.pt.

Ora, neste caso, comprovando o Recorrente que se socorreu de empréstimo bancário no valor de 
500.000,00 € para adquirir imóveis no valor de 645.313,03 €, a quantificação da matéria tributável e 
consequente liquidação de imposto deve ter em consideração esse empréstimo contraído.

DECISÃO
Pelo exposto julga -se o recurso procedente nos termos exactos em que o pedido é formulado.”
DECIDINDO NESTE STA
QUESTÃO A DECIDIR:
A questão suscitada resume -se, a saber se, no caso dos autos, o valor do empréstimo bancário no 

valor de € 500.00,00 contraído para adquirir imóveis no valor de € 645.313,00 deve ser tido em conta 
na quantificação da matéria tributável para efeitos do disposto no artigo 89º -A da LGT.

O Tribunal a quo entendeu que sim, enquanto que o recorrente defende que a Administração 
Tributária não incorreu em excesso de quantificação da matéria colectável a tributar.

Afigura -se que não assiste razão ao recorrente.
Como refere o Ministério Público no seu parecer, com o qual se concorda, a decisão recorrida 

seguiu a jurisprudência mais recente e dominante sobre a matéria e consubstanciada no acórdão do Pleno 
da secção do Contencioso Tributário do STA de 19 de Maio de 2010, proferido no Proc. n.º 734/09, 
assim sumariado:

“I  - A admissibilidade dos recursos por oposição de acórdãos, tendo em conta o regime previsto 
nos artigos 27.º, alínea b) do ETAF e 152.º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, 
depende de existir contradição entre o acórdão recorrido e o acórdão invocado como fundamento 
sobre a mesma questão fundamental de direito, sendo que a oposição de soluções jurídicas pressupõe 
identidade substancial das situações fácticas, entendida esta não como uma total identidade dos factos 
mas apenas como a sua subsunção às mesmas normas legais.

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

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

V  - Assim, embora a justificação parcial não afaste a aplicação do método de avaliação indirecta 
previsto no artigo 89.º -A da LGT, não pode deixar de ser considerada na quantificação do rendimento 
tributável que vai ser determinado por esse método, entendendo -se que a quantificação do rendimento 
tributável da recorrente deve ser igual a 20% do valor de aquisição, deduzindo -se a este valor de aqui-
sição o montante do empréstimo bancário que a recorrente demonstrou ter efectuado para a aquisição 
do imóvel, já que este montante não está, nem pode estar, sujeito a IRS, não podendo, consequentemente, 
ser presumido ou considerado como rendimento sujeito a tributação.

VI  - Não tendo a administração tributária efectuado a dedução relativa ao empréstimo bancário 
na avaliação do rendimento tributável da recorrente a que procedeu, há manifesto excesso na quanti-
ficação, o que fere de ilegalidade o acto fixou à ora recorrente o rendimento tributável de €75.000,00 
com recurso a avaliação indirecta.”

Não ocorrem motivos ou fundamentos inovadores para divergir da jurisprudência assinalada a 
qual foi seguida no nosso acórdão de 15/02/2012 tirado no recurso n.º 050/12, para cuja fundamentação 
remetemos, na parte que interessa ao presente recurso que, efectivamente, versa factos posteriores à 
alteração introduzida ao n.º 3 do art. 89º -A da LGT pela Lei n 55 -B/2004, de 30/12 (OE 2005), mas 
que ainda assim não é de molde a ser interpretada no sentido proposto pelo recorrente.

No nosso acórdão, acabado de referir, concluímos, que a melhor interpretação do mencionado 
art. 89.º -A, n.º 3, da LGT, exige que o contribuinte prove a relação causal de afectação de certo ren-
dimento (não sujeito a tributação) a determinada manifestação de fortuna evidenciada. E, falamos de 
relação causal e não de relação directa por não lhes reconhecermos o mesmo significado, mas apenas 
proximidade. Na relação causal admitimos vias indirectas de prova. Em substância parece -nos que a 
relação causal tem uma maior correspondência verbal com os termos legais usados no n.º 3 do artº 89 -A 
da LGT ao referir -se a “é outra a fonte das manifestações de fortuna”, o que pode traduzir -se por “é outra 
a causa das manifestações de fortuna”. Com efeito, tal exigência de relação directa não vem expressa, 
minimamente, na letra do preceito que vimos analisando.

A exigência de relação causal parece -nos adequada à satisfação dos fins da norma, de prevenção 
da fraude fiscal e a mesma posiciona -se num nível de exigência de prova perfeitamente realizável e 
exigível ao sujeito passivo, que pode até ser mais rigorosa/exigente para o contribuinte mas que não 
lhe coarcta a possibilidade de provar a afectação de certos rendimentos a um determinado consumo por 
outras vias, para além da directa, conhecidas as características da fungibilidade, transmissibilidade/meio 
de troca e até geradoras de crédito perante terceiros que o dinheiro possui.

No mesmo aresto admitimos, sem hesitações, que a justificação meramente parcial não afasta a 
aplicabilidade da determinação indirecta dos rendimentos que permitiram tal manifestação de fortuna, 
sem prejuízo desta justificação relevar para efeitos da fixação presuntiva do montante do “acréscimo 
patrimonial não justificado” sujeito a imposto.

Assim sendo, o recurso apresentado não merece provimento.
4  - DECISÃO
Face ao expendido, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal 

Administrativo em negar provimento ao recurso confirmando a decisão recorrida.
Custas a cargo do recorrente.

Lisboa, 29 de Maio de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 29 de Maio de 2013.

Assunto:

Nulidade do acórdão. Omissão de pronúncia. Decisão surpresa.
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Sumário:

 I — A nulidade da sentença/acórdão por contradição entre os fundamentos e a decisão 
(artigo 125.º, n.º 1 do CPPT e 668.º, n.º 1, alínea c) do CPC) verifica -se quando 
os fundamentos invocados pelo juiz conduziriam logicamente não ao resultado 
expresso na decisão mas a resultado oposto, tratando -se de vício real no raciocínio 
do julgador que afecta a estrutura lógica da sentença, por contradição entre as 
suas premissas de facto e de direito e a respectiva conclusão.

 II — A arguição de nulidade do acórdão por omissão de pronúncia carece de invocação 
pelos interessados.

 III — Não se verifica qualquer decisão -surpresa se o Acórdão reclamado, que apenas 
dá provimento ao recurso da Fazenda Pública, não traduz decisão imprevisível 
para a requerente, tendo apreciado a questão segundo as soluções sustentadas 
pelas partes.

Processo n.º 972/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A………… e Outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Ascensão Lopes.

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

RELATÓRIO
A………… e mulher B…………. naturais de Baroda e Mumbai, India, de nacionalidade Britânica, 

casados sob o regime da separação de bens, residentes em …………, …………, Londres …………, 
Inglaterra, contribuintes números ………… e ………… respectivamente, impugnaram judicialmente 
as liquidações de IMT com os DUCs número 160.609.020.714.303 e 160.709.020.713.403 e de Imposto 
de selo com os DUCs número, 163.509.001.613.596 e 163.409.001.613.588 respectivamente;

C…………, pessoa colectiva número …………., com sede em Suite …………, …………, 
Wilmington, New Castle, …………, Estados Unidos da América, Impugnaram Judicialmente as 
liquidações de IMT, DUC número 160.210.006.054.303 e de Imposto de selo com o DUC número 
163.010.000.124.495

D…………. casada sob o regime de separação de bens com E…………., e F…………. solteira, 
maior, com os NIF ………. e …………., ambas residentes em …………, …………, Kilkenny, Ir-
landa, Impugnaram Judicialmente a liquidação de IMT com o DUCS números 160.009.027.629.403 e 
160.409.027.631.303 respectivamente.

Por sentença de 6 de Junho de 2012, julgou a impugnação procedente.
Houve recurso para este STA que através do nosso acórdão de 30/01/2013 decidiu:
“Nestes termos e pelo exposto, concede -se provimento ao recurso, revoga -se a decisão recorrida 

e julga -se improcedente a impugnação com a consequente manutenção das liquidações impugnadas”
Vêm agora os mesmos recorrentes arguir a nulidade do nosso acórdão alegando em síntese:
a)  - Acolhendo os fundamentos constantes do acórdão proferido no processo n.º 968/12 -30, também 

o presente aresto considera que a questão de mérito passa pela determinação do sentido e alcance do 
disposto no n.º 1 do art. 20º do DL n.º 423/83, de 5/12: «aquisição de prédios ou fracções autónomas 
com destino à instalação de empreendimentos qualificados de utilidade turística» e que a resposta a tal 
questão passa por determinar o conceito de “instalação” de empreendimentos turísticos. Ora,

 - o acórdão considera que aquele preceito consagra, não uma isenção subjectiva, mas, antes, uma 
isenção e objectiva, uma vez que visa beneficiar a actividade de instalação [sendo que este conceito de 
instalação emerge como um procedimento que compreende os actos jurídicos e os trâmites tendentes ao 
licenciamento (em sentido amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme o 
caso) das operações urbanísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem como 
a obtenção de títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística] e que do 
referido DLei resulta que o que se pretende beneficiar é o investimento em empreendimentos turísticos 
a que venha a ser reconhecida utilidade turística;

 - e conclui que, «não estando em causa a aquisição de prédios ou de fracções autónomas destinados 
à construção/instalação de empreendimentos turísticos, mas sim a aquisição de unidades de alojamento 
por consumidores finais, ainda que porque integradas no empreendimento em causa se encontrem 
afectas a exploração turística, a mesma não pode beneficiar das isenções consagradas no artigo 20º 
nº1 do Decreto -lei n.º 423/83.»

 - Porém, esta conclusão é contrária ao sentido técnico jurídico de “instalação” definido no próprio 
acórdão, pois que o conceito técnico jurídico de instalação a que chegou abrange a obtenção de títulos 
que o tornem “apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística”.
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Ou seja, se os empreendimentos turísticos constituídos e instalados ao abrigo do regime previsto 
no DL n.º 39/2008 são «… os estabelecimentos que se destinam a prestar serviços de alojamento, 
mediante remuneração, dispondo, para o seu funcionamento, de um adequado conjunto de estruturas, 
equipamentos e serviços complementares», então, se a edificação não puder prestar serviços de aloja-
mento, não se pode falar de um empreendimento turístico, sendo que no caso concreto, como bem se 
refere no acórdão, o empreendimento está constituído em propriedade plural o que significa que “são 
empreendimentos turísticos a constituir ou a instalar de forma fraccionada e onde, se pretende desde 
logo, alienar ou vir a alienar as fracções autónomas ou lotes destinadas a unidades de alojamento.” 
Ao contrário do que se diz no acórdão, porque o empreendimento não entra em funcionamento com 
a comunicação de abertura mas apenas fica autorizado a funcionar se puder, e porque no regime da 
propriedade plural antes da alienação das fracções não pode o empreendimento prestar serviços de 
alojamento turístico, então não se poderia falar de um empreendimento turístico instalado, já que lhe 
falta a obtenção de títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado, tal como consta da definição 
de “Instalação” dada pelo próprio acórdão.

 - O título que habilita a funcionar um empreendimento em propriedade plural é o título constitutivo 
(art. 54º do DL n.º 39/2008) aprovado pelo Turismo de Portugal e o título constitutivo deste empreen-
dimento só é aprovado pelo Turismo de Portugal em Março de 2009, pelo que não se pode considerar, 
como faz o acórdão, que o empreendimento estava em funcionamento em Setembro de 2008, pois nessa 
data o prédio nem estava registado na Conservatória do Registo Comercial como empreendimento turís-
tico. E sem os títulos o empreendimento não pode considerar -se apto a funcionar e a ser explorado para 
actividade turística porque sem os mesmos não se podem alienar as fracções para prestar os serviços 
de alojamento que é a finalidade turística do mesmo conforme sua definição.

Donde, face à definição técnico jurídica de instalação plasmada no acórdão proferido nos autos a 
aquisição em causa nos autos tem de se encontrar abrangida no conceito de instalação.

b) Mais alega, ainda, a Requerente:
 - A propósito da razão de ser e finalidades das isenções o acórdão também conclui que o DL 

n.º 423/83 pretende beneficiar é o investimento em empreendimentos turísticos a que venha a ser 
reconhecida utilidade turística.

 - Mas tal conclusão impunha também diferente decisão pois tal como plasmado a fls. 31 do acórdão 
proferido, os promotores dos empreendimentos são os únicos responsáveis pelo investimento imobiliário, 
ou seja, a referência é ao investimento imobiliário, sendo que ao criar a obrigatoriedade de colocação 
de todas as unidades de alojamento sob a tutela da exploração turística o novo regime imposto pelo 
DL 39/2008 o legislador pretendeu exactamente separar o investimento turístico do investimento imo-
biliário, como sucedia antes deste regime e a grande diferença introduzida pelo regime da propriedade 
plural é a de que quem compra uma fraccão é também dono e contitular do empreendimento e tem de 
despender este esforço financeiro.

 - Ora, são os proprietários do aldeamento que têm de fazer o investimento na actividade para manter 
a utilidade turística pois esta foi conferida sob condição de justificarem com a realização de auditorias a 
manutenção da qualidade, não podendo, pois, ser considerados meros consumidores finais equiparados 
a qualquer outro que compra uma casa quer seja para habitação quer seja integrada num resort.

 - Logo a conclusão de que a finalidade da isenção é o investimento turístico só poderia levar a 
uma decisão diferente da dos autos.

 - Daí que, para a requerente, a interpretação normativa do n.º 1 do art. 20º do DL n.º 423/83, 
de 5/12, no sentido plasmado no acórdão (no sentido (i) de que as aquisições ali referidas são apenas 
aquisições para construção de empreendimentos turísticos, (ii) de que a isenção se destina a beneficiar 
empresas construtoras e (iii) de que a instalação termina com a autorização camarária para abrir) é, 
portanto, contrária “aos fundamentos que a sustentaram, nomeadamente, como diz o acórdão, que o 
conceito de instalação abrange a “a obtenção de títulos que o tornem apto a funcionar e a ser explorado 
para finalidade turística”, bem como a declaração de que a isenção a que se refere o artigo é uma isenção 
objectiva e destinada a beneficiar o investimento turístico é NULA e por essa via, ao configurar uma 
contradição insanável com relevo na decisão da causa, é inconstitucional por violação do princípio da 
segurança jurídica e da confiança jurídicas decorrentes do principio do Estado de Direito Democrático 
(artigo 2º da CRP) bem como do princípio do processo equitativo (artigo 20º n.º 4, da CRP), INCONS-
TITUCIONALIDADE QUE ORA SE ARGUI PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS”.

c) A Requerente alega ainda que a interpretação a que se chegou no acórdão, sobre o no n.º 1 do 
art. 20º do DL 423/83, de 5/12, é inconstitucional por violação:

(i) do disposto nos arts. 2º, 13º, 81º, 103º n.º 2, 104º n.º 3, e 165º n.º 1, alínea i), todos da CRP, 
bem como do art. 2º da mesma CRP, que consagra o “Estado de Direito de Democrático”, o qual tem 
ínsitos os princípios da submissão do Estado à lei, da segurança jurídica e da protecção da confiança 
dos cidadãos;

(ii) do princípio da igualdade, vertido enquanto princípio fundamental no art. 13º e, em particular 
sobre os impostos sobre o património, no art. 104º/2 da CRP, e no disposto nos arts. 81º, al b), 103º 
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n.º 2, 104º n.º 3 e 165º todos da CRP, pois cabe ao Estado -legislador, através da política fiscal, assegu-
rar a justiça social, a igualdade de oportunidade e operar as necessárias correcções de desigualdades 
na distribuição da riqueza e nessa medida os impostos são criados por lei que determina os benefícios 
fiscais.

d) Por fim, a requerente alega que “Estamos (…) perante uma DECISÃO SURPRESA na medida 
em que TODOS OS ACORDÃOS DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO que até à data que 
se pronunciaram sobre a REFERIDA ISENÇÃO DE UTILIDADE TURÍSTICA em casos semelhantes 
deram RAZÃO AOS ADQUIRENTES DAS FRACÇÕES EM EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, 
resultando tal entendimento dos “Acórdãos do STA 0932/09 de 09.12.2009, 0120/10 de 14.04.2010, 
0907/09 de 09.12.2009, 0935/09 de 10.02.2010, 0797/09 de 10.02.2010, 0937/09 de 20.01.2010, 0212/09 
de 25.06.09 e alguns até nos quais o relator não votou vencido nos presentes autos como acontece com 
os Acórdãos 0936/09 de 16.12.2009, 01119/09 de 27.01.2010 e 0783/09 de 02.12.2009”.

Notificada que foi da apresentação do mencionado requerimento, a Fazenda Pública nada 
veio dizer.

Foram dispensados os vistos (dada a simplicidade da questão).
Cumpre apreciar.
Quanto à alegada nulidade do acórdão por os respectivos fundamentos estarem em oposição com 

a decisão.
Tal como referido no ac. deste STA de 17/04/2013 tirado no recurso n.º 0969/12 no qual se sus-

citavam idênticas questões e ao qual nos arrimamos, cumpre referir:
É sabido que esta causa de nulidade da sentença/acórdão (al. c) do n.º 1 do art. 668º do CPC) se 

verifica quando os fundamentos invocados pelo juiz conduziriam logicamente não ao resultado expresso 
na decisão mas a resultado oposto. Trata -se, portanto, de vício (vício real no raciocínio do julgador) 
que afecta a estrutura lógica da sentença, por contradição entre as suas premissas de facto e de direito 
e a respectiva conclusão (cfr. Alberto dos Reis, CPC Anotado, Vol. V, pág. 141 e Antunes Varela et al., 
Manual de Processo Civil, pp. 689/690).

Segundo a requerente, a alegada contradição verifica -se:
 - quer porque face à definição técnico jurídica de instalação plasmada no próprio acórdão, a aqui-

sição deveria ter -se como abrangida no conceito de instalação, dado que sem os pertinentes títulos, o 
empreendimento não pode considerar -se apto a funcionar e a ser explorado para actividade turística 
porque sem os mesmos não podem alienar -se as fracções para prestar os serviços de alojamento que é 
a finalidade turística do mesmo, conforme sua definição.

 - quer porque se o acórdão conclui que a razão de ser da isenção é beneficiar o investimento em 
empreendimentos turísticos a que venha a ser reconhecida utilidade turística, então esta conclusão 
impunha também diferente decisão pois com a referência ao investimento imobiliário e criando a 
obrigatoriedade de colocação de todas as unidades de alojamento sob a tutela da exploração turística, 
no novo regime imposto pelo DL 39/2008 o legislador pretendeu exactamente separar o investimento 
turístico do investimento imobiliário, como sucedia antes deste regime e a grande diferença introduzida 
pelo regime da propriedade plural é a de que quem compra uma fracção é também dono e contitular 
do empreendimento e tem de despender este esforço financeiro. E os proprietários do aldeamento (que 
têm de fazer o investimento na actividade para manter a utilidade turística pois esta foi conferida sob 
condição de justificarem com a realização de auditorias a manutenção da qualidade), não podem, pois, 
ser considerados meros consumidores finais equiparados a qualquer outro que compra uma casa quer 
seja para habitação quer seja integrada num resort.

Daí que a conclusão de que a finalidade da isenção é o investimento turístico só poderia levar a 
uma decisão diferente da dos autos.

Não se nos afigura, porém, que ocorram as invocadas contradições e, portanto, a alegada nulidade 
do acórdão.

Com efeito, no que respeita à alegada contradição face à definição técnico -jurídica de instalação 
plasmada no acórdão, a fundamentação do acórdão incorpora, em termos lógicos, a conclusão (e portanto 
também o sentido da decisão) dele constante, considerando -se que “… a «instalação» emerge como um 
procedimento que compreende os actos jurídicos e os trâmites tendentes ao licenciamento (em sentido 
amplo, compreendendo comunicações prévias ou autorizações, conforme o caso) das operações urba-
nísticas necessárias à construção de um empreendimento turístico, bem como a obtenção dos títulos 
que o tornem apto a funcionar e a ser explorado para finalidade turística”, ou seja, explicitando -se que a 
entidade responsável pela construção / instalação é também responsável pela obtenção daqueles títulos 
e explicitando -se e justificando -se, igualmente, o entendimento de que a aquisição da fracção aqui em 
questão não pode beneficiar da isenção.

Por outro lado, no que respeita à “ratio” da isenção como beneficiadora do investimento turístico, 
também não se vê que ocorra a alegada contradição entre fundamentos e decisão.

Na verdade, referindo que na sentença recorrida «… partindo -se do entendimento de que o empre-
endimento se considera instalado quando todas as unidades de alojamento iniciarem o funcionamento 
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e que a primeira aquisição de cada fracção está ainda integrada naquele processo, as isenções consa-
gradas no art. 20º, n.º 1, do Decreto -Lei n.º 423/83 beneficiam apenas as aquisições iniciais, isto é, as 
que constituam a primeira venda efectuada pela proprietária do empreendimento, desde que destinada 
à exploração turística» o acórdão acaba por considerar que a interpretação a que se chegou na sentença 
recorrida não tem apoio nem na letra nem na razão de ser do referido preceito legal, pois que em lado 
nenhum o legislador refere que pretende aplicar as isenções referidas naquele preceito à venda das 
fracções pelos promotores do empreendimento e ainda que destinadas à exploração turística, sendo que 
também o n.º 2 do art. 20º aporta um argumento decisivo nesse sentido, ao alargar a isenção prevista 
no n.º 1 na transmissão a favor da empresa exploradora, mas apenas no caso de a proprietária ser uma 
sociedade de locação financeira.

Daí a conclusão no sentido de no conceito de instalação não poder estar incluída «a aquisição de 
unidades de alojamento que fazem parte do empreendimento, porque essa aquisição é feita tendo em vista 
a sua exploração a qual só pode ocorrer após o acto final do procedimento de instalação, que coincide 
normalmente, como vimos, com a abertura ao público», sendo «a venda das unidades de alojamento 
ainda que adquiridas durante a construção/instalação consubstanciam já o interesse da exploração do 
empreendimento turístico».

Ora, esta é uma conclusão que, numa perspectiva lógica, se enquadra nas premissas consideradas 
no acórdão (não cabendo aqui apreciar a bondade do mérito do decidido), não se vendo, portanto, que 
o mesmo enferme das contradições que a requerente lhe imputa. Pelo contrário, o que ressalta é que a 
argumentação da requerente se reconduz a discordância da interpretação jurídica sufragada no aresto 
em causa e no que se reporta ao normativo em questão (art. 20º do DL n.º 423/83, de 5/12), fundamen-
tando a alegada nulidade num conceito de «instalação» que não corresponde ao conceito acolhido no 
acórdão e extraindo ilações que neste não têm apoio. Sendo certo, porém, que a arguição de nulidade 
da decisão não é meio processual adequado para obter o reexame da matéria apreciada ou para reagir 
a eventuais erros de julgamento.

Em suma, não se verifica, improcedendo, portanto, a alegada nulidade do acórdão por contradição 
entre os fundamentos e a decisão, nos termos pretendidos pela requerente.

No que se refere à invocada inconstitucionalidade da interpretação normativa (do n.º 1 do 
art. 20º do DL n.º 423/83, de 5/12) operada pelo acórdão:

É certo que nos arts. 55º a 58º da petição inicial da presente impugnação (fls. 12 dos autos), a 
recorrente invocou, efectivamente, que outro entendimento que não tivesse em conta a isenção violaria 
os princípios da igualdade e justiça pelos quais o procedimento tributário se pauta.

E tendo a impugnação sido julgada procedente, essa matéria não foi, nem tinha que ser conhecida, 
sendo que no segmento final da sentença recorrida se exara que «… em consequência da solução dada 
às questões concretamente conhecidas ficou prejudicado o conhecimento de outras questões.»

Porém, tendo o acórdão ora reclamado revogado a decisão da 1ª instância, deveria ter apreciado 
aquela suscitada inconstitucionalidade, o que não foi feito.

E poderia, em consequência, a requerente ter ora invocado a nulidade por omissão de pronúncia, 
o que não fez, pois que apenas invoca a nulidade prevista na alínea c) do n.º 1 do art. 668º do CPC (e 
no art. 125º do CPPT).

Não cabe, portanto, aqui, nem agora, a apreciação da referida inconstitucionalidade.
Relativamente à invocada decisão surpresa: por um lado, configura matéria que não cabe no 

âmbito da presente reclamação; por outro lado, também não se verifica qualquer decisão surpresa: o 
acórdão reclamado, que apenas dá provimento ao recurso da Fazenda Pública, não traduz decisão im-
previsível para a requerente, tendo apreciado a questão segundo as soluções sustentadas pelas partes.

De todo o modo, sempre se dirá que nos arestos invocados pela requerente se apreciaram questões 
diversas daquela a que se reporta o acórdão ora reclamado: (i) se os benefícios fiscais consagrados no 
n.º 1 do art. 20º do DL n.º 423/83, de 5/12, foram ou não revogados pelo art. 31º do DL n.º 485/88, 
de 30/12 e (ii) se tais benefícios eram de aplicação automática ou tinham de constar do despacho de 
reconhecimento da utilidade turística.

Acresce que a requerente também teve oportunidade de arguir a inconstitucionalidade em sede 
das contra -alegações do recurso (uma vez que, como se disse, este foi interposto pela Fazenda Pública).

Ainda assim, constata -se que já interpôs, em 12/2/2013, recurso para o Tribunal Constitucional 
(cfr. fls. 260 e ss.), ao abrigo do n.º 1 do art. 75º, da alínea b) do n.º 1 do art. 70º, ambos da Lei de Or-
ganização, Funcionamento e Processo do Tribunal Constitucional e da alínea b) do art. 280º da CRP, 
interposição essa já, aliás, admitida.

Preparando a decisão alinhamos as seguintes proposições:
I  - A nulidade da sentença/acórdão por contradição entre os fundamentos e a decisão (artigo 125.º, 

n.º 1 do CPPT e 668.º, n.º 1, alínea c) do CPC) verifica -se quando os fundamentos invocados pelo juiz 
conduziriam logicamente não ao resultado expresso na decisão mas a resultado oposto, tratando -se de 
vício real no raciocínio do julgador que afecta a estrutura lógica da sentença, por contradição entre as 
suas premissas de facto e de direito e a respectiva conclusão.
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II  - A arguição de nulidade do acórdão por omissão de pronúncia carece de invocação pelos 
interessados.

III  - Não se verifica qualquer decisão -surpresa se o Acórdão reclamado, que apenas dá provimento 
ao recurso da Fazenda Pública, não traduz decisão imprevisível para a requerente, tendo apreciado a 
questão segundo as soluções sustentadas pelas partes.

DECISÃO:
Nestes termos e pelo exposto acorda -se em indeferir a arguição de nulidade do acórdão.
Custas pelos recorrentes, fixando -se a taxa de justiça em 2UCS.

Lisboa, 29 de Maio de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 29 de Maio de 2013.

Assunto:

Anulação parcial. Acto tributário. Repartição de custas. Modificação do direito po-
sitivo.

Sumário:

 I — O acto tributário, enquanto acto divisível, tanto por natureza como por definição 
legal, é susceptível de anulação parcial.

 II — De harmonia com o disposto no artº 450º do Código de Processo Civil, na redacção 
do Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 -2, quando a demanda do autor ou requerente 
ou a oposição do réu ou requerido eram fundadas no momento em que foram 
intentadas ou deduzidas e deixaram de o ser por circunstâncias supervenientes 
a estes não imputáveis, as custas são repartidas entre aqueles em partes iguais.

 III — O legislador optou por indicar no n.º 2 do mesmo normativo, em termos de pre-
sunção iure et de iure, os casos em que considera verificar -se alteração das cir-
cunstâncias não imputável às partes, considerando, nomeadamente, que tal ocorre 
quando a pretensão do autor ou requerente ou a oposição do réu ou requerido se 
houverem fundado em disposição legal entretanto alterada ou revogada (al. a) 
daquele preceito).

Processo n.º 994/11 -30.
Recorrente: A………, S.A.
Recorridos: Fazenda Pública e Outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1 – A……., S.A., com os demais sinais dos autos, vem recorrer para este Supremo Tribunal da 
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra que, ao julgar parcialmente procedente a im-
pugnação por si deduzida contra a liquidação adicional de IRC n.º 20066420002300, relativa exercício 
de 2003, não condenou em custas as partes em função do decaimento processual.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A) O Tribunal a quo julgou a presente impugnação parcialmente procedente, anulando par-

cialmente a liquidação adicional de IRC n.º 2006 6420002300, relativa ao ano de 2003, no montante 
global de EUR 1.493.820,04, correspondendo EUR 1.340.909,90 a imposto e EUR 152.910,14 a juros 
compensatórios, abstendo -se de anular tão -somente o imposto e juros compensatórios referentes a um 
pagamento efectuado pela Recorrente à sociedade de Direito inglês B……. LTD., que se traduz numa 
liquidação de imposto e juros compensatórios não anulada no valor total de apenas EUR 238,40;

B) Em sede de custas processuais, o Tribunal a quo absteve -se de fixar concretamente a responsa-
bilidade das partes, invocando a pretensa indivisibilidade dos actos tributários e aludindo à necessidade 
de previamente àquela fixação a Administração Tributária proceder a um novo acto de liquidação que 
reflectisse a anulação parcial do acto tributário impugnado, limitando -se o presente recurso jurisdicional 
à posição assumida pelo Tribunal a quo, em matéria de condenação em custas;
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C) O escopo do processo de impugnação judicial é a obtenção da anulação de um acto praticado 
pela administração tributária, ou a declaração da sua nulidade ou inexistência, reconduzindo -se essen-
cialmente a um contencioso de mera anulação;

D) A jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo reconhece pacificamente que os actos 
tributários de liquidação, por definirem uma quantia, são naturalmente divisíveis sendo -o também 
juridicamente, por a lei prever a possibilidade de anulação parcial dos mesmos quando o fundamento 
da anulação valha apenas em relação a parte do acto;

E) Havendo lugar tão -somente a uma anulação parcial do acto tributário impugnado, a parte do 
acto não anulada subsiste na ordem jurídica, titulando um crédito da Fazenda Pública perante a Recor-
rente, configurando a emissão de um novo acto de liquidação, na parte não anulada, uma inadmissível 
situação de duplicação de colecta e, na parte anulada, uma violação do caso julgado;

F) À luz dos artigos 446.º do CPC e 12.º do CCJ, impunha -se que o Tribunal a quo tivesse conde-
nado em custas as partes, na proporção do decaimento, fixando essa percentagem na sentença recorrida, 
ao invés de remeter essa fixação para momento ulterior;

G) Inexiste norma que preveja a possibilidade de, como preconizado pelo Tribunal a quo, deixar 
os concretos termos da condenação em custas dependentes da prática de um ulterior acto administra-
tivo, pelo que é ilegal a decisão do Tribunal a quo em matéria de custas, por violação do disposto nos 
artigos 446.º do CPC e 12.º do CCJ;

H) No caso concreto, é perfeitamente possível fixar a percentagem do decaimento de cada uma 
das partes em litígio, sendo essa percentagem obtenível por mera operação aritmética em face da anu-
lação parcial do acto tributário impugnado e correspondendo a 0,01% da Recorrente e a 99,99% da 
Fazenda Pública;

I) Para além de violar as normas acima referidas, o entendimento preconizado pelo Tribunal a quo 
viola igualmente o direito da Recorrente a uma tutela jurisdicional efectiva, consagrado nos artigos 20.º 
e 268.º, n.º 4, da CRP, porquanto acarreta um atraso injustificado na execução integral da pronúncia 
jurisdicional em causa, obstaculizando a possibilidade de obtenção do reembolso de custas de parte 
através da apresentação de nota discriminativa e justificativa, previsto no artigo 33º -A do CCJ.»

2 – Não foram apresentadas contra alegações.
3 -O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido de que o recurso deve pro-

ceder quanto à ilegalidade da decisão tomada pelo tribunal recorrido de deixar os concretos termos da 
condenação em custas dependentes da prática de ulterior acto administrativo, mas deverá ser julgado 
improcedente quanto à repartição das custas propostas pela recorrente em função do decaimento, «pois 
as custas são de fixar na totalidade a cargo da impugnante, quer por que foi quem da impugnação 
tirou proveito, quer porque decaiu na parte relativa ao pagamento efectuado a B……. Ltd, o que é de 
decidir por aplicação do disposto no art. 446.º n.º 1 do C.P.C., subsidiariamente aplicável».

4– Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
1 - Em 28.08.06, foi efectuada a liquidação adicional de IRC relativamente ao exercício de 2003, 

e correspondentes juros compensatórios na qual foi efectuado o apuramento das retenções na fonte 
relativamente a rendimentos de “royalties” e serviços pagos pela impugnante, os quais resultaram de 
correcções efectuadas à Declaração de Retenção de Imposto, tendo sido notificado daquela liquidação 
 - cfr nota de “liquidação de retenções na fonte de IRC.” de fls. 179, dos autos.

2 - A liquidação referida em 1 teve por base as conclusões resultantes da acção da I.T, com cor-
recções efectuada à impugnante constante de fls. 541 e fundamentada no Parecer e Relatório elaborado 
pelos mesmos serviços, de fls. 540 a 595, cujo conteúdo se dá aqui por integralmente reproduzido e 
do qual consta, designadamente: “... o sujeito passivo não apresentou à inspecção tributária o referido 
formulário com a certificação das autoridades competentes (aprovado por despacho n.º 11701/03, de 
28.05...)... sem prejuízo do disposto no artº 90º, nº5, o seu n.º 4 prevê, quando não seja efectuada prova 
até ao termo do prazo estabelecido para a entrega do imposto, que fica o substituto tributário obrigado 
a entregar a totalidade do imposto que deveria ter sido deduzida nos termos da lei …“. — cfr ponto 7, 
8 e 10 e anexos 4 e 5, do relatório da I.T.

3 - Dão -se aqui por reproduzidas as cópias dos certificados de residência referentes a 2003 dos 
titulares dos rendimentos sujeitos a retenção a que se refere o ponto 1, emitido pelas autoridades fiscais 
dos Estados de origem.  - cfr fls. 181 a 200 e de fls. 202 a 397, dos autos.

4 - Dá -se aqui por reproduzido o projecto de correcções elaborado pela I.T., de fls. 449 a 497, o 
requerimento efectuado pelo impugnante no exercício do direito de audição prévia, de fls. 499 a 537, 
dos autos.

5 - O impugnante ofereceu garantia para efeitos de suspender a execução da dívida apurada em 
resultado da liquidação mencionada em 1, no valor de € 1 909.357,80, em 25.01.07. —cfr fls. 739, 
dos autos.

5 - A questão trazida à apreciação deste Tribunal consiste em saber padece de erro de 
julgamento a sentença do Mmº Juiz do TAF de Sintra que julgou parcialmente procedente 
a impugnação judicial deduzida contra a liquidação adicional de IRC e que fixou para mo-



2472

mento ulterior a condenação em custas, violando, no entender da recorrente, o disposto nos 
arts. 446º do Código de Processo Civil e 12º CCJ.

Concretamente está em causa apurar da cindibilidade dos actos tributários de liquidação e da 
possibilidade da sua anulação parcial, bem como do subsequente dever de condenação das partes em 
custas, na proporção do decaimento.

A decisão recorrida julgou parcialmente procedente a impugnação considerando que, por força 
das alterações introduzidas pelo O.E. de 2008 ao artº 90º do CIRC, aplicável às situações anteriores 
à entrada em vigor da Lei n.º 67 -A/2007, de 31.12, conforme resulta do nº4, do artº 48º daquela lei, 
não se poderá deixar de reconhecer ao substituto pela entrega do imposto em falta a possibilidade de 
apresentar posteriormente a prova das condições de dispensa de retenção,

Neste contexto concluiu que, ainda que se admitisse aquela demonstração à posteriori, no caso 
subjudice não havia sido junto o comprovativo relativo à sociedade de direito inglês “B……., Ltd”, 
pelo que entendeu manter, e não anular, as correcções técnicas relativas ao pagamento efectuado pela 
recorrente a esta sociedade.

Porém, quanto às custas, ponderando que elas seriam da responsabilidade da Fazenda Pública e 
da impugnante, de acordo com o respectivo decaimento, considerou que tal «pressupõe a prévia ope-
ração material de nova liquidação de imposto para a qual é apenas competente a Adm. Fiscal, pelo 
que só quando efectuada esta em cumprimento da decisão se poderá saber em concreto, face ao valor 
da causa que corresponde ao do acto impugnado, o respectivo decaimento.»

Por requerimento de fls. 874 e segs. a recorrente pediu a reforma da sentença quanto a custas, 
nomadamente a fixação da responsabilidade pelas mesmas em 99,99% da Fazenda Pública e 0,01% 
da impugnante, sem dependência de qualquer acto tributário futuro por parte da Administração Tri-
butária.

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra rejeitou a peticionada reforma nos seguintes termos:
«Atento a que o acto tributário não é cindível e que a decisão ora proferida implica a sanação do 

acto inválido através de uma reformulação do acto que contemple o direito da administração à justa 
percepção do imposto e dos juros compensatórios devidos e ao administrado à anulação da parte vi-
ciada do acto e dos juros indemnizatórios a si devidos, o que pressupõe a determinação dos respectivos 
direitos em razão da sentença proferida nos autos e correspondente apuramento da responsabilidade 
pelas custas contadas».

Contra o assim decidido se insurge a recorrente alegando que luz dos artigos 446.º do CPC e 
12.º do CCJ se impunha que o Tribunal a quo tivesse condenado em custas as partes, na proporção do 
decaimento, fixando essa percentagem na sentença recorrida, ao invés de remeter essa fixação para 
momento ulterior.

Vejamos.
5.1 Da cindibilidade dos actos tributários de liquidação e da possibilidade da sua anulação parcial
Este Supremo Tribunal Administrativo tem entendido, em geral, que os actos administrativos que 

impõem a obrigação de pagamento de uma quantia, designadamente os actos de liquidação de tributos, 
são naturalmente divisíveis, sendo -o também juridicamente, por a lei prever a possibilidade de anu-
lação parcial dos mesmos (art. 100º da LGT e, anteriormente, o art. 145º do CPT)  - cf. entre outros, 
os acórdãos proferidos em 9/07/1997, no processo n.º 5874; em 22/09/1999, no processo n.º 24101; 
em 16/05/2001, no processo n.º 25532; em 26/03/2003, no processo n.º 1973/02; em 27/09/2005, no 
processo n.º 287/05; em 12/01/2011, no processo n.º 583/10 e especial o recente Acórdão do Pleno da 
Secção de Contencioso Tributário 10/04/2013, proferido no processo 298/12.

Como se disse neste último aresto do Pleno da Secção de Contencioso Tributário «se o juiz re-
conhecer que o acto tributário está inquinado de ilegalidade que só em parte o invalida, deve anulá -lo 
apenas nessa parte, deixando -o subsistir no segmento em que nenhuma ilegalidade o fira».

Sendo que o critério jurisprudencial para determinar se o acto deve ser total ou parcialmente 
anulado passa por determinar se a ilegalidade afecta o acto tributário no seu todo, caso em que o acto 
deve ser integralmente anulado ou apenas em parte, caso em que se justifica a anulação parcial.

Assim, quando um acto de liquidação se baseia em determinada matéria colectável e se vem a 
apurar que parte dela foi calculada ilegalmente, por não dever ser considerada, não há qualquer obstá-
culo a que o acto de liquidação seja anulado relativamente à parte que corresponda à matéria colectável 
cuja consideração era ilegal, mantendo -se a liquidação na parte que corresponde a matéria colectável 
que não é afectada por qualquer ilegalidade (1).

No caso em apreço resulta manifesto que o tribunal apenas considerou não afectado de ilega-
lidade o acto de liquidação resultante das correcções técnicas relativas ao pagamento efectuado pela 
recorrente à sociedade de direito inglês “B……., Ltd”, por não ter sido feita prova das condições de 
dispensa de retenção.

Já em relação às demais correcções técnicas por pagamentos a não residentes o Tribunal a quo 
julgou parcialmente procedente a impugnação por reconhecer ter sido apresentada posteriormente a 
prova das condições de dispensa de retenção ao abrigo da nova redacção que havia sido dada ao artº 90º 
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do CIRC (2) pela Lei n.º 67 -A/2007, de 31.12, aplicável às situações anteriores à sua entrada em vigor 
de acordo com o artº 48º, n.º 4 do mesmo diploma legal.

Tanto basta para que se conclua que a ilegalidade não afectava o acto de liquidação no seu todo, 
que assim era, natural e juridicamente divisível.

Não pode, pois, manter -se a sentença recorrida e o despacho de reforma quanto a custas, que 
dela é parte integrante (artº 670º, n.º 1 do Código de Processo Civil) ao considerar que …o acto tri-
butário não é cindível e que a decisão ora proferida implica a sanação do acto inválido através de 
uma reformulação do acto que contemple o direito da administração à justa percepção do imposto e 
dos juros compensatórios devidos e ao administrado à anulação da parte viciada do acto e dos juros 
indemnizatórios a si devidos», pelo que procedem, nesta parte, as alegações de recurso.

Mas daí não resulta, como abaixo se verá, que deva, necessariamente proceder a sua pretensão 
de de condenação das partes em custas, na proporção de em 99,99% para a Fazenda Pública e 0,01% 
para a recorrente.

5.2 Do dever de condenação das partes em custas, na proporção do decaimento.
De harmonia com a regra geral em matéria de custas, a decisão que julgar a causa condenará em 

custas a parte que a elas houver dado causa (nº 1 do artigo 446.º do CPC), ou seja, dá causa às custas 
a parte vencida, na proporção em que o for (nº 2 do preceito).

Esta regra geral de responsabilidade pelo pagamento das custas assenta, a título principal, no 
princípio da causalidade e subsidiariamente, no da vantagem ou proveito processual, sendo aquele in-
diciado pelo princípio da sucumbência, pelo que deverá pagar as custas a parte vencida, na respectiva 
proporção (3).

Sucede, porém, que, como já se notou, em relação todas as correcções técnicas por pagamentos 
a não residentes, com excepção das referentes à sociedade de direito inglês “B……., Ltd”, o Tribunal 
a quo julgou parcialmente procedente a impugnação por força da alteração legislativa resultante da 
nova redacção que havia sido dada ao artº 90º do CIRC pela Lei n.º 67 -A/2007, de 31.12, aplicável às 
situações anteriores à sua entrada em vigor de acordo com o artº 48º, n.º 4 do mesmo diploma legal.

Com efeito, à data em que ocorreu o facto tributário a situação sub judice era prevista pelo artº 90º, 
ns. 2 e seguintes do CIRC, na redacção da Lei 32 -B /2002 de 30 de Dezembro.

Por força do decreto -lei 211/2005, de 7/12, que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2006, foi 
aditado ao Código do IRC o artigo 90.º -A, sob a epígrafe “dispensa total ou parcial de retenção na fonte 
sobre rendimentos auferidos por entidades não residentes”.

Por sua vez a Lei n.º 67 -A/2007, de 31/12) alterou o referido artº 90º -A do CIRC, e, entre outros 
os seus números 5 e 6, que passaram a dispor nos seguintes termos:

«nº 5  - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, quando não seja efectuada a prova até ao 
termo do prazo estabelecido para a entrega do imposto, e, bem assim, nos casos previstos nos n.os 3 
e seguintes do artigo 14.º, fica o substituto tributário obrigado a entregar a totalidade do imposto que 
deveria ter sido deduzido nos termos da lei. (Redacção da Lei n.º 67 -A/2007, de 31/12)

nº 6  - Sem prejuízo da responsabilidade contra -ordenacional, a responsabilidade estabelecida no 
número anterior pode ser afastada sempre que o substituto tributário comprove com o documento a que 
se refere o n.º 2 do presente artigo e os n.os 3 e seguintes do artigo 14.º, consoante o caso, a verificação 
dos pressupostos para a dispensa total ou parcial de retenção. (Redacção da Lei n.º 67 -A/2007, de 31/12)»
 Além daquelas alterações, a Lei n.º 67 -A/2007 continha também uma disposição transitória, mais 
precisamente n.º 4 do art.º 48, nos termos da qual o afastamento da responsabilidade prevista no n.º 4 
do artigo 90.º e no n.º 6 do artigo 90.º -A do Código do IRC, na redacção daquele diploma legal, era 
expressamente aplicável às situações anteriores à entrada em vigor da mesma, independentemente de 
já ter sido efectuada a liquidação do imposto, excepto nos casos em que já tivesse havido lugar ao 
pagamento do imposto e não estivesse pendente reclamação, recurso hierárquico ou impugnação.

Tal alteração legislativa é já posterior à liquidação, à dedução da impugnação (Janeiro de 2007) 
e à contestação da Fazenda Pública (11 de Maio de 2007).

E foi por via desta alteração legislativa, e do consequente afastamento da responsabilidade do 
substituto tributário em função da admissibilidade de verificação posterior dos pressupostos para a dis-
pensa total ou parcial de retenção, que o Tribunal a quo julgou parcialmente procedente a impugnação 
nos termos atrás referidos.

Ora de harmonia com o disposto no artº 450º do Código de Processo Civil, na redacção do DL 
n.º 34/2008, de 26 -2, com início de vigência em 20.4.2009, mas com aplicação aos processos penden-
tes nessa data(artº 3º al a) do mesmo diploma legal), quando a demanda do autor ou requerente ou a 
oposição do réu ou requerido eram fundadas no momento em que foram intentadas ou deduzidas e 
deixaram de o ser por circunstâncias supervenientes a estes não imputáveis, as custas são repartidas 
entre aqueles em partes iguais.

Como nota Salvador da Costa, no seu Regulamento das Custas Processuais, 2ª ed., pag. 84, o 
legislador optou por indicar no n.º 2 do mesmo normativo, em termos de presunção iure et de iure, os 
casos em que considera verificar -se alteração das circunstâncias não imputável às partes, considerando, 
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nomeadamente, que tal ocorre quando a pretensão do autor ou requerente ou a oposição do réu ou reque-
rido se houverem fundado em disposição legal entretanto alterada ou revogada (al. a) daquele preceito).

Trata -se, efectivamente, de previsão legal a que se subsume o caso em apreço, uma vez que o 
Tribunal recorrido julgou parcialmente procedente a impugnação em função da alteração legislativa 
de que foi objecto o artº 90º do CIRC e que permitiu a verificação posterior dos pressupostos para a 
dispensa total ou parcial de retenção, com consequente afastamento da responsabilidade do substituto 
tributário.

Haverá assim que proceder, por força da modificação do direito positivo, à repartição de custas, 
em partes iguais, entre a impugnante e a Fazenda Pública (artº 450º, ns. 1 e 2, alínea a) do Código de 
Processo Civil).

Daí que não possam obter provimento as alegações de recurso quando pedem a condenação das 
partes em custas, na proporção de em 99,99% para a Fazenda Pública e 0,01% para a recorrente.

6. Decisão
Termos em que, face ao exposto, acordam o juízes da Secção de Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo em conceder parcial provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida 
na parte em que se absteve de fixar a responsabilidade das partes quanto a custas e fixando as custas 
na primeira instância, em partes iguais, a cargo da recorrente e da Fazenda Pública (artº 450º, ns. 1 e 
2, alínea a) do Código de Processo Civil).

Custas pela recorrente, neste Supremo Tribunal Administrativo, em função do decaimento.

Lisboa, 29 de Maio de 2013.  - Pedro Delgado (relator)  - Isabel Marques da Silva  - Francisco 
Rothes.

(1) Cf., também neste sentido Código de Procedimento e Processo Tributário anotado de Jorge Lopes de Sousa, 6ª edição, 
vol. II, pag. 342.

(2) À data em que ocorreu o facto tributário a situação sub judice era prevista pelo artº 90º, ns. 2 e seguintes do CIRC, 
na redacção da Lei 32 -B /2002 de 30 de Dezembro

(3) Neste sentido Salvador da Costa, Regulamento das Custas Processuais, 2ª edição, pag. 46. 

 Acórdão de 29 de Maio de 2013.

Assunto:

Cumulação de impugnações. Absolvição da instância. Notificação.

Sumário:

Ocorrendo ilegal cumulação de impugnações nos termos do disposto no artigo 104.º 
do CPPT e havendo lugar à aplicação subsidiária [alínea c) do art. 2º do CPPT] 
do disposto no n.º 5 do artigo 4.º e no n.º 5 do artigo 47.º, ambos do CPTA, deve 
o impugnante ser notificado para, em 10 dias, esclarecer o pedido que quer ver 
apreciado, sob pena de absolvição da instância da FP quanto a todos os pedidos.

Processo n.º 1219/12 -30.
Recorrente: A………….
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A…………, com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal 

Administrativo e Fiscal do Porto na impugnação judicial das liquidações de IVA, CA e IMI, absolveu 
da instância a Fazenda Pública, com fundamento na verificação da excepção dilatória de ilegal cumu-
lação de pedidos.

1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
i) O presente recurso visa contestar a motivação da sentença recorrida quanto ao deferimento da 

exceção dilatória invocada pela Fazenda Pública, com a absolvição desta da instância;
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ii) A exceção dilatória invocada diz respeito à cumulação indevida da impugnação judicial das 
liquidações de IVA e de IMI, nos termos do artigo 104º do CPPT e dos artigos 493º n.º 1 e 2 e 494º, 
ambos do CPC;

iii) Nos termos do pedido do Impugnante, e de acordo com o disposto nos referidos preceitos 
legais, o Tribunal a quo deveria ter notificado o Impugnante para, no prazo de um mês a contar do 
trânsito em julgado da sentença que julgasse a absolvição da instância por ilegal cumulação de impug-
nações, apresentar novas petições, considerando -se estas apresentadas na data de entrada da primeira 
para efeitos da tempestividade da sua apresentação;

iv) E não competia ao Impugnante indicar qual o pedido a aproveitar, pois nos termos do artigo 4º 
n.º 4 e 47º n.º 6, ambos do CPTA, este teria a oportunidade de apresentar novas petições e não indicar 
uma opção para apresentar uma única petição;

v) Deste modo, podemos concluir que, no caso de absolvição da instância por ilegal cumulação 
de impugnações, o Tribunal deve notificar o Impugnante para apresentar novas petições, no prazo de 
um mês a contar do trânsito em julgado, considerando -se estas apresentadas na data de entrada da pri-
meira para efeitos da tempestividade da sua apresentação, nos termos dos artigos 4º n.º 4 e 47º n.º 6, 
ambos do CPTA;

vi) Consequentemente, deve o presente recurso ser julgado procedente e revogada, com todas as 
consequências legais, a sentença recorrida.

Termina pedindo a procedência do recurso e a revogação da sentença recorrida.
1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes, além do mais:
«A nosso ver o recurso merece provimento, embora por fundamentação diferente da apresentada 

pelo recorrente.
Com efeito, a impugnante vem cumular impugnações, uma relativa à liquidação de IVA, outra 

relativa à liquidação de CA e outra relativa à liquidação de IMI.
A cumulação de impugnações vem regulamentada no art. 104º do CPPT.
Nos termos de tal normativo, “Na impugnação judicial podem, nos termos legais, cumular -se 

pedidos e coligar -se os autores em caso de identidade da natureza dos tributos, dos fundamentos de 
facto e de direito invocados e do tribunal competente para a decisão”.

Estamos perante uma cumulação relativa a mais de um acto tributário, como se infere da exigência 
de «identidade da natureza dos tributos».

A cumulação justifica -se, obviamente, pela economia de meios que proporciona e por contribuir 
para a uniformização das decisões.

«Este artigo 104º, assim, é uma norma especial para o processo de impugnação judicial, que 
afastava a possibilidade de aplicação subsidiária da regra do art. 38º da LPTA, segundo a qual é viável 
a cumulação de impugnação do actos que estejam entre si numa relação de dependência e de conexão, 
e afasta, actualmente, a aplicabilidade da regra que consta do n.º 4 do art. 47º do CPTA, que permite a 
cumulação de impugnações de actos que se encontrem entre si colocados numa relação de prejudiciali-
dade ou de dependência, nomeadamente, por estarem inseridos no mesmo procedimento ou porque da 
existência e validade de um deles depende a validade do outro e de actos cuja validade possa ser verifi-
cada com base na apreciação das mesmas circunstâncias de facto e dos mesmos fundamentos de direito.

No processo de impugnação judicial, esta cumulação de pedidos relativa a mais que um acto, só 
pode suceder quando estes se reportem a tributos da mesma natureza, sejam idênticos os fundamentos 
de facto e de direito e seja o mesmo o tribunal competente para a decisão. Estes requisitos são de veri-
ficação cumulativa, como inculca a utilização da expressão «em caso» (no singular), conjugada com a 
conjunção «e», em vez do uso da expressão «nos casos» e da conjunção «ou», que seriam adequadas 
a exprimir a alternatividade dos requisitos.

Será o caso, por exemplo, de um sujeito passivo que se julga com direito a isenção de Contribuição 
Autárquica, relativamente a um mesmo prédio de que é proprietário, pretender impugnar, com esse fun-
damento, vários actos de liquidação deste tributo, relativas a vários anos. A natureza do tributo liquidado 
em todos os actos é a mesma e são idênticas a situação fáctica e a questão jurídica a apreciar.

Situações que estariam abrangidas por aquela norma do art. 38º/l da LPTA e do art. 47º, n.º 4 do 
CPTA, e não se enquadram na previsão deste artigo serão aquelas em que há uma mesma materialidade 
que é subjacente à liquidação de tributos de diferente natureza. Esta referência a identidade de natureza 
dos tributos tem vindo a ser interpretada pelo STA como reportando -se às categorias de impostos previstas 
no art. 104º da CRP, que são impostos sobre o rendimento, sobre o património e sobre a despesa, que 
é dentre as classificações de impostos a que tem uma aceitação legal mais evidente, inclusivamente, a 
nível do direito da União Europeia e convenções internacionais.

Será, por exemplo, o caso de uma liquidação adicional de IVA, baseada numa correcção à matéria 
tributável fundamentada em correcção de escrita e uma liquidação adicional de IRC fundada na mesma 
correcção. Existiria uma conexão entre as duas liquidações, por serem os mesmos os factos que estão 
na origem de ambas as liquidações, pelo que a cumulação de pedidos de anulação seria viável à face 
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daquela regra do n.º 1 do artigo 38º da LPTA e da alínea b) do n.º 4 do art.47º do CPTA. Mas, não será 
possível a cumulação de impugnações judiciais dos referidos actos por serem tributos de diferente 
natureza (o IVA é um imposto sobre o consumo e o IRC um imposto sobre o rendimento». ((1) Código 
de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 6ª edição 2011, II volume, anotado, 
páginas 180/182, Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa.)

O recorrente, vem impugnar a liquidação de dois tributos distintos, incidindo um – IVA – sobre 
o consumo e os outros – CA e IMI – sobre o rendimento

Não estão, assim, verificados os requisitos necessários para a cumulação de pedidos.
Formula, assim, a impugnante pedidos substancialmente incompatíveis, facto que consubstancia 

uma excepção dilatória prevista no artigo 89º/g) do CPTA, ex vi do art. 2º/ e) do CPPT, do conheci-
mento oficioso, que obsta ao conhecimento do mérito da causa (arts. 470º/1 493º/2 e 282º/e) do CPC, 
ex vi do art. 2º/ e) do CPPT).

Sem prejuízo, obviamente, de nos termos do estatuído no art. 47º/6 do CPTA, poder o impugnante 
interpor nova impugnação, no prazo de um mês, a contar do trânsito em julgado da decisão, considerando-
-se as respectivas petições apresentadas na data de entrada da primeira.

Esta interpretação, perfilhada pela douta sentença recorrida, salvo melhor juízo, na senda do que 
vem decidido o STA ((2) Acórdãos de 2005.03.10 -P. 01390/04 e de 2008.03.06,  -P. 0879/07, disponí-
veis no sítio da Internet www.dgsi.pt) não ofende o princípio da verdade material nem a garantia de 
acesso aos tribunais e a tutela dos direitos e interesses legalmente protegidos, face à faculdade que era 
atribuída pelo artigo 38º, n.º 4 da LPTA e, hoje, pelo art. 47º, n.º 5, do CPTA. ((3) Acórdãos do STA, 
de 2005.05.25 e 2008.03.06, proferidos nos recursos números 400/05 e 879/07, disponíveis no sítio da 
Internet www.dgsi.pt.)

Não se desconhece o recente acórdão do STA, de 24 de Outubro de 2012 ((4) Proferido no recurso 
n.º 0747/12, disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt.), que interpreta o artigo 104º do CPPT, no 
sentido de que a “identidade da natureza dos tributos” remete para a classificação de tributos, atenta a 
sua natureza estabelecida no artigo 4º/1/2 da LGT.

De facto, como refere o citado autor na obra referida em nota de rodapé, a fls. 181/182, «Desde 
logo, parece de excluir que se tenha tido em vista impedir a cumulação de impugnação de liquidações de 
impostos com liquidações de taxas ou destas com as de receitas parafiscais ou contribuições especiais, 
pois o alcance da restrição seria praticamente nulo, por serem substancialmente distintos os factos e 
normas jurídicas em que assentam os liquidações de tributos dessas várias espécies. Por outro lado, 
não havendo taxas liquidadas pela administração central, decerto estaria longe das suas preocupações 
no momento de influenciar a legislação tributária, afastar a possibilidade de cumulação de liquidações 
de taxas com as de impostos ou receitas parafiscais.

Por outro lado, também, parece ser seguro que, no mínimo, se terá procurado obstar à solução 
que poderia provocar mais perturbações para a administração tributária, globalmente considerada, que 
é a de não haver unicidade de representação (à data acrescentamos nós). Isto é, no mínimo pretendeu-
-se afastar a possibilidade de serem cumuladas impugnações de tributos aduaneiros e não aduaneiros 
administrados pela administração central, pois a representação da Fazenda Pública cabe a diferentes 
entidades (arts. 73º/, n.º 1 do ETAF de 1984 e 54º do ETAF de 2002). E, pela mesma razão, não se 
permite a cumulação de impugnações de tributos administrados pelas autarquias locais com tributos 
administrados pela administração tributária central (nºs. 2 daqueles arts. 73º e 54º).

Também parece certo, em face da diferença de terminologia com os referidos arts. 71º n.º 2 e 
72º, n.º 2, que não se pretendeu chegar ao ponto de levar a especialização aos limites atingidos com a 
referida representação no Tribunal Tributário de 2ª instância.

Neste contexto, a solução equilibrada, por garantir a possibilidade de alguma especialização dos 
representantes da Fazenda Pública e não viabilizar duplicidade de representantes, será a de entender 
que a exigência de identidade da natureza de tributo se reportará, como vem entendendo o STA, às 
categorias de impostos principais definidas na Constituição e no Orçamento do Estado (também a mais 
comummente utilizada a nível da União Europeia e Convenções Internacionais) que são as de impostos 
sobre o rendimento, sobre o património e sobre o consumo (art. 104º da CRP».

Atento o estatuído nos artigos 4º/5 e 47º/5 do CPTA, ex vi do artigo 2º/ c) do CPPT deveria o 
impugnante/recorrente ter sido notificado para, em 10 dias, esclarecer o pedido que quer ver apreciado 
nestes autos, sob pena de absolvição da instância da FP quanto a todos os pedidos, o que não aconteceu 
no caso em análise. ((5) Acórdão do STA, de 2005.03.10, proferido no recurso n.º 01390/04.)

Caso o impugnante/recorrente nada viesse dizer deveria absolver -se a FP da instância, sem preju-
ízo daquele poder apresentar novas petições no prazo de um mês a contar do trânsito, considerando -se 
apresentadas na data de entrada da primeira para efeitos da tempestividade da sua apresentação.

Portanto, ao contrário do que defende o recorrente, o tribunal recorrido não tinha que notificar 
o recorrente para apresentar novas petições no prazo de um mês contado do trânsito, mas não podia 
decretar a absolvição da instância sem, previamente, notificar o recorrente para, em 10 dias indicar o 
pedido que pretende ver apreciado.
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A sentença recorrida violou, pois, o normativo constante do artigo 47º/5 do CPTA, pelo que 
merece censura.

Termos em que, pelos fundamentos apontados, deve dar -se provimento ao recurso, revogar -se a 
sentença recorrida, baixando os autos à 1ª instância para cumprimento do disposto no artigo 47º/5 do 
CPTA».

1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. A sentença recorrida é do teor seguinte:
«A…………, contribuinte fiscal n.º …………, residente na Rua de …………, …………, …………, 

…………, Vila Nova de Gaia, deduziu a presente impugnação visando as liquidações de IVA, CA e 
IMI, no valor global de € 20.000,00.

Terminou pedindo que “seja recebida a impugnação; que seja declarado suspenso o processo 
executivo e, por via disso, declarada sem efeito a venda aprazada e, ainda, que seja julgada a presente 
impugnação e, a final, absolver -se o impugnante e declarar -se a inexistência do crédito exequendo”.

Notificada a Fazenda Pública, para contestar, querendo, esta veio suscitar, a fls. 97 e ss. dos autos, 
a excepção da cumulação ilegal de pedidos, por não se verificar a identidade da natureza dos tributos, 
pugnando, ainda, pela excepção do caso julgado no que tange ao IVA, e contestando, no mais, os ar-
gumentos aduzidos pelo impugnante.

O impugnante pronunciou -se apenas sobre a excepção da cumulação ilegal de pedidos, para referir 
que na procedência da excepção suscitada pela Fazenda Pública deve ser -lhe concedida a faculdade de 
intentar novas petições de impugnação judicial dentro do prazo de 30 dias, sem prejuízo da presente 
instância decidir sobre o pedido referente à suspensão do processo executivo e, por conseguinte, à 
declaração de inexistência da venda realizada.

Os autos foram com vista ao IMMP, o qual emitiu douto parecer no sentido da impugnação ter 
sido deduzida contra tributos de diferente natureza, não sendo legalmente admissível a sua cumulação, 
pugnando pela absolvição da instância da Fazenda Pública.

As partes foram notificadas do douto parecer, nada dizendo.
Cumpre apreciar e decidir:
Dispõe o artigo 104º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) que “Na 

impugnação judicial podem, nos termos legais, cumular -se pedidos e coligar -se os autores em caso 
de identidade da natureza dos tributos, dos fundamentos de facto e de direito invocados e do tribunal 
competente para a decisão.”

Tais requisitos são de verificação cumulativa.
Compulsados os autos verifica -se que o autor deduziu impugnação contra actos de liquidação de 

dívidas relativas a IVA, CA e IMI.
Ora, os actos tributários respeitam, assim, a tributos cuja natureza não é igual, pois um incide 

sobre a despesa (IVA) e os outros sobre o património (CA e IMI).
Neste sentido, em situação idêntica, mas de cumulação de IVA e IRC, já se pronuncia Jorge de 

Sousa ((1) «Código de Procedimento e de Processo Tributário», Anotado, 4ª edição, da Vislis Editores, 
pág, 470, nota 2.): «Será, por exemplo, o caso de uma liquidação adicional de I. V. A., baseada numa 
correcção à matéria tributável fundamentada em correcção de escrita e uma liquidação adicional de 
I.R.C. fundada na mesma correcção. Existiria uma conexão entre as duas liquidações, por serem os 
mesmos os factos que estão na origem a ambas as liquidações, pelo que a cumulação de pedidos de 
anulação seria viável à face daquela regra do n.º 1 do art. 38º da L.P. T.A. Mas, não será possível a 
cumulação de impugnações judiciais dos referidos actos, por serem diferentes os tributos.».

In casu, os tributos visados não têm a mesma natureza, pois a CA e o IMI são impostos que incidem 
sobre o património e o IVA é um imposto indirecto sobre a despesa, que incide sobre o valor tributável 
de transmissão dos bens, prestações de serviços, importações de bens e operações intracomunitárias 
efectuadas no território nacional (art. 1º do CIRC).

Consequentemente, está legalmente vedado ao impugnante reagir contra todas estas liquidações 
mediante o mesmo processo de impugnação judicial.

Alias, tem sido entendimento pacífico e unânime da jurisprudência que não é permitida a cumula-
ção de impugnações de tais tributos (neste sentido cf. por todos Acds. do STA de 10/03/2005, Processo 
n.º 01390/04 e de 06/03/2008, processo 0879/07).

Tal excepção dilatória obsta a que o Tribunal conheça do mérito da causa, dando lugar à absolvição 
da instância – artigo 493º n.º 1 e 2, artigo 494º todos do Código de Processo Civil, “ex vi” artigo 2º 
alínea e) do CPPT.

Ora, não cabendo ao Tribunal a opção sobre qual dos pedidos deve vingar (na perspectiva de se 
poder aproveitar a petição e mandar seguir os autos apenas quanto a um dos pedidos), veio o impugnante 
indicar que lhe deveria ser dado prazo de 30 dias para intentar novas impugnações.
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In casu, o impugnante não comunicou qualquer opção, limitando -se a fazer referência a uma 
faculdade legal que lhe assiste.

Assim, sendo ilegal a cumulação dos pedidos em apreço nestes autos, constituindo a mesma uma 
excepção dilatória, mais não resta que absolver a Fazenda Pública da instância – artigo 493º n.º 1 e 2, 
artigo 494º todos do Código de Processo Civil, “ex vi” artigo 2º alínea e) do CPPT.

Ante o exposto, fica prejudicado o conhecimento da restante matéria.
Custas a cargo do impugnante sem prejuízo do apoio judiciário de que beneficia.»
3.1. O recorrente discorda do assim decidido, sustentando, como se viu, que nos termos do pedido 

e do disposto nos arts. 104º do CPPT e 493º n.º 1 e 2 e 494º, do CPC, deveria ter sido notificado para, 
no prazo de um mês a contar do trânsito em julgado da sentença que julgasse a absolvição da instância 
por ilegal cumulação de impugnações, apresentar novas petições, considerando -se estas apresentadas 
na data de entrada da primeira para efeitos da tempestividade da sua apresentação, sendo que não lhe 
competia a ele indicar qual o pedido a aproveitar, dado que nos termos do art. 4º, n.º 4, e 47º, n.º 6, 
do CPTA, teria a oportunidade de apresentar novas petições e não indicar uma opção para apresentar 
uma única petição.

A questão a decidir neste recurso é, assim, apenas a de saber se há lugar à notificação do impug-
nante para optar pelo acto de liquidação que pretende ver apreciado.

Com efeito, a sentença absolveu da instância a Fazenda Pública, por julgar verificada excepção 
dilatória que deriva da ilegal cumulação de pedidos, e o recorrente não questiona a decisão nesta parte. 
Pelo contrário, aceita -a e nela faz assentar, precisamente, a discordância em que consubstancia o re-
curso: que nos termos do pedido e do disposto nos arts. 104º do CPPT e 493º n.º 1 e 2 e 494º do CPC, 
deveria ter sido notificado para apresentar novas petições.

Tendo, portanto, a sentença transitado em julgado na parte em que decidiu pela ilegalidade da 
cumulação de pedidos, (1) ficou assente que no presente caso se verifica tal cumulação ilegal de pedi-
dos, pelo que importa, então, apreciar tão só se ela sofre de erro de julgamento por não ter ordenado 
a predita notificação.

Vejamos.
3.2. O CPTA (que, relativamente à cumulação ilegal de impugnações, consagrou um regime 

distinto do da LPTA) estabelece nos nºs. 5 e 6 do art. 47º que, nestes casos, «o juiz notifica o autor ou 
autores para, no prazo de 10 dias, indicarem o pedido que pretendem ver apreciado no processo, sob 
cominação de, não o fazendo, haver absolvição da instância quanto a todos os pedidos» e que «no 
caso de absolvição da instância por ilegal cumulação de impugnações, podem ser apresentadas novas 
petições, no prazo de um mês a contar do trânsito em julgado, considerando -se estas apresentadas na 
data de entrada da primeira para efeitos da tempestividade da sua apresentação».

E como refere o Cons. Jorge de Sousa, «Aplicando subsidiariamente este regime ao processo 
tributário, ao abrigo da alínea c) do art. 2º do CPPT, haverá agora lugar ao convite referido, estando 
assegurados do direitos do impugnante que abdicar de um dos pedidos de poder deduzir o outro ou 
outros em processos separados.»

Ora, no caso dos autos, a decisão recorrida concluiu que a cumulação ilegal de impugnações 
constitui excepção dilatória que obsta a que o Tribunal conheça do mérito da causa, dando lugar à 
absolvição da instância – art. 493º nºs. 1 e 2, e art. 494º, ambos do CPCivil, “ex vi” art. 2º alínea e) do 
CPPT. E mais se concluiu que, não cabendo ao Tribunal a opção sobre qual dos pedidos deve vingar 
(na perspectiva de se poder aproveitar a petição e mandar seguir os autos apenas quanto a um dos 
pedidos), e tendo a impugnante vindo indicar que lhe deveria ser dado prazo de 30 dias para intentar 
novas impugnações, mas não tendo comunicado qualquer opção, limitando -se a fazer referência a uma 
faculdade legal que lhe assiste, então, «mais não resta que absolver a Fazenda Pública da instância», 
ficando «prejudicado o conhecimento da restante matéria.»

Assim, como aponta o MP, se é certo que, ao invés do que defende o recorrente, o tribunal recor-
rido não tinha que o notificar para apresentar novas petições no prazo de um mês contado do trânsito, 
também é certo, por outro lado, que a sentença não podia julgar pela absolvição da instância sem, 
previamente, notificar o recorrente para, em 10 dias indicar o pedido que pretende ver apreciado [isto, 
independentemente das vicissitudes que possam vir a surgir relativamente ao pedido formulado, bem 
como às respectivas causas de pedir (a sentença entendeu que a autora «deduziu impugnação contra 
actos de liquidação de dívidas relativas a IVA, CA e IMI»; e o pedido formulado é o de que «seja re-
cebida a impugnação; que seja declarado suspenso o processo executivo e, por via disso, declarada 
sem efeito a venda aprazada e, ainda, que seja julgada a presente impugnação e, a final, absolver -se 
o impugnante e declarar -se a inexistência do crédito exequendo»)].

Ou seja, a sentença recorrida violou o disposto no n.º 5 do art. 47º do CPTA, procedendo assim o 
recurso, embora com esta diferente fundamentação e devendo, consequentemente, ordenar -se a baixa dos 
autos à 1ª instância para, cumprido esse normativo, ser então proferida nova decisão em conformidade.
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DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e orde-

nar a baixa dos autos à 1ª instância para que, cumprido o disposto no n.º 5 do art. 47º do CPTA, seja 
proferida nova decisão em conformidade.

Sem custas.

Lisboa, 29 de Maio de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda 
Maçãs.

(1) Relativamente a esta questão, não tem sido uniforme a jurisprudência desta Secção do STA: entre outros, nos acs. 
de 13/3/2002, rec. n.º 26752; de 26/3/2003, rec. n.º 131/03; de 3/7/2003, rec. n.º 538/03; de 10/4/2004, rec. n.º 1911/03; de 
10/3/2005, rec. n.º 01390/04; de 25/5/2005, rec. n.º 0400/05; de 6/3/2008, rec. n.º 0879/07, entendeu -se que, face ao disposto 
no art. 104º do CPPT, é legalmente inviável a cumulação de impugnações se for diversa a natureza dos impostos em causa 
(imposto sobre o consumo, imposto sobre o rendimento) faltando, então, um dos pressupostos dessa cumulação (e no mesmo 
sentido, se pronuncia também o Cons. Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e 
Comentado, Vol. II, 6ª ed., Lisboa, Áreas Editora, 2011, pp. 180/181  - anotações ao art. 104º.

Já nos acs. de 16/11/2011, rec. n.º 0608/11, de 24/10/2012, rec n.º 0747/12, e de 6/3/2013, rec. n.º 01327/12, entendeu-
-se, diferentemente, que no art. 104º do CPPT a «identidade do tributo», exige apenas a identidade «da natureza» dos tributos 
impugnados. 

 Acórdão de 29 de Maio de 2013.

Assunto:

Acção Administrativa Especial. Inadequação do meio procedimental. Pedido de revisão. 
(Não) convolação. Tutela Jurisdicional efectiva.

Sumário:

 I — O pedido de revisão deduzido ao abrigo do artigo 78.º da LGT não é o meio pro-
cedimental adequado nem para requerer o perdão de juros de mora, nem para 
sindicar os actos de compensação da dívida exequenda, pois que o seu objecto 
são actos tributários em sentido próprio (actos de liquidação) ou de fixação da 
matéria tributável (nos casos previstos no seu n.º 4).

 II — A convolação do meio procedimental inadequado no meio julgado adequado, 
prescrita pelo artigo 52.º da LGT, não deve ter lugar quando tal convolação 
se traduza na prática de um acto inútil, o que sucede no caso dos autos em que 
ocorreu a caducidade do direito de deduzir reclamação judicial ao abrigo dos 
artigos 276.º e ss. do CPPT ou de deduzir reclamação graciosa.

 III — Se o Despacho impugnado e cuja legalidade é sindicada na acção não se pro-
nunciou, ao menos de forma inovadora, sobre o mérito do pedido de perdão dos 
juros de mora, não podia o tribunal “a quo, em acção cujo objecto é a legalidade 
de tal despacho, apreciar o mérito de tal pedido.

 IV — Não ocorre, por tal facto, violação do princípio da tutela jurisdicional efectiva.

Processo n.º 1272/12 -30.
Recorrente: A…………, S. A.
Recorridos: Ministério das Finanças e da Administração Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
– Relatório –
1 – A…………, S.A., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal do Acórdão 

do Tribunal Central Administrativo Norte, de 14 de Junho de 2012, que julgou improcedente a acção 
administrativa especial por si interposta contra o Ministério das Finanças e da Administração Pública 
na qual pedia a anulação do Despacho n.º 223/2005 – XVII, proferido pelo Secretário de Estado dos 
Assuntos Fiscais em 23 de Maio de 2005 e bem assim a condenação do Réu a devolver -lhe/pagar -lhe 
a quantia de 146.972,76€, por si paga, referente aos juros de mora objecto de perdão ao abrigo do 
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Decreto -Lei n.º 284 -A/2002, de 14 de Novembro, acrescida dos juros de mora à taxa legal desde a data 
da citação e até efectivo e integral pagamento.

A recorrente termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
1ª O Recorrido remeteu à Recorrente três notificações e nenhuma continha informação sobre os 

meios de defesa, quer administrativos, quer judiciais.
2ª Esta conduta do Recorrido contribuiu para o argumento posteriormente por si utilizado de que 

o meio processual empregue pela Recorrente não era o correcto.
3ª Quando recebeu o pedido de revisão de actos tributários formulado pela Recorrente, deveria o 

Recorrido, se o considerasse desajustado, convolá -lo no meio administrativo correcto ou então notificar 
a Recorrente para sanar tal desadequação.

4ª Não obstante considerar que o meio processual não era o correcto, o Recorrido decidiu a 
pretensão da Recorrente, indeferindo -a, acabando, assim, por proferir uma decisão de mérito.

5ª As compensações de reembolsos de IVA com as dívidas fiscais da recorrente constituem actos 
administrativos em matéria tributária, sendo passíveis de impugnação judicial, e não (apenas) da 
reclamação prevista no artigo 276º do CPPT.

6ª Primeiramente pratica -se o acto de compensação, por via do qual se emite um título de crédito, 
tendo este acto sido praticado pelo Director de Serviços do IVA; depois este título de crédito é aplicado 
na execução, por meio de despacho do órgão de execução fiscal.

7ª O Processo judicial tributário norteia -se pelo princípio da tutela jurisdicional efectiva, na 
busca de uma justiça material, devendo evitar -se a todo o custo decisões de forma.

8ª Ao decidir como decidiu, o acórdão recorrido – passando por cima do facto do Recorrido ter 
apreciado o mérito da pretensão da Recorrente – preocupou -se apenas com o formalismo processual, 
não decidindo o que todos os tribunais devem decidir: se quem a eles recorre tem ou não razão no 
seu pedido.

9ª O Acórdão recorrido violou os artigos 55º, 56º, 59º, 95º/nº 1 e o artigo 76º do CPA; violou 
igualmente os artigos 97º/nº2 e 276º do CPPT; e violou ainda os artigos 96º/nº1 do CPPT e 264º/nº4 
da CRP.

TERMOS EM QUE deve o presente recurso ser julgado procedente, revogando -se o douto acórdão 
recorrido e substituindo -o por outro que julgue os pedidos formulados pela Recorrente procedentes.

2 – Contra -alegou o recorrido, concluindo nos termos seguintes:
A) O Acórdão, a fls. …, ao ter deliberado pela improcedência da presente acção administrativa e 

ao ter absolvido o R. e ora recorrido do pedido contra si formulado, fez uma correcta interpretação e 
aplicação da lei aos factos, pelo que, deve ser mantido.

B) Quanto ao primeiro fundamento do recurso, o de que a AT deveria ter informado o recorrente 
de qual o meio processual adequado e de que esta informação só foi prestada com o acto impugnado, 
estamos perante uma questão nova que não foi conhecida pelo Tribunal “a quo”, uma vez que ela não foi 
colocada pelo ora recorrente na sua p -i. e, por isso, nunca foi submetida à apreciação do Tribunal “a quo”.

C) Assim, não tendo o Tribunal “a quo” se pronunciado sobre aquela questão, só agora colocada 
nas presentes alegações de recurso jurisdicional, não pode o tribunal recorrido dela conhecer.

D) Por outro lado, no mínimo, ao invocar que nunca a AT o informou dos direitos que possuía, o 
recorrente invoca factos que não constam do probatório, donde, devia ter cumprido o ónus do art. 690.º -A 
do CPC, o que também não fez.

E) Assim, não pode o Tribunal “ad quem” conhecer e decidir quanto ao primeiro fundamento do 
recurso invocado.

F) Ainda que assim não se entenda, sem conceder, o ora recorrente não tem qualquer razão no 
que, quanto a esta questão, invoca.

G) É que, está devidamente provado que o ora recorrente sempre foi informado pela AT sobre a 
forma como podia obter o perdão de juros de mora, bastava -lhe aderir ao DL 248 -A/02 e efectuar o 
pagamento de custas na vigência do referido Diploma, pelo que, não faz qualquer sentido imputar à 
AT a violação do dever de colaboração ou do princípio da boa -fé.

H) Quanto ao segundo fundamento do recurso, cumpre referir que só em 26/04/2005 é que o ora 
recorrente efectua um pedido de revisão considerado quer pela AT quer pelo Tribunal recorrido como 
impróprio.

I) À data, como também se conclui e bem, no acórdão recorrido, já se tinham consolidado na 
ordem jurídica os actos de compensação, por falta de impugnação atempada.

J) Deste modo, já não podia haver qualquer convolação para o meio processual adequado, donde 
não havia lugar à aplicação do art. 76.º do CPA.

K) Sendo certo que as compensações podiam ser impugnadas, bem sabe o recorrente, até como 
ele diz, invocando as notificações que lhe foram efectuadas, que foi informado dos meios de reacção 
contra as mesmas. Contudo, optou por não as impugnar ou reclamar e deixou que as mesmas se con-
solidassem na ordem jurídica.

L) O mesmo se diga quanto à reclamação do art. 276.º do CPPT.
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M) O princípio da segurança jurídica impunha que a AT não convolasse o pedido de revisão 
em qualquer outro meio adequado, uma vez que a convolação só é possível, como é jurisprudência 
uniforme, se o pedido for tempestivo e, no caso, já não era possível qualquer convolação por já terem 
sido ultrapassados todos os prazos, quer de reclamação do art. 276.º do CPPT, quer de impugnação ou 
reclamação graciosa.

N) Quanto ao terceiro fundamento do recurso, invoca o recorrente que há violação do princípio da 
tutela jurisdicional efectiva, uma vez que o Acórdão recorrido preocupou -se, apenas, com o formalismo 
processual e não decidiu a sua pretensão.

O) Todavia tal argumentação é manifestamente infundada.
P) Em primeiro lugar, o acto que foi colocado à apreciação do Tribunal indeferiu a pretensão do 

então Autor, que era a de que lhe fossem perdoados os juros de mora, mantendo a anterior decisão 
do Subdirector -Geral para a área da justiça tributária e referindo que o art. 78º da LGT não é o meio 
próprio para resolver a situação no âmbito dos processos executivos, já que este normativo se refere à 
revisão dos actos tributários da matéria tributável e não aos actos praticados no processo de execução 
fiscal, pelo órgão competente, dos quais cabe apenas reacção para o Tribunal Administrativo e fiscal ao 
abrigo dos artigos 276º a 278º do CPPT, cfr. resulta do ponto 12 da matéria de facto dada como provada.

Q) E, tratando -se de um contencioso de anulação cumpre ao Tribunal, antes de mais, controlar a 
legalidade de tal acto, o que o Acórdão recorrido fez tendo concluído pela conformidade de tal acto à 
lei e, em consequência, pelo infundado da pretensão do recorrente.

R) Em segundo lugar, porque não faz qualquer sentido a invocação de denegação de justiça no 
caso concreto, dado que a lei processual coloca à disposição da parte meio para acautelar essa “dene-
gação” que em matéria processual se reconduz a omissão de pronúncia e tem como consequência a 
nulidade de Acórdão.

S) Ora, o ora recorrente nunca imputou ao Acórdão recorrido qualquer nulidade, por omissão de 
pronúncia, pelo que, acaba por considerar que não ficou nenhuma questão por conhecer e decidir pelo 
Acórdão recorrido.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser negado provimento ao presente 
recurso e, em consequência, deve ser mantido o Acórdão, a fls. …., com todas as legais consequências.

3  - O Ministério Público teve vista, mas não emitiu parecer.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se bem andou o acórdão recorrido ao julgar improcedente a acção, por ter entendido 

que o despacho do SEAF sindicado se pronunciou correctamente pela inadequação do meio procedi-
mental utilizado pela autora para obter o perdão das quantias em execução.

Não se tomará conhecimento da questão suscitada nas alegações de recurso da recorrente da ale-
gada falta de informação, nas notificações recebidas, sobre os direitos de defesa, quer administrativos, 
quer judiciais (conclusões 1.ª e 2.ª das alegações de recurso), pois que se trata de questão nova, não 
suscitada pela recorrente na sua petição inicial, sobre a qual o Tribunal recorrido não se pronunciou e 
que não é de conhecimento oficioso, pelo que não haverá que dela conhecer.

5 – Matéria de facto
É do seguinte teor o probatório fixado no Acórdão recorrido:
1 – Em 31/10/1994 a autora aderiu ao regime previsto no DL n.º 225/94, de 05/09, para efeitos 

de regularizar uma dívida ao Estado, tendo cumprido os planos de pagamento que oportunamente lhe 
foram assinalados pelos serviços da AF;

2 – Em meados do ano 2000 foi -lhe comunicado por aqueles mesmos serviços que ainda se en-
contrava por regularizar a quantia de 149.972,76€ relativa a juros de mora e que respeitava ao capital 
em dívida que havia sido regularizado ao abrigo do referido DL n.º 225/94;

3 – Mais lhe foi comunicado que só por lapso tal quantia não havia sido incluída no plano de 
pagamento anteriormente estabelecido;

4 – Em Abril/Maio de 2003 veio a autora a tomar conhecimento de que ainda se encontravam por 
regularizar parte das prestações em falta relativas ao acordo celebrado ao abrigo do DL n.º 225/94 e 
o referido montante relativo a juros de mora;

5 – Em 7/11/2003 a Autora dirigiu à Senhora Ministra das Finanças o requerimento documentado 
a fls. 22 destes autos, do seguinte teor:

«A…………., SARL (…), vem expor e solicitar a V. Exa. o seguinte:
1 – A exponente debate -se há vários anos com problemas de ordem financeira que acabaram por 

conduzir a situações de incumprimento fiscal;
2 – Por esse motivo, aderiu, em devido tempo, às facilidades de pagamento instituídas pelo Dec. 

Lei n.º 225/94, de 05/09
3 – no quadro do qual foi estabelecido um plano de pagamento em 60 prestações do valor total 

então considerado e dívida (Esc. 47.801.869$00 de imposto, Esc. 2.598.466$00 de juros compensa-
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tórios e Esc. 6.034.588$00 de juros de mora) e tendo em conta as reduções inerentes ao sistema de 
facilidades de regularização das dívidas.

4 – O pagamento dos valores em causa foi efectuado, na íntegra, de modo que presentemente está 
regularizado todo o valor incluído no plano de pagamentos.

5 – Da mesma forma, a exponente não tem dívidas ao Estado relativamente a situações posteriores.
6 – Todavia, em 2003, o Serviço de Finanças de Guimarães, informou -nos que, no processo de 

adesão ao regime do Dec. Lei n.º 225/94 teria ficado de fora o valor de ESC. 30.250.635$00 relativo 
a juros de mora não apurados na época pelos Serviços, valor que, assim, terá ficado em dívida.

7 – A exponente, obviamente desconhecia a existência de qualquer falha, dado que a mesma 
respeita a juros de mora cujo apuramento é da competência dos serviços, julgando, ao contrário, que 
tudo estava regularizado.

8 – Concerteza que se a exponente não estivesse no convencimento de que tudo estava regularizado, 
ter -se -ia dirigido ao Serviço de Finanças para resolver a questão no quadro do Dec. Lei n.º 248 -A/02, 
de 14 de Novembro.

9 – As dificuldades por que a empresa passou e passa, levaram inclusive ao recurso a um processo 
especial de recuperação.

10 – As mesmas dificuldades impedem a empresa, de cumprir com a referida importância 
ESC. 30.250.635$00 relativa a juros de mora.

11 – É que, no quadro da actual crise económica, as dificuldades financeiras mantêm -se de forma 
muito aguda.

12 – Por outro lado, a verdade é que o espírito do Dec. Lei 248 -A/02 consistia no perdão dos 
juros de mora e compensatórios desde que o Imposto estivesse pago o que de facto se verifica.

NAS CONDIÇÕES EXPOSTAS
13 – Afigura -se que, por razões de Justiça e porque os Impostos estão efectivamente pagos, poderia 

ainda ser concedida à exponente o perdão dos juros de mora que estão em causa.
POR ISSO QUE
Venha solicitar a V. Exa. que, os juros de mora não incluídos pelos serviços no processo de ade-

são ao regime previsto no Dec. Lei n.º 225/94 sejam perdoados, atendendo ao que dispõe o Dec. Lei 
n.º 248 -A/02.»

6  - Sobre esse requerimento recaiu o parecer de fls. 44/48 do processo administrativo apenso, 
emitido pelos serviços de justiça tributária, cujo teor integral se dá aqui por reproduzido, onde se 
afirma que o único pressuposto não cumprido pela contribuinte requerente para que se verificasse o 
perdão de juros de mora ao abrigo do DL n.º 248 -A/2002 foi o não pagamento das custas do processo 
executivo até 3 de Janeiro de 2003, as quais, todavia, já se encontravam pagas pela totalidade naquele 
momento, e onde se opina no sentido de que «deverá o pedido ser Indeferido, por falta de base legal 
para favorável deferimento, salvo se superiormente for decidido o contrário …»

7 – Seguidamente, o Sr. Director de Serviços emitiu o seguinte parecer:
«Concordo com o indeferimento do pedido, dado que sendo a adesão ao DL n.º 248 -A/02, de 

14/11, uma faculdade dos contribuintes, no caso em apreço, como referem os serviços, a impetrante 
devidamente alertada entendeu não aderir nem efectuar o pagamento das custas na vigência do alu-
dido DL, pelo que não cumpridos os requisitos, não pode auferir dos benefícios que o citado diploma 
concedia. À consideração superior.».

8 – Em 26/03/2004, o Senhor Subdirector -Geral para a área da Justiça Tributária emitiu o seguinte 
despacho: «Concordo com o Sr. Director de Serviços, pelo que indefiro»  - cfr. fls. 44 do p.a.;

9 – Essa decisão de indeferimento foi notificada à Requerente por ofício do Serviço de Finanças 
de Braga de 30/04/2004 – cfr. doc. de fls. 28;

10 – Entretanto os serviços da Administração compensaram aquele valor (dos juros) em dívida, 
com valores de reembolsos de IVA a que a autora tinha direito e que lhe deviam ter sido entregues;

11 – Após ter efectuado o pagamento dos questionados juros de mora, a referida sociedade dirigiu 
em 26/04/2005 ao Ministro das Finanças um Pedido de Revisão alicerçado no disposto no art. 78.º da 
LGT, solicitando que a situação fosse revista de modo a que ainda lhe fosse reconhecido o direito ao 
perdão desses juros, por se estar «seguramente perante uma situação de injustiça notória, e, em termos 
comparativos, grave»  - cfr. fls. 7 a 12 do p.a., cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido;

12 – Sobre esse requerimento foi exarada a informação que consta de fls. 23/27 do p.a., cujo teor se 
dá aqui por reproduzido, sobre a qual foi exarado o seguinte parecer emitido pelo Sr. Director de Serviços:

«Concordo, isto é, o pedido não pode proceder, sendo de manter o despacho do Sr. Subdirector-
-Geral para a área da Justiça Tributária, de 26/03/04, comunicado através (…), sendo que o art. 78.º 
da LGT não é o meio próprio para resolver a situação no âmbito dos processos executivos, já que este 
normativo se refere à revisão dos actos tributários da matéria tributável e não a actos praticados no 
processo de execução fiscal, pelo órgão competente, dos quais cabe apenas reacção para o Tribunal 
Administrativo e Fiscal ao abrigo dos artigos 276º a 278º do CPPT.
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13 – Em 13/05/2005, o Sr. Subdirector Geral emitiu o seguinte parecer:
«Confirmo, sendo de manter o indeferimento, nos termos e pelas razões expostas e assinaladas 

pelo Sr. Director de serviços. À consideração superior»  - cfr. fls. 23 do p.a.;
14 – Seguidamente, o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais exarou o Despacho n.º 223/2005 

– XVII, datado de 23/05/2005, do seguinte teor: «Concordo, pelo que é de manter o indeferimento»  - cfr. 
fls. 23 do p.a.;

15 – O valor em dívida respeitante aos juros, à data da entrada em vigor do DL n.º 248 -A/2002, 
de 14 de Novembro, encontrava -se a ser cobrado coercivamente em processo de execução fiscal;

16 – As custas respeitantes a esse processo de execução fiscal vieram a ser pagas após 03/01/2003
6 – Apreciando
6.1 Do mérito do recurso
O acórdão recorrido, a fls. 148 a 156 dos autos, julgou improcedente a acção administrativa especial 

deduzida pela recorrente na qual pedia a anulação do Despacho do Secretário de Estado dos Assuntos 
Fiscais n.º 223/05 -XVII, de 23 de Maio de 2005, bem como a condenação do R. a devolver/pagar à 
A. a quantia de €146.972,76 (cento e quarenta e seis mil novecentos e setenta e dois euros e setenta 
e seis cêntimos) – entretanto paga pela A. -, referente aos juros de mora objecto de perdão ao abrigo 
do DL n.º 248 -A/2002, de 14.11, acrescida de juros de mora à taxa legal desde a data da citação e até 
efectivo e integral pagamento.

Das três questões ilegalidades invocadas pela autora na sua petição inicial – Violação dos princí-
pios da colaboração e da boa fé; errada interpretação do disposto no artigo 2.º do DL n.º 248 -A/2002, 
de 14/11 e errada interpretação do disposto nos arts. 276.º do CPPT e 69.º, n.º 1 da LGT  - curou o 
TCA -N apenas da terceira, porquanto entendeu que face à delimitação do objecto do acto impugnado 
que foi feita em sede de despacho saneador, não há que conhecer das mesmas, porque o mesmo acto 
não versou sobre tais questões, não podendo por isso ter infringido as normas legais que vêm apontadas 
pela autora (cfr. acórdão recorrido, a fls. 155/156) e, em relação à única de que curou, fundamentou a 
improcedência da acção nos seguintes termos (fls. 154/155 dos autos):

«(…)
Como já correctamente se identificou no despacho saneador, a propósito da questão da inimpug-

nabilidade por confirmatividade, o acto administrativo agora impugnado “… nem sequer entrou na 
apreciação do mérito da pretensão da Autora, limitando -se a julgar que o pedido de revisão não era o 
meio próprio para resolver a situação …”.

Assim, começando o conhecimento do presente recurso pela última questão, que se nos afigura de 
conhecimento prioritário porque se prende com a legalidade formal do pedido que veio a ser indeferido 
e com a própria substância do despacho impugnado, dir -se -á:

Resulta de forma abundante dos autos que, a quantia aqui em discussão encontrava -se a ser cobrada 
coercivamente por via de um processo executivo, no qual a autora figurava como executada.

Tal quantia em execução acabou por ser paga pela autora por via do regime da compensação (em 
21/06 e 25/11 de 2004) no âmbito desse mesmo processo de execução fiscal, sendo certo que a autora 
não reagiu contra essa compensação, limitando -se, posteriormente, a formular pedido de Revisão 
(perdão) sobre o qual recaiu a decisão que agora impugna. E, é certo, que as compensações havidas 
determinaram a extinção do processo executivo decorrente desse pagamento.

Ou seja, face a esta compensação havida (acto de sinal contrário à aplicação do regime jurídico do 
DL n.º 248 -A/2002) e, bem assim, à pretensão da autora, a mesma devia ter lançado mão da reclamação 
prevista nos arts. 276.º e ss. do CPPT uma vez que se tratou de uma decisão proferida pelo órgão de 
execução fiscal que afectou directamente os seus direitos e interesses legítimos e não do procedimento 
de revisão dos actos tributários a que alude o art. 78.º da LGT.

Na verdade, o que a autora pediu ao réu não se enquadra no âmbito daquele instituto jurídico da 
Revisão (efectivamente não pretende a autora que a AF proceda à alteração/revisão de qualquer acto 
tributário, não pretende a correcção de uma anterior decisão final de um procedimento, o que pretende 
é que lhe seja aplicável o regime especial previsto no DL n.º 248 -A/2002, de 14 de Novembro, sem que 
haja iniciado o procedimento conducente à sua aplicação, respeitando os modos e prazos aí previstos 
para o efeito), antes contende com a própria legalidade do acto de compensação operado em sede de 
processo executivo e por via do qual se deu pagamento à quantia exequenda e se extinguiu a execução. 
Ou seja, em vez de lançar mão de um meio judicial próprio para discutir a legalidade dos actos praticados 
pela AF no âmbito do processo executivo (não aplicação do regime previsto pelo DL n.º 248 -A/2002 
e subsequente compensação), lançou mão de um meio administrativo tributário desadequado para a 
apreciação da questão que colocou e que pretendia ver decidida.

Na verdade, a pretensão da autora deveria ter sido deduzida no processo de execução fiscal, tal 
como resulta do disposto no art. 2.º n.º 2 do DL n.º 248 -A/2002, de 14 de Novembro, pois, este seria 
o local próprio para se conhecer da questão do “perdão” de juros que agora invoca e que respeitava de 
forma directa e imediata à extinção da dívida exequenda e da própria execução (este regime jurídico 
não era de aplicação “ope legis”, dependia de adesão expressa do contribuinte devedor).
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E não o tendo feito, tendo -se consolidado na ordem jurídica os actos praticados pelo órgão de 
execução fiscal (entre os quais a não aplicação do regime jurídico previsto por aquele DL atrás citado), 
por falta de impugnação atempada nos termos do disposto no art. 277.º, n.º 1 do CPPT, não poderia 
agora a entidade ré decidir em sentido contrário, porque nos termos do disposto nestas normas não lhe 
compete a ela a decisão sobre tal questão (relembra -se que a última compensação operada pelo órgão 
de execução fiscal ocorreu em 25/11/2004 e o pedido de “Revisão” formulado pela autora apenas foi 
dirigido aos serviços em 26/04/2005, ou seja, mais de 4 meses após a dita compensação).

(…)» (Fim de citação).
Discorda do decidido a recorrente, alegando, naquilo que cumpre conhecer (cfr. o n.º 4 do pre-

sente Acórdão) que se o pedido de revisão de actos tributários formulado pela Recorrente era meio 
inadequado deveria o Recorrido (…) convolá -lo no meio administrativo correcto ou então notificar 
a Recorrente para sanar tal desadequação e que não obstante considerar que o meio processual não 
era o correcto, o Recorrido decidiu a pretensão da Recorrente, indeferindo -a, acabando, assim, por 
proferir uma decisão de mérito, para além de que as compensações de reembolsos de IVA com as dí-
vidas fiscais da recorrente constituem actos administrativos em matéria tributária, sendo passíveis de 
impugnação judicial, e não (apenas) da reclamação prevista no artigo 276º do CPPT e que norteando -se 
o processo judicial tributário pelo princípio da tutela jurisdicional efectiva, na busca de uma justiça 
material, devendo evitar -se a todo o custo decisões de forma, o Acórdão recorrido violou, entre outros 
os artigos 96º/nº1 do CPPT e 264º/nº4 da CRP.

Vejamos.
A decisão recorrida nenhuma censura merece, antes fez correcto julgamento da questão decidenda.
O pedido de revisão deduzido pela ora recorrente em 26 de Abril de 2005 ao abrigo do artigo 78.º 

da LGT  - a que se refere o n.º 11 do probatório fixado – não é o meio procedimental adequado nem para 
requerer o perdão de juros de mora, nem para sindicar os actos de compensação da dívida exequenda, 
pois que o seu objecto são actos tributários em sentido próprio (actos de liquidação) ou de fixação da 
matéria tributável (nos casos previstos no n.º 4), e não outros.

E sendo verdade que, deduzido meio procedimental inadequado, deve este ser oficiosamente 
convolado no meio adequado (cfr. o artigo 52.º da Lei Geral Tributária), verdade é, igualmente, que 
tal dever se verifica apenas quando a convolação se não traduza na prática de um acto inútil, o que 
sucede paradigmaticamente nos casos em que ocorreu já a caducidade do direito de utilizar o meio 
procedimental ou processual adequado.

Sucede que, no caso dos autos, atendendo ao momento em que foi deduzido o pedido de revi-
são – 26 de Abril de 2005  -, e considerando que, como se consignou no acórdão recorrido, a última 
compensação operada pelo órgão de execução fiscal ocorreu em 25/11/2004, manifesto é que a 
convolação do pedido de revisão em reclamação judicial ou em reclamação graciosa se traduziria na 
prática de um acto inútil, pois que necessariamente seriam julgadas intempestivas, atento a que o prazo 
para deduzir reclamação judicial é de 10 dias contados da notificação da decisão sindicada (cfr. o n.º 1 
do artigo 277.º do CPPT), e o prazo para deduzir reclamação graciosa (ou impugnação judicial) de 
120 dias, igualmente contados da notificação da decisão (cfr. o n.º 1 do artigo 70.º do CPPT), prazos 
estes excedidos ao tempo em que o pedido de revisão foi deduzido, daí que a convolação do pedido 
para qualquer destes meios procedimentais sempre se revelaria um acto inútil.

Improcede, pois, a alegação da recorrente pugnando pela convolação do pedido de revisão em 
meio processual adequado.

Alega também a recorrente que o Tribunal “a quo” ignorou que o despacho recorrido apreciou o 
mérito do pedido de perdão de “juros”. Sucede que, naquilo que tem de inovador – e por isso recorrível – o 
não fez, antes se limitou a sufragar o entendimento antes expresso por Despacho do Subdirector -Geral 
da Justiça Tributária, não impugnado em devido tempo. Daí que não pudesse também o tribunal “a 
quo” pronunciar -se sobre o mérito de tal pretensão, pois que o objecto da acção – o despacho do SEAF 
recorrido – não conhece, ao menos “ex novo” do mérito do pedido de perdão de juros.

No que respeita à alegada violação do princípio da tutela jurisdicional efectiva, que a recorrente 
imputa ao acórdão recorrido por este, alegadamente, se ter preocupado apenas com o formalismo 
processual, não decidindo o que todos os tribunais devem decidir: se quem a eles recorre tem ou não 
razão no seu pedido, cumpre dizer que o acórdão recorrido decidiu o que podia decidir, ou seja, apenas 
e só se o despacho sindicado era ilegal ao ter indeferido o pedido da ora recorrente por inadequação 
do meio procedimental utilizado.

O facto de a recorrente não ter visto, a final, apreciado pelos tribunais a legalidade do entendimento 
sufragado pela Administração tributária quanto ao “perdão” dos juros de mora não incluídos – por 
lapso da administração tributária – no plano de pagamentos em prestações ao abrigo do Decreto -Lei 
n.º 225/94, de 5 de Setembro (cfr. os n.ºs 1 a 3 do probatório fixado), ficou a dever -se à circunstância de 
não ter impugnado em tempo o Despacho de indeferimento que devia ter impugnado – e a que se refere 
o n.º 8 do probatório fixado – nem sequer reclamado das compensações que posteriormente tiveram 
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lugar. Não podia, pois, o acórdão recorrido, extravasando claramente o objecto da acção, assegurar -lhe 
a tutela que pretendia.

Pelo exposto, tem de concluir -se que o recurso não merece provimento.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, confirmando o acórdão recorrido.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 29 de Maio de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce Neto. 

 Acórdão de 29 de maio de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do vinho. Auxílio estatal. Violação do dever de notificação do au-
xílio à Comissão Europeia. Direito comunitário. Princípio da Proporcionalidade. 
Princípio da Confiança. Princípio da Segurança Jurídica.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do ar-
tigo 92.º do Tratado (atual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., cobrada aos agentes do setor 
e representando mais de 62% do orçamento afeto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respetivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afeta ao financiamento do 
IVV, I. P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afeta ao 
financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites de 
minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, «um grau 
suficiente de probabilidade» de tal medida envolver auxílios estatais, em termos de 
exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação 
da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que a 
receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da atividade do 
IVV., I. P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais do 
que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I. P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 1398/12 -30.
Recorrente: A………………, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – A……………….., Lda., com os demais sinais dos autos, vem recorrer da decisão do Tribunal 

Administrativo e Fiscal de Viseu, que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida 
contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa de ato de liquidação de taxa de promoção devida 
ao Instituto da Vinha e do Vinho, referente ao mês de outubro de 2004 no montante de € 106.464,67, 
apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

A). O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-
cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de outubro de 2004.

B). A A…………………… não se conforma com esta decisão e respetivos fundamentos, para 
mais quando os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C). Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante»  - cfr. página 32 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1ª instância.

D). Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de no-
tificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (atual n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE).

E). É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A………………… à aludida taxa de promoção 
nos presentes autos: a violação do disposto no artigo 88º, n.º 3, do TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do 
TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F). A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito direto, pelo que é invocável pela A……………….. perante os órgãos jurisdicionais na-
cionais  - cfr., neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS 
DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G). «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
direto da proibição de execução prevista no art.º 93º, n.º 3, último período, do Tratado CE (atual art.º 88.º, 
n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposição.» — cf. 
Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTEUJK NOORD — BRABANT, processo C -174/02 
[sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, Acórdão de 
21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFET, proc. C -3994.

H). Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno 
comunitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição 
comunitária que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem 
a A……………….. teria legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos 
pelos Estados -membros que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante 
do atual n.º 1 do artigo 107.º do TFUE, não é suscetível, de per se, de surtir efeito direto, porquanto 
esse juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente 
da intervenção da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do 
TCE (atual n.º 1 do artigo 108.º do TFUE), detém a competência  - exclusiva  - para proceder ao exame 
permanente da compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I). A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu  - ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender...  - o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J). Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a presente 
ação de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito 
Comunitário […]

73. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K). Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respetiva petição inicial, a A………………… não 
alega a contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; 
não procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incidível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
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exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e 
os destinados à exportação, mencionada na página 27 da sentença posta em crise).

L). A A………………… sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respetiva 
não notificação prévia à Comissão Europeia e respetiva execução antes de decisão final da Comissão, 
ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE)  - cfr. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respetivos.

M). Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
 - cfr. alíneas F) e G) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o procedi-
mento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A…………………… com a sua petição inicial e 
dada por integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N). Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O). A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respetivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004  - conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, que 
ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em 
causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios 
não notificados».)

P). Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averiguações 
contraditório C 43/2004 que vier a transitar.

Q). A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (atual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, é, 
pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia da 
Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R). Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado co-
mum proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado 
execução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do 
TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S). A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do atual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cfr. página 33 da sentença recorrida);

T). O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior - 
olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projetos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. [....] O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma decisão final».

U). É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra 
violada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição 
de uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V). Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem 
“aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e países terceiros” para procurar justificar que «[...]a instauração pela impugnante da presente ação 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a 
aspetos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente improce-
dente»  - cfr. página 30 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 87.º da contestação do IVV.

W). O reembolso  - ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efetuada pela 
A…………………., com as demais consequências legais  - requerida nos presentes autos não decorre 
da adoção, por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa 
em causa, por considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, 
aconteceria a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao 
âmbito dessa decisão); decorre, simples e diretamente, da violação da obrigação de notificação prévia 
e proibição de execução constante do artigo 88º, n.º 3, do TCE (atual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X). O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.
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Y). Em 20 de julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/in-
compatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), acessível 
em http://eurlex.europa.eu/LexUriserv/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:005:0011:0026:P T:PDF

Z). Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a com-
patibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de dezembro de 
2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de decisão 
do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar que esta 
Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, acessível 
no linkhttp://eurlex.europa.eu/LexUriserv/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:328:0049:0050:PT:PDF

AA). Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreendidas 
em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da juris-
prudência comunitária (cfr., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV  - A) respetivo).

BB). Tais medidas  - em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos  - eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (atual artigo 108º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas por 
mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a juris-
prudência, o efeito direto da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as jurisdições 
nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cfr. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a petição de 
impugnação.

CC). «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os atos de execução que são inválidos por 
terem sido adotados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.»  - cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÕL-
LEITUNG IN ÕSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.10.2006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD). É irrelevante  - isso sim  - para o objeto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspetos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE). A taxa de promoção, sendo una, consubstancia  - conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cfr. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF).O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida  - a 
taxa de promoção  - é, inegavelmente, ilegal.

GG). A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado comum 
é objeto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório C 43/2004.

HH). Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa in-
fluencia, em consequência, de forma direta a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição 
do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção 
e formação.

II). Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (cfr., entre ou-
tros, Acórdãos de 25.06.1970. França/Comissão; de 21.10.2003, Eugene Van Calter, Openbaar Slachthuis; 
ou de 13.01.2005, Streejgewest Westelijk Noord -Brabant), este concreto modo de financiamento desses 
auxílios de Estado  - a taxa de promoção  - é parte integrante da medida de auxílio prevista: o produto 
da taxa de promoção influencia diretamente o montante dos auxílios em questão e, por consequência, 
influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios com o mercado comum, devendo, por isso, 
incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ). Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida  - cfr., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.
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KK). «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento 
do auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo»  - cfr. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL). Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 130 
da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio modo 
de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível com as 
normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protetor que vai para além do auxílio propriamente 
dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores nacionais 
do setor e de coordenação da sua atividade).

MM). Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e atividades.

NN). A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, podendo ter um efeito protetor que vai para além desses auxílios propriamente 
ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser mantida em 
execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão sobre a 
respetiva compatibilidade com o mercado comum.

OO). A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido  - como o foi (cfr. pará-
grafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das cam-
panhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos 
nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108º, 
n.º 3, do TFUE»)  - impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos 
atos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabeleci-
mento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é 
contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente 
ao ato de liquidação da taxa de promoção do período de outubro de 2004 e veio a ser, com manifesto 
erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP). «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação 
da obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, 
do Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. 1 -3735, 
n.º 31)» - cfr. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ). «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito direto (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado— Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. 1 -165, n.º 20)»

 - cfr. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 

dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afe-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

 - cfr. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
SS). «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito direto 

do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos par-
ticulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da 
Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os atos de execução que eram inválidos por 
terem sido adotados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extédeur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

 - cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo c -261/01 e 262/02.
TT).«64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais pro-

teger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, 
da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último perí-
odo, do Tratado e que tem efeito direto. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade 
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para tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas 
as consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos 
atos de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos 
(v. acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e 
Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

 - cfr. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
UU). O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 

proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.
Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

A implementação de uma medida parafiscal  - in casu, a chamada taxa de promoção  - que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afetação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia diretamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88º do TCE (atual artigo 108.º do TFUE)?

A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa - consubs-
tanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afetação legal percentual 
 - financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e atividades (podendo 
ter, por isso, porventura, um efeito protetor que vai para além do auxílio propriamente dito que financia)?

O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afetação obrigatória  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respetiva compatibilidade?

Em caso negativo  - e na hipótese de o Estado  - Membro ter procedido à cobrança da referida me-
dida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação 
da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição 
ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

II. Foram apresentadas contra -alegações pelo Instituto do Vinho e da Vinha, com as seguintes 
conclusões:

A). O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência ao período mensal de outubro de 2004.

B). O objeto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso  - cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, nºs 2 e 3 e 685.º -A, nºs 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de julho de 
2012, proferido no recurso 053/2012.

C). A Recorrente limita o objeto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações  - cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D). Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E). Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respetivas apreciações, limita -se a invocar a incompreensão 
do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F). Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a con-
duta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à sua posição.

G). O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alegações 
que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º do 
CPPT, e à vasta jurisprudência superior  - cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1ª. Secção) no processo 
n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1ª. secção) no processo 
n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 de junho de 
1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de janeiro de 1992.



2491

H). A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C - 43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que “o 
financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio estatal”, 
conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante não 
faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão final 
no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo que, 
afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
auxílio estatal, a adoção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do artº. 88.º do Tratado CE»  - cfr. p. 29 da sentença recorrida.

I). No dia 1 de dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE  - hoje, 
artigo 108.º, n.º 2 do TFUE  -, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do 
Tratado sobre auxílios de Estado.

J). Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, atra-
vés das receitas da taxa em causa, das atividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comuni-
tária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na aceção do agora artigo 107.º do TFUE.

K). Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L). A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do vi-
nho e dos produtos vínicos, ou seja, a atividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, não 
constitui um auxílio, na aceção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava qualquer 
notificação prévia à Comissão.

M). A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N). Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as preten-
sões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O). O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de setembro de 
2010, a qual foi objeto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adotou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de abril 
de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com as autori-
dades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, entretanto 
extinto por despacho de 10 de maio de 2012  - cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda não publicada 
no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como docs. nºs 1 e 2.

Q). A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e de 
países terceiros e as medidas relativas o respetivo regime de financiamento podem constituir auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de financiamento 
da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação prévia nos 
termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R). No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S). O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T). Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do setor vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
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que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U). Em setembro de 2012 - através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3  -, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de dezembro de 2006 e cumprem 
os limites de minimis aí estabelecidos.

V). Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W) O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107º do TFUE.

III. O MP emitiu parecer de fls. 349/357 dos autos, no qual defende:
(…)
“a sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
 - anulação da sentença por insuficiência da matéria de facto;
 - Devolução do processo ao tribunal recorrido para ampliação da matéria de facto, em ordem à 

aplicação do regime legal enunciado na fundamentação.”
IV. Com interesse para a decisão, foram dados como provados no acórdão recorrido os seguintes 

factos:
A)  - No dia 08 de novembro de 2008, a A………………… procedeu à autoliquidação da quantia 

de € 106.464,67, a título de taxa de promoção referente ao mês de outubro de 2004  - cf. documento 
n.º 1, junto com o pedido de revisão oficiosa.

B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de junho, com a redação que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C)  - Em 22/12/2008 a A……………. apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação 
referida em A.

D)  - O pedido mencionado em C. foi indeferido em 12/01/2009.
E)  - Em 11/02/2009 a impugnante apresentou a presente impugnação.
F)  - No dia 1 de dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE (cfr. 
doc. nº2 em anexo) com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado 
sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo ainda sido 
adotado decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G)  - No documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE  - C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º Tratado CE (2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto da 

Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo produto 
dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afeto ao funcionamento do IVV é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países terceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portu-

gal, incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do setor vinícola, assim como os vinagres de vinho.
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(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios púbicos pagos para financiar as ações de promoção 

no caso em apreço até 1 de janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-

dade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxilio;

 - as medidas de auxilio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim com o 
financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibilidade 
com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.…”

V. Colhidos os vistos legais cumpre agora decidir.
Apesar das longas e repetitivas 48 conclusões das alegações da recorrente, a questão essencial 

a decidir no presente recurso é a referida na conclusão da alínea L): saber se a taxa de promoção em 
causa nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia, por 
força do disposto no artº 88º do TCE (atual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

Porém, há ainda que conhecer de outras duas questões:
a) A do não recebimento das alegações da recorrente, suscitada pelo recorrido nas conclusões B) 

a G) das suas contra -alegações:
b) A do reenvio prejudicial para o TJUE para conhecimento das questões suscitadas na parte final 

das alegações da recorrente.
Comecemos por conhecer da 1ª questão.
V.1. Refere o recorrido que a recorrente limita o objeto do seu recurso à questão de saber se as 

medidas financiadas pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Co-
missão Europeia dos auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, invocando ainda 
que o tribunal não conheceu desta questão.

Porém, ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respetivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i.., ao invés de atacar propriamente a 
decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a conduta do Tribunal baseando -se no por si 
já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à sua posição.

Ora, isto seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alegações que se 
apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2º do CPPT.

Será então que a recorrente não deu cumprimento ao disposto no n.º 1 do artº 685º -A do CPC?
Desde já diremos que o recorrido carece de razão.
Na verdade, embora a recorrente alegue que a sentença não terá compreendido bem o vício por 

si imputado à autoliquidação, acaba por considerar que esta cometeu erro de julgamento e diz porquê, 
pedindo a revogação desta (v. as primeiras páginas das alegações e a conclusão da alínea UU). Sendo 
assim, a recorrente, ao defender a posição já assumida na petição inicial, nada mais está a fazer do que 
a tentar demonstrar o erro de julgamento, que, em seu entender, a sentença cometeu.

V.2. Quanto à 2ª questão  - reenvio prejudicial para o TJUE  - entende -se ser o mesmo desneces-
sário, uma vez que existe legislação e jurisprudência suficientemente claras e que se citarão no texto 
que se segue, que permitem a decisão.

Posto isto passemos à questão essencial acima identificada.
VI.1. A decisão recorrida julgou totalmente improcedente a impugnação, louvando -se na seguinte 

argumentação:
Auxílios estatais são aqueles “concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, 

independentemente da forma que assumam que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, promo-
vendo certas empresas ou certas produções” – artº 87º, n.º 1 do Tratado de Roma.



2494

Só são incompatíveis com o mercado comum os auxílios de Estado que afetem as trocas comerciais 
entre os Estados -membros e ameacem falsear a concorrência.

O regime comunitário de auxílios estatais assenta num sistema de autorização prévia nos termos 
do qual a Comissão Europeia determina se uma medida de auxílio que o Estado -membro pretende con-
ceder pode beneficiar das derrogações previstas nos nºs 2 e 3 do artº 87º do Tratado da União Europeia.

Relativamente à taxa de promoção em causa nos autos, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004 
(v. alínea g) do probatório supra), veio dizer o seguinte:

 - o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-
dade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

Deste modo, não constituindo a taxa de promoção “auxílio” para efeitos daquele artº 87º, não 
pode a taxa ser considerada ilegal.

É certo que a Comissão manifestou dúvidas quanto à compatibilidade com o mercado comum 
no que se refere às medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, 
assim como quanto ao financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação, tendo dado início ao 
processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE quanto aos mesmos.

Porém, esses auxílios objeto de investigação pela Comissão, são totalmente estranhos à matéria 
dos autos pois que:

 - quanto aos vinhos produzidos em Portugal, ainda que comercializados fora do país, a Comissão 
afirmou que “não se afigura … existir discriminação entre os produtos nacionais destinados ao mercado 
nacional e os destinados à exportação”

Não se coloca, assim, a propósito da atividade desenvolvida pela impugnante e nos presentes 
autos em concreto, qualquer problema de direito comunitário derivado da taxa de promoção a que se 
encontra sujeita por lei.

Relativamente à alegada proibição de o Estado executar o auxílio até à decisão final da Comissão, 
foi entendido na sentença que em lado nenhum da sua Decisão a Comissão mencionou a proibição de 
executar o auxílio, até porque ela própria refere não estar em causa auxílio estatal no caso do financia-
mento de prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV.

Resulta das conclusões 145 e 148 da Decisão que o efeito suspensivo do n.º 3 do artº 88 do Tratado 
CE se reporta apenas aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados de outros 
Estados -membros e de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente Decisão.

As dúvidas da Comissão prendiam -se com aqueles auxílios e não os restantes, pelo que, não exis-
tindo dúvidas não há procedimento de investigação e, assim, também não há lugar a efeito suspensivo.

A entender -se de outra forma, ficaria totalmente desprovido de sentido o facto de a Comissão se 
ter dado ao trabalho de separar os auxílios estatais dos não estatais.

VI.2. A posição assumida pela recorrente nas suas alegações é a seguinte:
Ao contrário do que foi discutido na sentença recorrida, a ilegalidade que a recorrente apontou 

à taxa de promoção, foi a violação do disposto no artº 88º, n.º 3 do TCE (o atual n.º 3 do artº 108º do 
TFUE) e a consequente proibição de execução da medida prevista no mesmo artigo.

A recorrente não invocou a incompatibilidade com o mercado interno comunitário da medida em 
questão ou a violação de qualquer outra norma comunitária que determine a contrariedade substantiva 
da medida com o direito comunitário, já que o juízo de compatibilidade ou de incompatibilidade com 
o mercado interno está sempre dependente da intervenção da Comissão Europeia.

O tribunal recorrido confundiu, por isso, a questão suscitada expressa e claramente pela recorrente 
na petição inicial de impugnação.

Ora, a recorrente reafirma que é essa a questão por si suscitada e dúvidas não restam em face das 
alíneas F) e G) do probatório supra, sobre a ilegalidade manifesta e incontestável da taxa de promoção, 
à qual o Estado Português deu execução sem autorização da Comissão.

A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respetivo modo de financiamento no 
conjunto dos auxílios não notificados e iniciou o procedimento de exame contraditório C -43/2004, o 
que constitui prova plena de que a medida em questão foi executada sem a notificação e autorização 
prévia da Comissão.

Assim, e independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado 
comum proferida a final sobre a medida em causa, o Estado Português não lhe podia ter dado execução. 
A proibição de execução foi até recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 de Decisão.
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De qualquer forma, ainda que a Comissão viesse a declarar a totalidade do auxílio compatível com 
o mercado comum, essa Decisão não poderia validar “ex post facto” as medidas de implementação e 
execução até então empreendidas em violação da obrigação da notificação prévia e proibição de execução.

A taxa de promoção é una, consubstancia a fonte de financiamento de auxílios de Estado pelo que 
não poderia ter sido posta em execução sem ter sido notificada previamente à Comissão e até que esta 
emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade ou não da mesma taxa de promoção com o Direito 
Comunitário.

Ainda que a taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não revistam 
a natureza de auxílios, o que é facto é que ele constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à 
promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida.

Por tudo isto impõe -se aos órgãos jurisdicionais nacionais declararem a anulação dos atos de 
liquidação da taxa de promoção, sendo certo, conforme já decidido pelo TJUE, que a ilegalidade não é 
afetada pelo facto de a Comissão vir a considerar um auxílio compatível com o mercado comum.

VI.3. O recorrido, por sua vez, e em defesa da decisão recorrida, veio argumentar da seguinte forma:
Relativamente ao processo previsto no artº 108º do TFUE e à Decisão da Comissão Europeia 

n.º C -43/2004 dele resultam duas conclusões:
a) O processo em causa, que teve por objeto a taxa de promoção, teve um âmbito muito reduzido, 

sendo que a Comissão não apresentou dúvidas face aos aspetos essenciais da existência da referida taxa;
b) As poucas medidas que foram objeto de investigação pela Comissão Europeia no processo em 

causa, nada têm a ver com as questões de fundo de que se ocupam os presentes autos.
A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas:
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à promoção.
Assim, mesmo que fosse válida a argumentação da recorrente, apenas poderia estar em causa no 

presente recurso uma percentagem reduzidíssima da taxa de promoção, pois a Comissão logo concluiu 
que as outras medidas não constituíam auxílios estatais.

Todavia, mesmo quanto ao financiamento pelo qual prosseguiu a investigação da Comissão, foi a 
final concluído que não existia obrigação de notificação nos termos do artº 108º, n.º 3 do TFUE.

Com efeito, a Decisão n.º C -43/2004 foi objeto de recurso pelo Estado Português e, após nego-
ciações entre as partes quanto aos termos das alterações a Comissão adotou a Decisão C(2012) 2011 
final, de 4 de abril de 2012 que alterou as condições 7ª e 9ª da Decisão de 2010 –C(2010) 4891 de 
20.07.2010.

Assim, da Decisão C(2010) 4891Comissão de 20.07.2010, alterada pela Decisão C(2012) 2011 
final de 4 de abril de 2012, resultam as seguintes conclusões:

A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
de países terceiros e as medidas relativas o respetivo regime de financiamento podem constituir auxílios 
de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de financia-
mento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação prévia 
nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Comissão 
manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios esta-
tais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em que a 
Comissão consideraria a Decisão como executada.

O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de dezembro de 2006, estabelece, no seu 
artigo 2º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no n.º 1, do 
artigo 107º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do artigo 108º 
do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período 
de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do setor vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

Em setembro de 2012 - através de carta junta em anexo a estas contra - alegações como doc. n.º 3 
 -, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas como 
auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram abran-
gidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de dezembro de 2006 e cumprem os 
limites de minimis aí estabelecidos.

Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qualquer 
incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as medi-



2496

das financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito do 
procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108º, n.º 3 do TFUE.

O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas não 
colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao dever 
de notificação prévia instituído no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de Estado 
nos termos do artigo 107º do TFUE.

VI.4. O MºPº, por sua vez, pronunciou -se no sentido de que a factualidade apurada nos autos é 
manifestamente insuficiente para constituir base suficiente para a decisão de direito, devendo os autos 
baixar ao tribunal recorrido para ampliação da matéria de facto.

VII. Para a decisão é relevante a seguinte legislação:

Artigo 1º. do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
1 - Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produzidos nou-

tros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui 
contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção 
genérica e à coordenação geral do setor ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos 
respetivos serviços regionais.

Artigo 11º, n.º 2 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
2 - Do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 

da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos

Artigo 12º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
1 - Para os vinhos e produtos vínicos certificados, a taxa de promoção é devida pelos agentes 

económicos referidos no artigo 6º e deve ser liquidada e cobrada simultaneamente, consoante os casos, 
num dos atos previstos nas alíneas a) e b) do artigo 7º, devendo a entidade certificadora proceder à 
liquidação e cobrança das duas taxas no mesmo ato

Artigo 107º do TFUE (ex -artigo 87º TCE)
1. Salvo disposição em contrário dos Tratados, são incompatíveis com o mercado interno, na 

medida em que afetem as trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos 
Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem 
ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções.

Artigo 108º do TFUE (ex -artigo 88º TCE)
1. A Comissão procederá, em cooperação com os Estados -Membros, ao exame permanente dos 

regimes de auxílios existentes nesses Estados. A Comissão proporá também aos Estados -Membros as 
medidas adequadas, que sejam exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do 
mercado interno.

2. Se a Comissão, depois de ter notificado os interessados para apresentarem as suas observações, 
verificar que um auxílio concedido por um Estado ou proveniente de recursos estatais não é compatível 
com o mercado interno nos termos do artigo 107º, ou que esse auxílio está a ser aplicado de forma 
abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio no prazo que ela fixar.

Se o Estado em causa não der cumprimento a esta decisão no prazo fixado, a Comissão ou qual-
quer outro Estado interessado podem recorrer diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia, 
em derrogação do disposto nos artigos 258º e 259º.

A pedido de qualquer Estado -Membro, o Conselho, deliberando por unanimidade, pode decidir 
que um auxílio, instituído ou a instituir por esse Estado, deve considerar -se compatível com o mercado 
interno, em derrogação do disposto no artigo 107º ou nos regulamentos previstos no artigo 109º, se 
circunstâncias excecionais justificarem tal decisão. Se, em relação a este auxílio, a Comissão tiver dado 
início ao procedimento previsto no primeiro parágrafo deste número, o pedido do Estado interessado 
dirigido ao Conselho terá por efeito suspender o referido procedimento até que o Conselho se pronuncie 
sobre a questão.

Todavia, se o Conselho não se pronunciar no prazo de três meses a contar da data do pedido, a 
Comissão decidirá.

3. Para que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente 
dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que 
determinado projeto de auxílio não é compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107º, 
deve sem demora dar início ao procedimento previsto no número anterior. O Estado -Membro em causa 
não pode pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma 
decisão final.
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4. A Comissão pode adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais que, conforme 
determinado pelo Conselho nos termos do artigo 109º, podem ficar dispensadas do procedimento pre-
visto no n.º 3 do presente artigo.

Artigo 109º do TFUE (ex -artigo 89º TCE)
O Conselho, sob proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu, pode adotar todos 

os regulamentos adequados à execução dos artigos 107º e 108º e fixar, designadamente, as condições 
de aplicação do n.º 3 do artº 108º.

REGULAMENTO (CE) n.º 659/1999 do CONSELHO, de 22 de março de 1999

Artigo 2º

Notificação de novo auxílio

1. Salvo disposição em contrário dos regulamentos adotados nos termos do artigo 94º ou de outras 
disposições pertinentes do Tratado, a Comissão deve ser notificada a tempo pelo Estado -membro em 
causa de todos os projetos de concessão de novos auxílios. A Comissão informará imediatamente o 
Estado -membro da receção da notificação.

2. Na notificação, o Estado -membro em causa deve fornecer todas as informações necessárias 
para que a Comissão possa tomar uma decisão nos termos dos artigos 4º e 7º, adiante designada «no-
tificação completa».

Artigo 3º

Cláusula suspensiva

Os auxílios a notificar nos termos do n.º 1 do artigo 2º não serão executados antes de a Comissão 
ter tomado, ou de se poder considerar que tomou, uma decisão que os autorize.

Artigo 4º

Análise preliminar da notificação e decisões da Comissão

1. A Comissão procederá à análise da notificação imediatamente após a sua receção. Sem prejuízo 
do disposto no artigo 8º, a Comissão tomará uma decisão nos termos dos nºs 2, 3 ou 4 do presente artigo.

2. Quando, após análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada não constitui 
um auxílio, fará constar esse facto por via de decisão.

3. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que não há dúvidas quanto à compa-
tibilidade da medida notificada com o mercado comum, na medida em que está abrangida pelo n.º 1 do 
artigo 92º do Tratado, decidirá que essa medida é compatível com o mercado comum, adiante designada 
«decisão de não levantar objeções». A decisão referirá expressamente a derrogação do Tratado que 
foi aplicada.

4. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada suscita dú-
vidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum, decidirá dar início ao procedimento formal 
de investigação nos termos do n.º 2 do artigo 93º do Tratado, adiante designada «decisão de início de 
um procedimento formal de investigação».

Artigo 17º

Cooperação nos termos do n.º 1 do artigo 93º do Tratado

1. A Comissão obterá do Estado -membro em causa todas as informações necessárias para, em 
cooperação com o Estado -membro, proceder ao exame dos regimes de auxílio existentes, nos termos 
do n.º 1 do artigo 93º do Tratado.

2. Quando a Comissão considerar que um regime de auxílio existente não é ou deixou de ser 
compatível com o mercado comum, informará o Estado -membro em causa da sua conclusão preliminar 
e dar -lhe -á a possibilidade de apresentar as suas observações no prazo de um mês. A Comissão pode 
prorrogar este prazo em casos devidamente justificados.

(Regulamento (CE) n.º 994/98 do Conselho de 7 de maio de 1998)

Artigo 2º

De minimis

1. A Comissão pode, através de regulamento adotado nos termos do artigo 8º do presente regulamento, 
determinar que, tendo em conta a evolução e o funcionamento do mercado comum, determinados auxílios 
não satisfazem todos os critérios previstos no n.º 1 do artigo 92º do Tratado sendo, por conseguinte, isentos 
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do processo de notificação previsto no n.º 3 do artigo 93º do Tratado, desde que os auxílios concedidos a 
uma mesma empresa, durante determinado período, não excedam um montante fixo determinado.

2. Os Estados -membros prestarão a todo o tempo, a pedido da Comissão, todas as informações 
adicionais relativas aos auxílios isentos nos termos do n.º 1.

Regulamento (CE) n.º 69/2001 da Comissão de 12 de janeiro de 2001

Artigo 2º

Auxílios de minimis

1. Considera -se que as medidas de auxílio não preenchem todos os critérios do n.º 1 do artigo 87º 
do Tratado, não sendo, por conseguinte, abrangidas pelo procedimento de notificação previsto no n.º 3 
do artigo 88º do Tratado, se reunirem as condições estabelecidas nos nºs 2 e 3.

2. O montante total dos auxílios de minimis concedidos a uma empresa não pode exceder 100000 eu-
ros durante um período de três anos. Este limiar é aplicável independentemente da forma dos auxílios 
ou do objetivo prosseguido.

3. O limiar fixado no n.º 2 é expresso em termos de subvenção. Todos os valores utilizados referir -se-
-ão aos montantes brutos, isto é, antes da dedução de impostos diretos. Sempre que um auxílio for conce-
dido sob uma forma distinta da subvenção, o montante do auxílio será o seu equivalente -subvenção bruto.

O valor dos auxílios desembolsáveis em várias prestações será o seu valor atualizado reportado ao 
momento da concessão. A taxa de juro a utilizar para efeitos de atualização e do cálculo do montante 
do auxílio, no caso de um empréstimo em condições preferenciais, será a taxa de referência aplicável 
no momento da concessão.

Artigo 4º

1. O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da data da sua publicação 
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.  - (JO L 10 de 13.1.2001)

Mantém -se em vigor até 31 de dezembro de 2006.
VIII. Em face das normas do DL n.º 119/97, de 15 de maio (artº 1º, n.º 1), temos então que a taxa 

de promoção incide sobre a produção dos vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, 
bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, constituindo contrapartida dos serviços 
prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho, relativamente à promoção genérica e à coordenação geral 
do setor. Aliás, esta promoção constitui mesmo uma das atribuições daquele Instituto (artº 5º, n.º 1 do 
Decreto -Lei n.º 102/93, de 2 de abril).

A mesma taxa destina -se a financiar:
a) A promoção genérica do setor:
b) A coordenação geral do setor.
Do produto dessa taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 

da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos.

Também a Decisão C -43/2004 da Comissão referida e transcrita no probatório supra distinguiu 
as várias atividades financiadas por aquela taxa, a saber:

 - o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação.

VIII.1. Como é sabido o Tratado CEE, relativamente a auxílios por parte dos Estados -membros, 
determinava no seu artº 87º, n.º 1 (hoje artº 107º, n.º 1 do TFUE) que salvo disposição em contrário 
dos Tratados, eram incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetassem as trocas co-
merciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos 
estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, 
favorecendo certas empresas ou certas produções.

E, a fim de evitar auxílios ofensivos dos Tratados, era estabelecido um procedimento através do 
qual a Comissão, em cooperação com os Estados -Membros, procedia ao exame permanente dos regimes 
de auxílios existentes nesses Estados, propondo também aos mesmos as medidas adequadas que fossem 
exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do mercado interno.

No âmbito de tal procedimento, verificando a Comissão que um auxílio concedido por um Estado 
ou proveniente de recursos estatais não é compatível com o mercado interno, ou que esse auxílio está a 
ser aplicado de forma abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio 
no prazo que ela fixar.



2499

Este regime impõe que os Estados -membros devam informar a Comissão atempadamente dos 
projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que de-
terminado projeto de auxílio não é compatível com o mercado interno deve sem demora dar início ao 
procedimento previsto no citado artº 88º (hoje 108º do TFUE). O Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma decisão final.

Todavia, a Comissão pode também adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais 
que podem ficar dispensadas do procedimento acima referido. A eles nos referiremos adiante.

VIII.2. No caso concreto dos autos, não existiu uma comunicação prévia por parte do Estado 
Português no sentido de que pretendia conceder auxílios ao setor da vinha e do vinho, antes tendo 
havido uma queixa, tal como resulta da parte inicial da Decisão de 20 de julho de 2010 relativa à taxa 
parafiscal de promoção do vinho aplicada por Portugal C 43/04 (ex NN 38/03)  - Jornal Oficial n.º L 
005, de 08/01/2011, págs. 0011  - 0026

Com efeito aí ficou escrito o seguinte: “(1)Na sequência de uma queixa, a Comissão Europeia 
questionou as autoridades portuguesas, por ofício de 20 de janeiro de 2003, sobre uma taxa parafiscal 
de promoção do vinho, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, assim como sobre as medidas 
financiadas pelo produto dessa imposição”.

(2) A Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia respondeu à Comissão por 
ofício de 14 de março de 2003. Em resposta às perguntas formuladas pelos serviços da Comissão por 
telecópias de 14 de maio e 22 de dezembro de 2003, foram enviadas informações complementares por 
ofícios de 4 de agosto e 2 de setembro de 2003 e de 24 de fevereiro e 15 de julho de 2004.

(3) Uma vez que foi dada execução ao dispositivo em causa desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados. Com efeito, as medidas 
aplicadas por Portugal constituem novos auxílios, não notificados à Comissão e, por esse facto, ilegais, 
nos termos do artigo 1º, alínea f), do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de março de 
1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93º do Tratado CE [3] (atual artigo 108.o do TFUE).

(4) Por ofício de 6 de dezembro de 2004 [C(2004) 4522], a Comissão notificou a Portugal a sua 
decisão de início do procedimento formal de exame previsto no artigo 108º, n.º 2, do TFUE relativa-
mente ao auxílio em causa. A decisão da Comissão de dar início ao procedimento foi publicada no 
Jornal Oficial das Comunidades Europeias [4].  - JO C 92 de 16.4.2005, p. 12.

VIII.3. Porém, anteriormente e relativamente a esta mesma queixa a Comissão havia já decidido 
o seguinte (AUXÍLIO ESTATAL — PORTUGAL

Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE 

 - JO C 92 de 16.4.2005, p. 12
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
— o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

— o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas 
de promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

— as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte, dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

(146) Tendo em conta as considerações expendidas, a Comissão convida Portugal, no âmbito do 
processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE, a apresentar, no prazo de um mês a contar da data 
da receção da presente, as suas observações e a prestar todas as informações úteis para a apreciação das 
medidas em causa, nomeadamente quanto à natureza não discriminatória do método de financiamento 
dos auxílios tratados na presente decisão e quanto ao caráter objetivo da campanha de publicidade 
desenvolvida nos mercados dos Estados -Membros e de países terceiros.

VIII.4. Aqui chegados, em face dos factos provados nos autos, da legislação transcrita e da Decisão 
da Comissão, podemos retirar as seguintes conclusões:

1ª) A taxa de promoção prevista no DL n.º 119/97, de 15 de maio, engloba várias parcelas.
2ª) Dessas parcelas o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV 

enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal, bem 
como o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constituem um auxílio estatais 
para efeitos do Tratado CEE (hoje TFUE).
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Deste modo, uma parte da taxa que financia estas atividades é legal, não ofendendo as normas do 
Tratado apontadas pela recorrente.

Porém, constituindo a taxa uma unidade, embora aquela parte não constitua auxílio, será que 
mesmo assim o Estado Português estava obrigado à notificação acima referida, porque a outra parte da 
taxa veio a ser considerada auxílio?

IX. Esta questão foi desenvolvidamente tratada no Acórdão deste STA (e Secção) de 23 de abril 
passado, proferido no Processo n.º 29/13, onde ficou escrito, para além do mais, o seguinte:

“No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autorida-
des portuguesas, em 20 de janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, 
que não constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de 
serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação 
geral do setor vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afetação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE (atual art 108º, n.º 2, do TFUE), apenas 
relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 
Estados -Membros e de países terceiros, ao respetivo financiamento e ao financiamento das medidas 
relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º

A única ação de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 
367,12 EUR, não constitui um auxílio.

Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na aceção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de dezembro de 2006.

Artigo 3º

1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respetivo financiamento, 
poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (1), isto é, desde que Portugal respeitasse 
as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as quais implicavam o reembolso de uma parte 
proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes dos outros Estados -Membros, entre 1997 e 
31 de dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do artº. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 (que 
procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 mediante 
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recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das sétima e nona 
condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (2), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado 
aos auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação 
(…)”(Carta de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O artº. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente 

notificada dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma decisão 
final (obrigação de não atuar ou de «standstill») (3).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito direto na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente à 
Comissão, por violação do mencionado preceito (artº. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda a 
ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (4).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os atos praticados durante o período da proibição 
contida no artº. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afeta a validade dos 
atos de execução de medidas de auxílio, e que a adoção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, 
a posteriori, os atos inválidos»”(5). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um 
Acórdão de 1973 (6), competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do 
Direito Comunitário, com vista a restabelecer o satus quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição de 
uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excecional importância (7).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final da 
Comissão (8). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição 
de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de fevereiro de 
2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição de 
auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adotado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos atos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe-lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efetivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excecionais». (9)
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No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objeto a restituição dos auxílios 
suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, como 
vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de 
promoção em causa durante o respetivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro 
lado, coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da autoliquidação em causa 
(relativa a setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 2004 dar 
início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do artº. 108º do TFUE e no artigo 6º do 
regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação da obrigação 
de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (10), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (11), no caso concreto, por ilegalidade 
formal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria 
que a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distinguir, por 
um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas ações de promoção e publicidade 
dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respetivo financiamento, 
através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente da taxa cobrada 
aos operadores do setor vitivinícola e afeta, no essencial, ao financiamento da atividade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da autoliquidação, no valor 
de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de setembro de 2007, com 
fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio (12), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um ato legislativo não tiver tido lugar a sua notificação 
à Comissão ou se o ato legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha pronunciado 
de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência será a veri-
ficação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (13).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do artº. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de novembro de 1991 (14).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (15).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no artº. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja seletiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afete o comércio entre os EM” (16).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (17), onde 
se incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na 
forma de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não perceção de receitas (isenções 
fiscais, dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do setor desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
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de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afetação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (artº. 11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto de 
não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, como 
vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. 
Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do setor e cujo objetivo 
essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não implica, 
à partida, um auxílio concedido direta ou indiretamente através de recursos do Estado e, por outro lado, 
serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos auxílios de Estado (18).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, a 
Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das atividades 
desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do setor 
vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um 
auxílio de Estado na aceção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da República 
Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 
de dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no artº. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afeta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afeta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais ações é que se poderia averiguar se seriam 
ou não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, 
“um grau suficiente de probabilidade” (19) de tal medida envolver auxílios estatais (20), em termos de 
exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a con-
sequente suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilegalidade 
da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o respetivo pro-
cedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do artº. 88º do TCE (ponto L das Conclusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da autoliquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside na 
particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor de 
ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas pelas 
vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não su-
biste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da nulidade 
seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a receita da 
taxa afeta ao financiamento das atividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do seu orçamento 
e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa apenas uma 
pequena parte.
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Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da atividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais.Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afetada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no artº. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da autoliquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de 
Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida”.
Porque a situação tratada no transcrito aresto é idêntica à dos presentes autos, sendo os mesmos os 

intervenientes e sendo as alegações e contra -alegações exatamente iguais, variando apenas o montante 
e o período temporal da taxa  - nestes autos está em causa a taxa relativa ao mês de outubro de 2004 no 
montante de € 106.464,67  - a doutrina que dele resulta é inteiramente transponível para o caso dos autos.

Em face do que ficou dito, improcedem as conclusões das alegações e, em consequência, o recurso.
X. Nestes termos e pelo exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

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

Lisboa, 29 de maio de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado.

(1) Segundo o disposto no artigo 7, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de março de 1999, «A 
Comissão pode acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível com o mer-
cado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante designada «decisão condicional» 
(cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição…cit., p. 64)

(2) O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os cri-
térios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três 
exercícios financeiros por empresa beneficiária.

(3) Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de março de 1999.
(4) Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, “O 

Papel dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da 
última frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE ?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., p. 56.

(5) Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.
(6) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.
(7) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.
(8) Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de novembro de 1990, Processo C -354/90.
(9) Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.

(10) Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui 
jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas de 
Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respetivo direito nacional, o que engloba o regime do procedimento 
administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis ao proce-
dimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou análogos 
meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A revogação 
de atos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, Revista do 
Ministério Público, Ano 33, outubro/dezembro, de 2012, pp. 33 ss.

(11) Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos arts. 281 e 282º 
da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos pasmados 
no art. 73º do CPTA.

(12) Segundo o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produ-
zidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
setor ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respetivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, nº1, dispõe -se que “São objeto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.

(13) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.



2505

(14) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do 
Advogado -Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de setembro de 1990, proc C -5/89.

(15) Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO 
CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.

16 Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina Coimbra, 
2012, p. 520.

(17) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., p. 714.
(18) Cfr. Acórdão de 20 de novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).
(19) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.
(20) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, 

Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38. 

 Acórdão de 29 de Maio de 2013.

Processo n.º 1435/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A……. SPA.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam, em conferência, na secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo

1. A…….. SPA, notificada do Acórdão, que nestes autos foi proferido pelo Supremo Tribunal 
Administrativo, em 20 de Fevereiro de 2013, concedendo provimento ao recurso interposto pela Fazenda 
Pública da sentença do Tribunal Administrativo Fiscal do Porto, que julgou procedente a impugnação 
judicial deduzida por A……., SPA, – do indeferimento tácito do requerimento de B……., N.V., de 
pedido de restituição de quantia retida na fonte, com fundamento em discriminação injustificada entre 
accionistas residentes e não residentes em Portugal, relativa a IRC – apresentou um pedido de reforma 
desse acórdão, nos termos do art. 669.º, n.º 2, alínea a), ex vi, art. 716.º, ambos do CPC, e art. 281.º CPPT.

2. A Requerente fundamenta o seu pedido, arguindo, em síntese, ter este Tribunal “interpretado 
incorrectamente o art. 24.º, n.ºs 2 e 4, da CEDT Portugal/Países Baixos e, por conseguinte, extraído do 
regime nele ínsito ilações igualmente incorrectas”, designadamente porque:

“(…) §9 Nos termos do artigo 24.º, n.ºs 2 e 4, da CEDT Portugal/Países Baixos, sob a epígrafe 
«eliminação da dupla tributação»:

«Os Países Baixos, ao tributarem os seus residentes, podem incluir na base sobre a qual esses 
impostos incidem os elementos do rendimento ou do capital que, de acordo com o disposto nesta Con-
venção, podem ser tributados em Portugal» [n.º 2].

«Os Países Baixos concedem uma dedução do imposto dos Países Baixos assim calculado rela-
tivamente aos elementos do rendimento e do capital que, nos termos do n.º 2 do artigo 10.º [..], podem 
ser tributados em Portugal na medida em que tais elementos estejam incluídos na base referida no n.º 2 
[isto é, na base tributável]. O montante desta dedução será equivalente ao imposto pago em Portugal 
sobre esses elementos do rendimento ou do capital, mas não excederá o montante da redução que seria 
concedida se os elementos do rendimento ou do capital assim incluídos fossem os únicos elementos 
do rendimento ou do capital isentos de imposto dos Países Baixos de acordo com as disposições da 
legislação dos Países Baixos relativa à eliminação de dupla tributação» [n.º 4] [sublinhados nossos].

§10 Do regime convencional exposto resulta impender sobre os Países Baixos a faculdade de 
incluir na base tributável sobre a qual incidirá o imposto sobre o rendimento neerlandês os rendimentos 
tributados em Portugal. Na medida em que tais rendimentos sejam incluídos na referida base tribu-
tável, os Países Baixos concedem uma dedução de imposto, até ao montante do imposto neerlandês 
correspondente, com vista à eliminação da dupla tributação.

§11 No presente caso, e conforme assinalado pela Recorrida no requerimento junto aos autos 
a 11 de Abril de 2011, os dividendos recebidos em Portugal estão isentos de tributação em sede de 
imposto sobre o rendimento neerlandês, não estando por força disso incluídos na base tributável sobre 
a qual incidirá esse imposto.

§12 Por outras palavras, perante a isenção decorrente do regime legal vigente, os Países Baixos 
optaram legislativamente por não incluir tais rendimentos na respectiva base tributável.

§13 A dedução de imposto resultante do regime previsto no artigo 24.º, n.º 4, da CEDT Portu-
gal/Países Baixos não se mostra assim aplicável aos dividendos em referência, na medida em que a 
previsão desta norma convencional — «Os Países Baixos concedem uma dedução do imposto [...] na 
medida em que tais elementos estejam incluídos na base referida no n.º 2» — claudica.
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§14 Com efeito, os Países Baixos não concedem qualquer dedução de imposto em matéria de 
dividendos, inexistindo, atento o regime subjacente à referida disposição convencional, qualquer crédito 
de imposto português passível de ser deduzido nos Países Baixos.

§15 Perante o acima exposto, conclui -se ter esse Douto Tribunal interpretado incorrectamente 
o regime ínsito no artigo 24.º, n.ºs 2 e 4, da CEDT Portugal/Países Baixos e, por via disso, procedido 
indevidamente à sua aplicação no âmbito dos presentes autos, o que consubstancia um seu manifesto 
lapso na determinação da norma aplicável.

§16 Não sendo aplicável o artigo 24.º, n.º 4, da CEDT Portugal/Países Baixos, impõe -se a correc-
ção do sentido decisório propalado por esse Douto Tribunal, no que respeita à existência de um crédito 
de imposto equivalente à retenção sofrida em Portugal, o qual se reflecte, a título exemplificativo, nas 
seguintes passagens do acórdão de 20 de Fevereiro de 2013:

«Do exposto [artigo 24.º, n.ºs 2 e 4, da CEDT Portugal/Países Baixos] resulta que a B…….. goza, 
no Estado da residência, do direito a um crédito de imposto calculado nos termos acima mencionados» 
[página 20 do acórdão].

«[...] Beneficiando a B…….. de um crédito de imposto, nos termos estabelecidos na Convenção 
sabre Dupla Tributação [...]» [página 22 do acórdão].

«[...] Beneficiando a B……, em conformidade com a Convenção sobre dupla Tributação cele-
brada entre Portugal e os Países Baixos, de um crédito de imposto, a deduzir no País da residência, a 
recorrida carece, nesta situação, de base para argumentar que a nossa legislação (que compreende a 
derivada de Convenções Internacionais) não é compatível com a legislação Comunitária, em termos de 
fundamentar a existência de discriminação entre accionistas residentes e não residentes» [páginas 23 
e 24 do acórdão].

§17 Por outro lado, é premente retirar da inexistência desse crédito — ou seja, da não aplicação 
do regime ínsito no artigo 24.º, n.º 4, da CEDT Portugal/Países Baixos — as devidas consequências 
quanto ao efeito neutralizador que daí porventura pudesse advir, impondo -se neste contexto, e de 
igual modo, a modificação do sentido decisório perfilhado por esse Douto Tribunal, reflectido, a título 
exemplificativo, na seguinte passagem:

«[...] Decorre do mesmo diploma que a referida retenção será neutralizada por aplicação de um 
crédito de imposto nos termos do estatuído no art. 24.º, n.ºs 2 e 4, da mesma» [página 26 do acórdão].

§18 Ora, não concedendo os Países Baixos o referido crédito de imposto, conclui -se não ser pos-
sível neutralizar o tratamento discriminatório resultante do Direito interno, in casu das oportunamente 
invocadas disposições do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (“CIRC”), 
na medida em que o imposto suportado em Portugal, por força da retenção na fonte operada, não é 
de forma alguma recuperável pela Recorrida.

§19 No mesmo sentido pronuncia -se inclusivamente a jurisprudência desse Douto Tribunal, 
nomeadamente no âmbito do acórdão n.º 482/10, de 28 de Novembro de 2012:

«Estando o valor retido em Portugal isento nos Países Baixos, não constitui aí base tributável de 
imposto sobre o rendimento/capitais, pelo que não haveria lugar a crédito de imposto. E, assim não 
haveria possibilidade de recuperar o imposto retido em Portugal».

§20 Contra o supra exposto não colhe o entendimento preconizado por esse Douto Tribunal no 
acórdão lavrado a 20 de Fevereiro de 2013 no sentido de «se pela via do direito do Estado de resi-
dência não é possível efectivar -se o crédito de imposto conferido pela CEDT Portugal/Países Baixos, 
tal argumento não pode ser oponível ao País da fonte, uma vez que este se limita a fazer aplicação do 
quadro legal vigente na sua ordem jurídica» [página 27 do acórdão], enfermando de manifesto erro, 
por não existir um crédito de imposto, conforme acima referido, e, bem assim, por a sua não existên-
cia resultar expressamente do regime ínsito no artigo 24.º, n.º 4, da CEDT Portugal/Países Baixos, a 
contrario sensu, («Os Países Baixos concedem uma dedução do imposto [...] na medida em que tais 
elementos estejam incluídos na base referida no n.º 2»), não se devendo a quaisquer opções de política 
fiscal do Estado da residência, isto é, dos Países Baixos.

§21 Em suma, a CEDT Portugal/Países Baixos não garante a concessão nos Países Baixos de um 
crédito de imposto equivalente à retenção sofrida em Portugal, em termos tais que permita concluir 
que Portugal assegurou através da referida convenção a neutralização do tratamento discriminatório 
resultante das disposições do CIRC.

§22 Por tudo quanto ficou exposto, entende a Recorrida ter ocorrido um manifesto lapso desse 
Douto Tribunal na determinação da norma aplicável, impondo -se, nos termos do artigo 669.º, n.º 2, 
alínea a), do CPC, a reforma do acórdão proferido a 20 de Fevereiro de 2013, no sentido de não ser 
aplicável no âmbito dos presentes autos o artigo 24..º, n.º 4, da CEDT Portugal/Países Baixos, e, por 
conseguinte, de inexistir um crédito de imposto susceptível de neutralizar o efeito retenção na fonte 
de imposto ocorrida em Portugal.

§23 Em consequência, requer -se a esse Douto Tribunal que julgue o Direito interno, desig-
nadamente os artigos 46.º, n.º 1, e 14.º, n.º 3, do CIRC, incompatível com o Direito Comunitário, 
in casu com o princípio da livre circulação de capitais previsto no artigo 63º do Tratado sobre o 
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Funcionamento da União Europeia, tudo com as demais consequências legais, nomeadamente as 
oportunamente já expostas no âmbito dos presentes autos.(…).”

3. A Fazenda Pública notificada desse Requerimento nada veio dizer.
4. Com dispensa de vistos (dada a simplicidade da questão), cumpre apreciar e decidir.
II - FUNDAMENTOS
2.1. Do pedido de aclaração
2.1.1. A questão que cumpre apreciar e decidir nos presentes autos é a de saber se a alegação aduzida 

pela Requerente integra ou não motivo para a reforma do acórdão, designadamente se é subsumível à 
previsão do art. 669.º, n.º 2, alíneas a) e b), do CPC.

Tal como consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 27 de Fevereiro de 2013, proc 
n.º 659/12, que versou questão semelhante, “Recordemos a redacção da norma, na redacção que lhe 
foi dada pela reforma de 1995/1996 e que sofreu alteração (não relevante para os efeitos de que nos 
ocupamos) introduzida pelo Decreto -Lei n.º 303/2007, de 24 de Agosto:

“«1  - Pode qualquer das partes requerer no tribunal que proferiu a sentença:
a) O esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade da decisão ou dos seus fundamentos;
b) A sua reforma quanto a custas e multa.
2  - Não cabendo recurso da decisão, é ainda lícito a qualquer das partes requerer a reforma da 

sentença quando, por manifesto lapso do juiz:
a) Tenha ocorrido erro na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos;
b) Constem do processo documentos ou outro meio de prova que, só por si, impliquem necessa-

riamente decisão diversa da proferida.
3  - Cabendo recurso da decisão, o requerimento previsto no n.º 1 é feito na alegação».
“Ou seja, o art. 669.º do CPC, nas redacções ulteriores àquela reforma, continuou, como anterior-

mente, a permitir a reforma das decisões judiciais (1) quanto a custas e multa e, de forma inovadora, veio 
também permiti -la relativamente a erros de julgamento, em certos casos. O relatório do Decreto -Lei 
n.º 329 -A/95, de 12 de Dezembro, justifica tal inovação nos seguintes termos:

“«[…] sempre na preocupação de realização efectiva e adequada do direito material e no enten-
dimento de que será mais útil, à paz social e ao prestígio e dignidade que a administração da Justiça 
coenvolve, corrigir que perpetuar um erro juridicamente insustentável, permite -se, embora em termos 
necessariamente circunscritos e com garantias de contraditório, o suprimento do erro de julgamento 
mediante a reparação da decisão de mérito pelo próprio juiz decisor, ou seja, isso acontecerá nos 
casos em que, por lapso manifesto de determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica, 
a sentença tenha sido proferida com violação de lei expressa ou naqueles em que dos autos constem 
elementos, designadamente de índole documental, que, só por si e inequivocamente, impliquem decisão 
em sentido diverso e não tenham sido considerados igualmente por lapso manifesto. Claro que, para 
salvaguarda da tutela dos interesses da contraparte, esta poderá sempre, mesmo que a decisão inicial 
o não admitisse, interpor recurso da nova decisão assim proferida.

Recurso este que, note -se, é admissível ainda que a causa esteja compreendida na alçada do 
tribunal, como refere expressamente o art. 670.º, n.º 4, do CPC».

“Numa solução que mereceu muitas críticas à doutrina, a lei passou a admitir, como uma das 
excepções ao esgotamento do poder jurisdicional, que, em circunstâncias muito extraordinárias, o 
tribunal alterasse a decisão que ele próprio proferiu.

“Como resulta do que deixámos dito, a possibilidade de reforma de uma decisão judicial ao abrigo 
do n.º 2 do art. 669.º do CPC tem carácter excepcional, sendo que «quanto ao alcance do mesmo pre-
ceito legal, o STA tem construído um critério orientador para a definição do carácter manifesto do 
lapso cometido e que possibilita a imediata reparação do erro de julgamento que o originou. Tem sido, 
com efeito, sublinhada a excepcionalidade desta faculdade, que insere um desvio aos princípios da 
estabilidade das decisões judiciais e do esgotamento do poder jurisdicional do juiz quanto à matéria 
da causa (art. 666.º, n.º 1, do CPC), salientando -se que a mesma só será admissível perante erros 
palmares, patentes, que, pelo seu carácter manifesto, se teriam evidenciado ao autor ou autores da 
decisão, não fora a interposição de circunstância acidental ou uma menor ponderação tê -la levado 
ao desacerto» (Cfr. Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 25, pág. 54, também citado por JORGE 
LOPES DE SOUSA no Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas 
Editora, 6.ª edição, II volume, anotação 8 ao art. 126.º, pág. 388 e, entre muitos outros e para além dos 
aí referidos, ainda, por mais recentes, os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo: de 23 de Maio de 2012, proferido no processo n.º 213/12; de 27 de 
Junho de 2012, proc n.º 1157/11, e de 26 de Setembro de 2012, proc n.º 211/12).

“A referida faculdade não se destina, manifestamente, à reapreciação dos factos apurados e sua 
interpretação ou à reapreciação das regras e princípios de direito aplicados. Se quanto a estas, houver 
divergência entre o alegado pela parte e o decidido pelo tribunal, a sua reapreciação e a correcção de 
eventuais erros por este cometidos só será possível em sede de recurso, desde que este seja admissível”.
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Em face do exposto, considerando que a lei admite em abstracto a reforma do acórdão, cumpre 
verificar se o pedido, nos termos da alegação da requerente, poderá integrar situação que a autorize ao 
abrigo das alíneas a) e b) do n.º 2 do art. 669.º do CPC.

Vejamos.
2.1.2. Alega a Requerente, entre o mais, que este Supremo Tribunal terá “interpretado incorrec-

tamente o art. 24.º, n.ºs 2 e 4, da CEDT Portugal/Países Baixos e, por conseguinte, extraído do regime 
nele ínsito ilações igualmente incorrectas”.

Com efeito alega a Requerente, em síntese, que:
“§9 Nos termos do artigo 24.º, n.ºs 2 e 4, da CEDT Portugal/Países Baixos, sob a epígrafe «elimi-

nação da dupla tributação» Os Países Baixos, ao tributarem os seus residentes, podem incluir na base 
sobre a qual esses impostos incidem os elementos do rendimento ou do capital que, de acordo com o 
disposto nesta Convenção, podem ser tributados em Portugal» [n.º 2].

«Os Países Baixos concedem uma dedução do imposto dos Países Baixos assim calculado relati-
vamente aos elementos do rendimento e do capital que, nos termos do n.º 2 do artigo 10.º [..], podem 
ser tributados em Portugal na medida em que tais elementos estejam incluídos na base referida no n.º 2 
[isto é, na base tributável]. O montante desta dedução será equivalente ao imposto pago em Portugal 
sobre esses elementos do rendimento ou do capital, mas não excederá o montante da redução que seria 
concedida se os elementos do rendimento ou do capital assim incluídos fossem os únicos elementos 
do rendimento ou do capital isentos de imposto dos Países Baixos de acordo com as disposições da 
legislação dos Países Baixos relativa à eliminação de dupla tributação» [n.º 4] [sublinhados nossos]”.

Acontece que, no caso em apreço, segundo a Requerente, “os Países Baixos não concedem qualquer 
dedução de imposto em matéria de dividendos, inexistindo, atento o regime subjacente à referida dispo-
sição convencional, qualquer crédito de imposto português passível de ser deduzido nos Países Baixos”.

Donde conclui a Requerente que este Supremo Tribunal terá “interpretado incorrectamente o 
regime ínsito no artigo 24.º, n.ºs 2 e 4, da CEDT Portugal/Países Baixos e, por via disso, procedido 
indevidamente à sua aplicação no âmbito dos presentes autos, o que consubstancia um seu manifesto 
lapso na determinação da norma aplicável.

“§16 Não sendo aplicável o artigo 24.º, n.º 4, da CEDT Portugal/Países Baixos, impõe -se a correc-
ção do sentido decisório propalado por esse Douto Tribunal, no que respeita à existência de um crédito 
de imposto equivalente à retenção sofrida em Portugal, o qual se reflecte, a título exemplificativo, nas 
seguintes passagens do acórdão de 20 de Fevereiro de 2013 (…)”:

§21 Em suma, a CEDT Portugal/Países Baixos não garante a concessão nos Países Baixos de um 
crédito de imposto equivalente à retenção sofrida em Portugal, em termos tais que permita concluir 
que Portugal assegurou através da referida convenção a neutralização do tratamento discriminatório 
resultante das disposições do CIRC”.

2.1.3. Em face do exposto, é manifesto que toda a argumentação da Requerente vai no sentido de 
demonstrar que diverge da interpretação sufragada por este Supremo Tribunal, no Acórdão de 20 de 
Fevereiro de 2013, sobre o sentido e alcance do art. 24º, nºs 2 e 4, da CCDT Portugal/Países Baixos.

Assim sendo, no caso sub judice, tal como se concluiu no Acórdão de 27 de Fevereiro de 2013, 
“a pretensão da Requerente assenta, não em qualquer erro manifesto, palmar ou evidente quanto ao 
decidido, seja ele referido à determinação da norma aplicável ou à qualificação jurídica dos factos; a 
pretensão da Requerente assenta isso sim numa discordância relativamente ao julgamento da matéria 
de facto efectuado pelo Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto”.

De igual modo, a matéria alegada pela Requerente não integra, pois, fundamento admissível 
para a reforma do acórdão, mas sim eventual erro de julgamento, mas este, a ter ocorrido, não pode, 
manifestamente, ser corrigido mediante pedido de reforma do acórdão proferido por este Supremo 
Tribunal Administrativo.

Não pode, desta forma, o pedido de reforma do Acórdão proceder.
2.2. Nestes termos e pelo exposto, acorda -se em julgar improcedente a arguição de nulidade do 

acórdão.
III - DECISÃO
Face ao exposto, os Juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência (como o impõe o art. 716.º, n.º 2, do CPC), indeferir o pedido de 
reforma do Acórdão.

Custas pela Recorrente, com taxa de justiça que se fixa em 1 UC.

Lisboa, 29 de Maio de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) Embora a norma se refira apenas à sentença, deve considerar -se aplicável a todas as decisões judiciais, designadamente 
aos acórdãos dos tribunais superiores, como resulta expressamente do disposto no n.º 1 do art. 716.º do CPC. 
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 Acórdão de 5 de junho de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do vinho. Auxílio estatal. Violação do dever de notificação do au-
xílio à Comissão Europeia. Direito comunitário. Princípio da Proporcionalidade. 
Princípio da Confiança. Princípio da Segurança Jurídica.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do ar-
tigo 92.º do Tratado (atual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., cobrada aos agentes do setor 
e representando mais de 62% do orçamento afeto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respetivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afeta ao financiamento do 
IVV, I. P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afeta ao 
financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites de 
minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, «um 
grau suficiente de probabilidade» de tal medida envolver auxílios estatais, em 
termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo 
de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que a 
receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da atividade do 
IVV., I. P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais do 
que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I. P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 249/13 -30.
Recorrente: A………., L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – A……….., Lda., com os demais sinais dos autos, veio recorrer da decisão do Tribunal Ad-
ministrativo e Fiscal de Viseu, que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra 
o indeferimento do pedido de revisão oficiosa do acto de liquidação da taxa de promoção devida ao 
Instituto da Vinha e do Vinho, referente ao mês de setembro de 2003 no montante de € 100.428,90, 
apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

A). O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-
cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Setembro de 2003.

B). A A………… não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando 
os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C). Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
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(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante»  - cfr. página 22 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

D). Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto é 
que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de noti-
ficação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE).

E). É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A……….. à aludida taxa de promoção nos 
presentes autos: a violação do disposto no artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do 
TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F). A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A……….. perante os órgãos jurisdicionais nacionais 
 - cfr., neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS 
SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G).«[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art.º 93º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual 
art.º 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta dispo-
sição.»  - cfr. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTEUJK NOORD  - BRABANT, processo 
C -174/02 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFET, proc. C -3994.

H). Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno comu-
nitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição comunitária 
que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A……….. 
teria legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros 
que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do actual n.º 1 do 
artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto esse juízo de 
compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da intervenção 
da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 1 
do artigo 108.º do TFUE), detém a competência  - exclusiva  - para proceder ao exame permanente da 
compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I). A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu  - ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender...  - o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J). Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário […]

73. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K). Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A………. não alega a 
contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; 
não procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incidível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e 
os destinados à exportação, mencionada na página 22 da sentença posta em crise).

L). A A……….. sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE)  - cfr. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M). Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
 - cfr. alíneas F) G) e H) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o pro-
cedimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A………. com a sua petição inicial e dada por 
integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N). Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cfr. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.
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O). A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C - 43/2004  - conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, 
que ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao disposi-
tivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos 
auxílios não notificados»)

P). Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averiguações 
contraditório C -43/2004 que vier a transitar.

Q). A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R). Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado co-
mum proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado 
execução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do 
TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S). A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE 
foi, inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cfr. página 33 da sentença recorrida);

T). O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior 
 - olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. [....] O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U). É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra 
violada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição 
de uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V). Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e países terceiros” para procurar justificar que «[...]a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a 
aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente improce-
dente»  - cfr. página 21 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 87.º da contestação do IVV.

W). O reembolso  - ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A………., com as demais consequências legais  - requerida nos presentes autos não decorre da adopção, 
por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria a 
final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito dessa 
decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e proibição 
de execução constante do artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X). O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y). Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/in-
compatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), decisão 
que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada – cfr. alínea H) dos factos provados.

Z). Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cfr. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C - 43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, 
igualmente junto aos autos de forma incompleta r parcelar pelo IVV.

AA). Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreendidas 
em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da juris-
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prudência comunitária (cfr., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cfr. capítulo IV  - A) respectivo).

BB). Tais medidas  - em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos  - eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas por 
mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a juris-
prudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as jurisdições 
nacionais devem acautelar, desprotegidos»  - cfr. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a petição de 
impugnação.

CC). «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mer-
cado comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inváli-
dos por terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], 
porquanto «qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro 
em causa, dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.»  - cfr. Acórdão de 05.10.2006, TRANSAL-
PINE ÕLLEITUNG IN ÕSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cfr., ainda, Acórdão de 
21.10.2006, processo C -261/01 e 262/02.

DD). É irrelevante  - isso sim  - para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE). A taxa de promoção, sendo una, consubstancia  - conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF). O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida  - a 
taxa de promoção  - é, inegavelmente, ilegal.

GG). A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e 
à publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditó-
rio C -43/2004.

HH). Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa in-
fluencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição 
do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção 
e formação.

II). Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (cfr., entre ou-
tros, Acórdãos de 25.06.1970. França/Comissão; de 21.10.2003, Eugene Van Calter, Openbaar Slachthuis; 
ou de 13.01.2005, Streejgewest Westelijk Noord -Brabant), este concreto modo de financiamento desses 
auxílios de Estado  - a taxa de promoção  - é parte integrante da medida de auxílio prevista: o produto 
da taxa de promoção influencia directamente o montante dos auxílios em questão e, por consequência, 
influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios com o mercado comum, devendo, por isso, 
incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida  - cfr., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK). «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento 
do auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cfr. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL). Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cfr. parágrafo 130 
da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio modo 
de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível com as 
normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio propriamente 
dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores nacionais 
do sector e de coordenação da sua actividade).

MM). Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
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notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN). A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios pro-
priamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO). A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido  - como o foi (cf. parágrafo 
132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das campanhas 
de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos nacio-
nais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108º, n.º 3, 
do TFUE»)  - impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos actos 
de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabelecimento 
daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é contrário 
ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente ao acto de 
liquidação da taxa de promoção do período de Outubro de 2004 e veio a ser, com manifesto erro de 
julgamento, indeferido em primeira instância.

PP). «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. 1 -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ). «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado - Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. 1 -165, n.º 20)»

 - cfr. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
RR). «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 

dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

 - cfr. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
SS). «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito di-

recto do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos 
particulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final 
da Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos 
por terem sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra inter-
pretação conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá-
-la -ia de efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extédeur des produits alimentaires 
e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

 - cfr. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
TT).«64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais pro-

teger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, 
da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último perí-
odo, do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade 
para tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas 
as consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos 
actos de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedi-
dos (v. acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires 
e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

 - cfr. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
UU). O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 

proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.
Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
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se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

A implementação de uma medida parafiscal  - in casu, a chamada taxa de promoção  - que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa - con-
substanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação legal 
percentual - financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e actividades 
(podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio propriamente dito 
que financia)?

O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respectiva compatibilidade?

Em caso negativo - e na hipótese de o Estado  - Membro ter procedido à cobrança da referida medida 
parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação da 
obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição ou 
anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

II. O Instituto do Vinho e da Vinha não apresentou contra alegações.
III. O MP emitiu parecer de fls. 266/268 dos autos, no qual defende que “… a factualidade apu-

rada nos autos é manifestamente, insuficiente em ordem a constituir base suficiente para a decisão de 
direito, nos termos do regime jurídico.”

Assim deve anular -se a sentença recorrida e os autos baixar à primeira instância, a fim de se pro-
ceder à ampliação da matéria de facto, nos termos do disposto nos artigos 729º, n.º 3 e 730º do CPC.

IV. Com interesse para a decisão, foram dados como provados na decisão recorrida os seguintes factos:
A)  - No dia 10 de Outubro de 2003, a A………. procedeu à autoliquidação da quantia de 

€ 100.428,90, a título de taxa de promoção referente ao mês de Setembro de 2003  - cf. documento 
n.º 1, junto com o pedido de revisão oficiosa, a qual por sua vez é o doc. 1 que instrui a petição inicial 
desta impugnação, aqui dado por reproduzido o mesmo se dizendo dos demais elementos infra referidos;

B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa, factualidade que resulta dos articulados apresentados pelas partes, ou seja não 
é objecto de dissenso;

C)  - Em 22/12/2008 a A………. apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida 
em A, vide artigo 1º da petição inicial e doc. n.º 2 que instrui a petição inicial;

D)  - O pedido mencionado em C. foi indeferido em 12/01/2009, cfr. doc. 2 que instruiu a petição inicial.
E)  - Em 09/02/2009 a lmpugnante apresentou a presente impugnação, vide fls. 2 e sgs;
F)  - No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE com 
vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado, 
encontrando -se o referido procedimento em curso, não tendo ainda sido adoptado decisão definitiva sobre 
o mérito da causa, verificando -se apenas a apreciação liminar melhor especificada na alínea seguinte, 
cfr. doc. n.º 3 que instruiu a petição inicial.

G)  - No documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE  - C 92/12, de 16.4.2005, sob a epígrafe:
“Auxilio Estatal — Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º Tratado CE (2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto da 

Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo produto 
dessa imposição parafiscal.

…
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II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países terceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portu-

gal, incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-

dade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxilio;

 - as medidas de auxilio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim com 
o o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compati-
bilidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…” idem anterior;
H) A Comissão Europeia encerrou o procedimento a que vimos aludindo através de decisão pro-

ferida em 20 -07 -2010, que Portugal questionou através do competente recurso de anulação que dirigiu 
ao Tribunal Geral da União Europeia, decisão:

…
 - limitada até 31 de Dezembro de 2006 “data da entrada em vigor das novas Orientações Comunitá-

rias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 2007 -2013, sem prejuízo da posição 
que a Comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa data.”

…

Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3 do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei nº137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107.º, n.º 3, alínea c) do TPUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º

Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem portuguesa 
no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por Portugal em 
violação do artigo 108º, nº3 do TRUE par meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei 
n.º 137/95, de 14 de Junho, vão, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno para do artigo 107.º nº3, alínea e,) do TFUE em relação ao período que medeia 
entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006...

…”. cfr. documentos nº3 e 4 juntos pelo IVV.
V. Colhidos os vistos legais cumpre agora decidir.
Apesar das longas e repetitivas conclusões das alegações da recorrente, a questão essencial a de-

cidir no presente recurso é a referida na conclusão da alínea L): saber se a taxa de promoção em causa 
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nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia, por força 
do disposto no artº 88º do TCE (atual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

Porém, há ainda que conhecer do pedido de reenvio prejudicial para o TJUE para conhecimento 
das questões suscitadas na parte final das alegações da recorrente.

Comecemos por conhecer desta questão.
Desde já se dirá que o mesmo é desnecessário, uma vez que existem legislação e jurisprudência 

suficientemente claras e que se citarão no texto que se segue e que permitem a decisão.
Posto isto passemos à questão essencial acima identificada.
V.1. A decisão recorrida julgou totalmente improcedente a impugnação, louvando -se na seguinte 

argumentação:
Auxílios estatais são aqueles “concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, 

independentemente da forma que assumam que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, promo-
vendo certas empresas ou certas produções” – artº 87º, n.º 1 do Tratado de Roma.

Só são incompatíveis com o mercado comum os auxílios de Estado que afetem as trocas comerciais 
entre os Estados -membros e ameacem falsear a concorrência.

O regime comunitário de auxílios estatais assenta num sistema de autorização prévia nos termos do 
qual a Comissão Europeia determina se uma medida de auxílio que o Estado -membro pretende conceder 
pode beneficiar das derrogações previstas nos nºs 2 e 3 do artº 87º do Tratado da União Europeia.

Relativamente à taxa de promoção em causa nos autos, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004 
(v. alínea g) do probatório supra),veio dizer o seguinte:

 - o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-
dade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

Deste modo, não constituindo a taxa de promoção “auxílio” para efeitos daquele artº 87º, não 
pode a taxa ser considerada ilegal.

É certo que a Comissão manifestou dúvidas quanto à compatibilidade com o mercado comum 
no que se refere às medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, 
assim como quanto ao financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação, tendo dado início ao 
processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE quanto aos mesmos.

Porém, esses auxílios objeto de investigação pela Comissão, são totalmente estranhos à matéria 
dos autos pois que:

 - quanto aos vinhos produzidos em Portugal, ainda que comercializados fora do país, a Comissão 
afirmou que “não se afigura … existir discriminação entre os produtos nacionais destinados ao mercado 
nacional e os destinados à exportação”

Não se coloca, assim, a propósito da atividade desenvolvida pela impugnante e nos presentes 
autos em concreto, qualquer problema de direito comunitário derivado da taxa de promoção a que se 
encontra sujeita por lei.

Relativamente à alegada proibição de o Estado executar o auxílio até à decisão final da Comissão, 
foi entendido na sentença que em lado nenhum da sua Decisão a Comissão mencionou a proibição de 
executar o auxílio, até porque ela própria refere não estar em causa auxílio estatal no caso do financia-
mento de prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV.

Resulta das conclusões 145 e 148 da Decisão que o efeito suspensivo do n.º 3 do artº 88 do Tratado 
CE se reporta apenas aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados de outros 
Estados -membros e de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente Decisão.

As dúvidas da Comissão prendiam -se com aqueles auxílios e não os restantes, pelo que, não exis-
tindo dúvidas não há procedimento de investigação e, assim, também não há lugar a efeito suspensivo.

A entender -se de outra forma, ficaria totalmente desprovido de sentido o facto de a Comissão se 
ter dado ao trabalho de separar os auxílios estatais dos não estatais.

V.2. A posição assumida pela recorrente nas suas alegações é a seguinte:
Ao contrário do que foi discutido na sentença recorrida, a ilegalidade que a recorrente apontou 

à taxa de promoção, foi a violação do disposto no artº 88º, n.º 3 do TCE (o atual n.º 3 do artº 108º do 
TFUE) e a consequente proibição de execução da medida prevista no mesmo artigo.

A recorrente não invocou a incompatibilidade com o mercado interno comunitário da medida em 
questão ou a violação de qualquer outra norma comunitária que determine a contrariedade substantiva 
da medida com o direito comunitário, já que o juízo de compatibilidade ou de incompatibilidade com 
o mercado interno está sempre dependente da intervenção da Comissão Europeia.
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O tribunal recorrido confundiu, por isso, a questão suscitada expressa e claramente pela recorrente 
na petição inicial de impugnação.

Ora, a recorrente reafirma que é essa a questão por si suscitada e dúvidas não restam em face das 
alíneas F) e G) do probatório supra, sobre a ilegalidade manifesta e incontestável da taxa de promoção, 
à qual o Estado Português deu execução sem autorização da Comissão.

A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respetivo modo de financiamento no 
conjunto dos auxílios não notificados e iniciou o procedimento de exame contraditório C -43/2004, o 
que constitui prova plena de que a medida em questão foi executada sem a notificação e autorização 
prévia da Comissão.

Assim, e independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado 
comum proferida a final sobre a medida em causa, o Estado Português não lhe podia ter dado execução. 
A proibição de execução foi até recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 de Decisão.

De qualquer forma, ainda que a Comissão viesse a declarar a totalidade do auxílio compatível com 
o mercado comum, essa Decisão não poderia validar “ex post facto” as medidas de implementação e 
execução até então empreendidas em violação da obrigação da notificação prévia e proibição de execução.

A taxa de promoção é una, consubstancia a fonte de financiamento de auxílios de Estado pelo que não 
poderia ter sido posta em execução sem ter sido notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o 
seu exclusivo parecer de conformidade ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário.

Ainda que a taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não revistam 
a natureza de auxílios, o que é facto é que ele constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à 
promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida.

Por tudo isto impõe -se aos órgãos jurisdicionais nacionais declararem a anulação dos atos de 
liquidação da taxa de promoção, sendo certo, conforme já decidido pelo TJUE, que a ilegalidade não é 
afetada pelo facto de a Comissão vir a considerar um auxílio compatível com o mercado comum.

VI. Para a decisão é relevante a seguinte legislação:

Artigo 1º. do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
1 - Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produzidos nou-

tros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui 
contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção 
genérica e à coordenação geral do setor ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos 
respetivos serviços regionais.

Artigo 11º, n.º 2 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
2 - Do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 

da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos

Artigo 12º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
1 - Para os vinhos e produtos vínicos certificados, a taxa de promoção é devida pelos agentes 

económicos referidos no artigo 6º e deve ser liquidada e cobrada simultaneamente, consoante os casos, 
num dos atos previstos nas alíneas a) e b) do artigo 7º, devendo a entidade certificadora proceder à 
liquidação e cobrança das duas taxas no mesmo ato

Artigo 107º do TFUE (ex -artigo 87º TCE)
1. Salvo disposição em contrário dos Tratados, são incompatíveis com o mercado interno, na 

medida em que afetem as trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos 
Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem 
ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções.

Artigo 108º do TFUE (ex -artigo 88º TCE)
1. A Comissão procederá, em cooperação com os Estados -Membros, ao exame permanente dos regimes 

de auxílios existentes nesses Estados. A Comissão proporá também aos Estados -Membros as medidas ade-
quadas, que sejam exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do mercado interno.

2. Se a Comissão, depois de ter notificado os interessados para apresentarem as suas observações, 
verificar que um auxílio concedido por um Estado ou proveniente de recursos estatais não é compatível 
com o mercado interno nos termos do artigo 107º, ou que esse auxílio está a ser aplicado de forma 
abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio no prazo que ela fixar.

Se o Estado em causa não der cumprimento a esta decisão no prazo fixado, a Comissão ou qual-
quer outro Estado interessado podem recorrer diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia, 
em derrogação do disposto nos artigos 258º e 259º.
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A pedido de qualquer Estado -Membro, o Conselho, deliberando por unanimidade, pode decidir que 
um auxílio, instituído ou a instituir por esse Estado, deve considerar -se compatível com o mercado interno, 
em derrogação do disposto no artigo 107º ou nos regulamentos previstos no artigo 109º, se circunstâncias 
excecionais justificarem tal decisão. Se, em relação a este auxílio, a Comissão tiver dado início ao proce-
dimento previsto no primeiro parágrafo deste número, o pedido do Estado interessado dirigido ao Con-
selho terá por efeito suspender o referido procedimento até que o Conselho se pronuncie sobre a questão.

Todavia, se o Conselho não se pronunciar no prazo de três meses a contar da data do pedido, a 
Comissão decidirá.

3. Para que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente 
dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que 
determinado projeto de auxílio não é compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107º, 
deve sem demora dar início ao procedimento previsto no número anterior. O Estado -Membro em causa 
não pode pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma 
decisão final.

4. A Comissão pode adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais que, conforme 
determinado pelo Conselho nos termos do artigo 109º, podem ficar dispensadas do procedimento pre-
visto no n.º 3 do presente artigo.

Artigo 109º do TFUE (ex -artigo 89º TCE)
O Conselho, sob proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu, pode adotar todos 

os regulamentos adequados à execução dos artigos 107º e 108º e fixar, designadamente, as condições 
de aplicação do n.º 3 do artº 108º.

REGULAMENTO (CE) n.º 659/1999 do CONSELHO, de 22 de março de 1999

Artigo 2º
Notificação de novo auxílio

1. Salvo disposição em contrário dos regulamentos adotados nos termos do artigo 94º ou de outras 
disposições pertinentes do Tratado, a Comissão deve ser notificada a tempo pelo Estado -membro em 
causa de todos os projetos de concessão de novos auxílios. A Comissão informará imediatamente o 
Estado -membro da receção da notificação.

2. Na notificação, o Estado -membro em causa deve fornecer todas as informações necessárias 
para que a Comissão possa tomar uma decisão nos termos dos artigos 4º e 7º, adiante designada «no-
tificação completa».

Artigo 3º
Cláusula suspensiva

Os auxílios a notificar nos termos do n.º 1 do artigo 2º não serão executados antes de a Comissão 
ter tomado, ou de se poder considerar que tomou, uma decisão que os autorize.

Artigo 4º
Análise preliminar da notificação e decisões da Comissão

1. A Comissão procederá à análise da notificação imediatamente após a sua receção. Sem prejuízo 
do disposto no artigo 8º, a Comissão tomará uma decisão nos termos dos nºs 2, 3 ou 4 do presente artigo.

2. Quando, após análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada não constitui 
um auxílio, fará constar esse facto por via de decisão.

3. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que não há dúvidas quanto à compatibi-
lidade da medida notificada com o mercado comum, na medida em que está abrangida pelo n.º 1 do arti-
go 92º do Tratado, decidirá que essa medida é compatível com o mercado comum, adiante designada «deci-
são de não levantar objeções». A decisão referirá expressamente a derrogação do Tratado que foi aplicada.

4. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada suscita dú-
vidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum, decidirá dar início ao procedimento formal 
de investigação nos termos do n.º 2 do artigo 93º do Tratado, adiante designada «decisão de início de 
um procedimento formal de investigação».

Artigo 17º
Cooperação nos termos do n.º 1 do artigo 93º do Tratado

1. A Comissão obterá do Estado -membro em causa todas as informações necessárias para, em 
cooperação com o Estado -membro, proceder ao exame dos regimes de auxílio existentes, nos termos 
do n.º 1 do artigo 93º do Tratado.
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2. Quando a Comissão considerar que um regime de auxílio existente não é ou deixou de ser 
compatível com o mercado comum, informará o Estado -membro em causa da sua conclusão preliminar 
e dar -lhe -á a possibilidade de apresentar as suas observações no prazo de um mês. A Comissão pode 
prorrogar este prazo em casos devidamente justificados.

(Regulamento (CE) n.º 994/98 do Conselho de 7 de maio de 1998)

Artigo 2º
De minimis

1. A Comissão pode, através de regulamento adotado nos termos do artigo 8º do presente regulamento, 
determinar que, tendo em conta a evolução e o funcionamento do mercado comum, determinados auxílios 
não satisfazem todos os critérios previstos no n.º 1 do artigo 92º do Tratado sendo, por conseguinte, isentos 
do processo de notificação previsto no n.º 3 do artigo 93º do Tratado, desde que os auxílios concedidos a 
uma mesma empresa, durante determinado período, não excedam um montante fixo determinado.

2. Os Estados -membros prestarão a todo o tempo, a pedido da Comissão, todas as informações 
adicionais relativas aos auxílios isentos nos termos do n.º 1.

Regulamento (CE) n.º 69/2001 da Comissão de 12 de janeiro de 2001

Artigo 2º
Auxílios de minimis

1. Considera -se que as medidas de auxílio não preenchem todos os critérios do n.º 1 do artigo 87º 
do Tratado, não sendo, por conseguinte, abrangidas pelo procedimento de notificação previsto no n.º 3 
do artigo 88º do Tratado, se reunirem as condições estabelecidas nos nºs 2 e 3.

2. O montante total dos auxílios de minimis concedidos a uma empresa não pode exceder 100000 
euros durante um período de três anos. Este limiar é aplicável independentemente da forma dos auxílios 
ou do objetivo prosseguido.

3. O limiar fixado no n.º 2 é expresso em termos de subvenção. Todos os valores utilizados referir -se-
-ão aos montantes brutos, isto é, antes da dedução de impostos diretos. Sempre que um auxílio for conce-
dido sob uma forma distinta da subvenção, o montante do auxílio será o seu equivalente -subvenção bruto.

O valor dos auxílios desembolsáveis em várias prestações será o seu valor atualizado reportado ao 
momento da concessão. A taxa de juro a utilizar para efeitos de atualização e do cálculo do montante 
do auxílio, no caso de um empréstimo em condições preferenciais, será a taxa de referência aplicável 
no momento da concessão.

Artigo 4º
1. O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da data da sua publicação 

no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.  - (JO L 10 de 13.1.2001)
Mantém -se em vigor até 31 de dezembro de 2006.
VII. Em face das normas do DL n.º 119/97, de 15 de maio (artº 1º, n.º 1), temos então que a taxa 

de promoção incide sobre a produção dos vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, 
bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, constituindo contrapartida dos serviços 
prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho, relativamente à promoção genérica e à coordenação geral 
do setor. Aliás, esta promoção constitui mesmo uma das atribuições daquele Instituto (artº 5º, n.º 1 do 
Decreto -Lei n.º 102/93, de 2 de abril).

A mesma taxa destina -se a financiar:
a) A promoção genérica do setor:
b) A coordenação geral do setor.
Do produto dessa taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 

da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos.

Também a Decisão C -43/2004 da Comissão referida e transcrita no probatório supra distinguiu 
as várias atividades financiadas por aquela taxa, a saber:

 - o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação.

VII.1. Como é sabido o Tratado CEE, relativamente a auxílios por parte dos Estados -membros, 
determinava no seu artº 87º, n.º 1 (hoje artº 107º, n.º 1 do TFUE) que salvo disposição em contrário 
dos Tratados, eram incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetassem as trocas co-
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merciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos 
estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, 
favorecendo certas empresas ou certas produções.

E, a fim de evitar auxílios ofensivos dos Tratados, era estabelecido um procedimento através do 
qual a Comissão, em cooperação com os Estados -Membros, procedia ao exame permanente dos regimes 
de auxílios existentes nesses Estados, propondo também aos mesmos as medidas adequadas que fossem 
exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do mercado interno.

No âmbito de tal procedimento, verificando a Comissão que um auxílio concedido por um Estado ou 
proveniente de recursos estatais não é compatível com o mercado interno, ou que esse auxílio está a ser aplicado 
de forma abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio no prazo que ela fixar.

Este regime impõe que os Estados -membros devam informar a Comissão atempadamente dos 
projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que de-
terminado projeto de auxílio não é compatível com o mercado interno deve sem demora dar início ao 
procedimento previsto no citado artº 88º (hoje 108º do TFUE). O Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma decisão final.

Todavia, a Comissão pode também adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais 
que podem ficar dispensadas do procedimento acima referido. A eles nos referiremos adiante.

VII.2. No caso concreto dos autos, não existiu uma comunicação prévia por parte do Estado 
Português no sentido de que pretendia conceder auxílios ao setor da vinha e do vinho, antes tendo 
havido uma queixa, tal como resulta da parte inicial da Decisão de 20 de julho de 2010 relativa à taxa 
parafiscal de promoção do vinho aplicada por Portugal C 43/04 (ex NN 38/03)  - Jornal Oficial n.º L 
005, de 08/01/2011, págs. 0011  - 0026

Com efeito aí ficou escrito o seguinte: “(1) Na sequência de uma queixa, a Comissão Europeia 
questionou as autoridades portuguesas, por ofício de 20 de janeiro de 2003, sobre uma taxa parafiscal 
de promoção do vinho, cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho, assim como sobre as medidas 
financiadas pelo produto dessa imposição”.

(2) A Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia respondeu à Comissão por 
ofício de 14 de março de 2003. Em resposta às perguntas formuladas pelos serviços da Comissão por 
telecópias de 14 de maio e 22 de dezembro de 2003, foram enviadas informações complementares por 
ofícios de 4 de agosto e 2 de setembro de 2003 e de 24 de fevereiro e 15 de julho de 2004.

(3) Uma vez que foi dada execução ao dispositivo em causa desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados. Com efeito, as medidas 
aplicadas por Portugal constituem novos auxílios, não notificados à Comissão e, por esse facto, ilegais, 
nos termos do artigo 1º, alínea f), do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de março de 
1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93º do Tratado CE [3] (atual artigo 108.o do TFUE).

(4) Por ofício de 6 de dezembro de 2004 [C(2004) 4522], a Comissão notificou a Portugal a sua 
decisão de início do procedimento formal de exame previsto no artigo 108º, n.º 2, do TFUE relativa-
mente ao auxílio em causa. A decisão da Comissão de dar início ao procedimento foi publicada no 
Jornal Oficial das Comunidades Europeias [4].  - JO C 92 de 16.4.2005, p. 12.

VII.3. Porém, anteriormente e relativamente a esta mesma queixa a Comissão havia já decidido 
o seguinte:

(AUXÍLIO ESTATAL — PORTUGAL
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE 

 - JO C 92 de 16.4.2005, p. 12
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 

responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio estatal;
 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 

promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;
 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 

o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte, dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

(146) Tendo em conta as considerações expendidas, a Comissão convida Portugal, no âmbito do 
processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE, a apresentar, no prazo de um mês a contar da data 
da receção da presente, as suas observações e a prestar todas as informações úteis para a apreciação das 
medidas em causa, nomeadamente quanto à natureza não discriminatória do método de financiamento 
dos auxílios tratados na presente decisão e quanto ao caráter objetivo da campanha de publicidade 
desenvolvida nos mercados dos Estados -Membros e de países terceiros.
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VII.4. Aqui chegados, em face dos factos provados nos autos, da legislação transcrita e da Decisão 
da Comissão, podemos retirar as seguintes conclusões:

1ª) A taxa de promoção prevista no DL n.º 119/97, de 15 de maio, engloba várias parcelas.
2ª) Dessas parcelas o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV 

enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal, bem 
como o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constituem um auxílio estatais 
para efeitos do Tratado CEE (hoje TFUE).

Deste modo, uma parte da taxa que financia estas atividades é legal, não ofendendo as normas do 
Tratado apontadas pela recorrente.

Porém, constituindo a taxa uma unidade, embora aquela parte não constitua auxílio, será que 
mesmo assim o Estado Português estava obrigado à notificação acima referida, porque a outra parte da 
taxa veio a ser considerada auxílio?

VIII. Esta questão foi desenvolvidamente tratada no Acórdão deste STA (e Secção) de 23 de abril 
passado, proferido no Processo n.º 29/13, onde ficou escrito, para além do mais, o seguinte:

“No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autorida-
des portuguesas, em 20 de janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, 
que não constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de 
serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação 
geral do setor vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afetação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE (atual art 108º, n.º 2, do TFUE), apenas 
relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 
Estados -Membros e de países terceiros, ao respetivo financiamento e ao financiamento das medidas 
relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º
A única ação de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 367,12 

EUR, não constitui um auxílio.
Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na aceção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de dezembro de 2006.

Artigo 3º
1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem portuguesa no 

território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por Portugal em violação 
do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 
14 de junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais compatíveis com o mercado interno 
para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período que medeia entre a sua entrada em 
vigor e 31 de dezembro de 2006, desde que Portugal cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho por-
tuguês nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respetivo financiamento, poderiam 
ser compatíveis com o mercado a título condicional (1), isto é, desde que Portugal respeitasse as condições 
indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as quais implicavam o reembolso de uma parte proporcional da 
taxa aplicada aos produtos provenientes dos outros Estados -Membros, entre 1997 e 31 de dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de dezembro de 2006 e que 
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estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 (que 
procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 mediante 
recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das sétima e nona 
condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (2), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado aos 
auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação (…)” 
(Carta de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O artº. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente 

notificada dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma decisão 
final (obrigação de não atuar ou de «standstill») (3).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito direto na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente à 
Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda a 
ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (4).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, de 21 
de novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os atos praticados durante o período da proibição contida no 
artº. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se pronunciar por uma 
decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente que «[o] último período do 
artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que impõe às autoridades dos Estados-
-membros uma obrigação cuja inobservância afeta a validade dos atos de execução de medidas de auxílio, 
e que a adoção posterior de uma decisão final da Comissão, que declare essas medidas compatíveis com o 
mercado comum, não tem como consequência sanar, a posteriori, os atos inválidos»” (5). E é neste sentido 
que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acórdão de 1973 (6), competência para exigir o reembolso dos 
auxílios atribuídos em violação do Direito Comunitário, com vista a restabelecer o satus quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excecional importância (7).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final da 
Comissão (8). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição 
de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de fevereiro de 
2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição de 
auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adotado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada a 
compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos atos de execu-
ção e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário impõe-lhe 
que ordene as medidas adequadas a remediar efetivamente os efeitos da ilegalidade. Mas não lhe impõe 
a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias excecionais.».(9)
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No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objeto a restituição dos auxílios 
suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, como 
vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de promoção 
em causa durante o respetivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro lado, coloca -se o 
problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da autoliquidação em causa (relativa a setembro de 
2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 2004 dar início ao procedimento formal 
de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no artigo 6º do regulamento 659/99, relativamente ao 
exame do auxílio em causa, por eventual violação da obrigação de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (10), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (11), no caso concreto, por ilegalidade for-
mal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria que 
a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distinguir, por 
um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas ações de promoção e publicidade 
dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respetivo financiamento, 
através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente da taxa cobrada 
aos operadores do setor vitivinícola e afeta, no essencial, ao financiamento da atividade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da autoliquidação, no valor 
de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de setembro de 2007, com 
fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio (12), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um ato legislativo não tiver tido lugar a sua notificação 
à Comissão ou se o ato legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha pronunciado 
de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência será a veri-
ficação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (13).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do artº. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de novembro de 1991 (14).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (15).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja seletiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afete o comércio entre os EM” (16).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (17), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não perceção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do setor desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência constante, 
as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios de Estado a não 
ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma que façam parte integrante 
desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afetação obrigatória entre a taxa e o auxílio, no 
sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao financiamento do auxílio. No caso em apreço, 
a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas 
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porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, 
a fixar anualmente pelo Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 
25%, é destinada a ações de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (artº. 11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto de 
não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, como 
vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. 
Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do setor e cujo objetivo 
essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não implica, 
à partida, um auxílio concedido direta ou indiretamente através de recursos do Estado e, por outro lado, 
serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos auxílios de Estado (18).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, a 
Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das atividades 
desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do setor 
vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um 
auxílio de Estado na aceção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da República 
Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 
de dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afeta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afeta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais ações é que se poderia averiguar se seriam ou 
não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” (19) de tal medida envolver auxílios estatais (20), em termos de exigir 
a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente 
suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilegalidade 
da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o respetivo pro-
cedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do artº. 88º do TCE (ponto L das Conclusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da autoliquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside na 
particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor de 
ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas pelas 
vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não subiste 
qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da nulidade seria 
manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a receita da taxa afeta 
ao financiamento das atividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do seu orçamento e que a 
componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da atividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais.Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afetada 
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pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no artº. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da autoliquidação não pode deixar de levar em conta 
as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra «standstill», 
sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados os limites de mi-
nimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida”.
Porque a situação tratada no transcrito aresto é idêntica à dos presentes autos, sendo os mesmos 

os intervenientes e sendo as alegações muito semelhantes, variando apenas o montante e o período tem-
poral da taxa  - nestes autos está em causa a taxa referente ao mês de setembro de 2003 no montante de 
€ 100.428,90  - a doutrina que dele resulta é inteiramente transponível para o caso dos autos. (Doutrina 
esta que este STA tem vindo a aplicar em casos idênticos, nomeadamente nos acórdãos de 29 de maio 
passado – Processos nºs 1398/12, 198/13 e 84/13)

Em face do que ficou dito, improcedem as conclusões das alegações e, em consequência, o recurso.
IX. Nestes termos e pelo exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

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

Lisboa, 5 de junho de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado.

(1) Segundo o disposto no artigo 7, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de março de 1999, «A 
Comissão pode acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível com o 
mercado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante designada «decisão condi-
cional» (cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição…cit., p. 64)

(2) O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os cri-
térios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três 
exercícios financeiros por empresa beneficiária.

(3) Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de março de 1999.
(4) Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, “O Papel 

dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da última 
frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE ?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., p. 56.

(5) Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.
(6) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.
(7) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.
(8) Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de novembro de 1990, Processo C -354/90.
(9) Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.

(10) Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui 
jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas 
de Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respetivo direito nacional, o que engloba o regime do procedi-
mento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis 
ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou 
análogos meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A 
revogação de atos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, 
Revista do Ministério Público, Ano 33, outubro/dezembro, de 2012, pp. 33 ss.

(11) Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos arts. 281 e 
282º da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos 
pasmados no art. 73º do CPTA.

(12) Segundo o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produ-
zidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
setor ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respetivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, nº1, dispõe -se que “São objeto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.

(13) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.
(14) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do Advogado-

-Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de setembro de 1990, proc C -5/89.
(15) Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.
(16) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina Coim-

bra, 2012, p. 520.
(17) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., p. 714.
(18) Cfr. Acórdão de 20 de novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).
(19) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.
(20) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, 

Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38. 
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 Acórdão de 5 de Junho de 2013.

Assunto:

Incompetência em Razão da Hierarquia.

Sumário:

 I —  Por regra, a competência em razão da hierarquia para o conhecimento de recurso 
jurisdicional de decisão de tribunal tributário de 1.ª instância cabe ao Tribunal 
Central Administrativo, dado que o Supremo Tribunal Administrativo só goza 
dessa competência quando o recurso tem por exclusivo fundamento matéria de 
direito.

 II —  Para aferir da competência há que olhar para as conclusões da alegação do re-
curso e verificar se, perante elas, as questões controvertidas se resolvem mediante 
uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação de normas jurídicas, ou se, 
pelo contrário, implicam a necessidade de dirimir questões de facto.

 III —  Há necessidade de dirimir questões de facto quando o recorrente diverge das ila-
ções de facto que o tribunal a quo retirou do probatório e invoca uma realidade 
fáctica que não vem dada como provada e que não é, em abstracto, indiferente 
para o julgamento da causa.

Processo nº: 366/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…………, Lda.
Relatora: Exmª. Srª. Consª. Drª. Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA recorreu para o Tribunal Central Administrativo Norte da sentença 
proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel, a fls. 177 a 187, de procedência da impug-
nação judicial que a sociedade A……….., LDA, deduziu contra o acto de liquidação de Imposto de 
Selo referente ao exercício de 2005 e juros compensatórios, no montante total de €5.941,96.

Terminou a sua alegação enunciando as seguintes conclusões:
A) Com a presente impugnação visa o sujeito passivo a anulação da liquidação de Imposto de Selo 

(IS) emitida sob o nº 20086430000608, no montante de € 5.941,96, referente ao ano de 2005, melhor 
identificada nos autos, com fundamento em ilegalidade por violação das alíneas g) e h) do nº 1 do 
art. 7º do CIS, na sequência de acção inspectiva levada a cabo pelos Serviços de Inspecção Tributária 
da Direcção de Finanças do Porto, ao abrigo da Ordem de Serviço nº 01200703082, para cujo Relatório 
se remete e que aqui se dá por reproduzido para os devidos efeitos, e que se encontra a fls. 13 e ss. do 
processo administrativo.

B) A liquidação aqui posta em crise advém da constatação da existência de várias contas corren-
tes entre os sócios e a sociedade aqui impugnante, relativos a empréstimos efectuados pelos sócios 
à sociedade passíveis de tributação em IS em conformidade com a verba 17.1.4 da Tabela Geral de 
IS — cfr. capítulo 111.2 do referido Relatório e do ponto 2 da informação prestada pelos SIT já juntos 
aos autos.

C) A douta sentença ora recorrida decidiu julgar procedente a impugnação deduzida por considerar 
“ilegal o acto tributário em causa, deve o mesmo ser anulado”.

D) Posto isto, e com o devido respeito que é muito, não pode a Fazenda Pública conformar -se 
com a assim doutamente decidido por entender que a sentença a quo incorreu em erro de julgamento 
quer no tocante à matéria de facto (insuficiência desta, sem delimitação adequada dos factos relevantes 
para a solução) quer em matéria de direito, uma vez que no entender da Fazenda Pública não efectuou 
correctamente a interpretação dos arts 7º, nº 1 al. g) e h) do CIS e respectiva Tabela Geral, bem como 
do art. 74º da LGT e 342º do CC.

E) Propugna a impugnante a ilegalidade da liquidação porquanto, em seu entender, “os emprés-
timos dos sócios à sociedade beneficiam de isenção de IS, nos termos do artigo 7º nº 1 do CIS” nas 
situações das i), g) e h) admitindo, embora, que a isenção prevista na alínea i) do nº 1 do art. 7º do CIS 
“não tem, de facto, aplicação na situação dos autos, por não estar cumprido o requisito de permanência 
pelo período mínimo de um ano”.

F) Com efeito, nos termos daquela alínea, os empréstimos com as características de suprimentos 
feitos pelos sócios à sociedade beneficiam de isenção de IS, sob a dupla condição de ser estipulado um 
prazo inicial de reembolso não inferior a um ano e de o mesmo não ocorrer antes desse prazo.



2527

G) A verificação desta hipótese implica a caducidade da isenção e o consequente nascimento 
da obrigação tributária que, de acordo com a alínea m) do art. 5º do CIS, se constitui no momento do 
reembolso.

H) Quanto à argumentação de que se aplicaria a isenção prevista na al. h), conjugada com a 
al. g) do art. 7º, nº 1 do CIS, tal não poderá proceder porquanto tais dispositivos se aplicam, tal como 
decorre da letra da lei, a sociedades de capital de risco (SCR) a favor de sociedades em que detenham 
participações, bem como a sociedades gestoras de participações sociais (SGPS) a favor de sociedades 
por elas dominadas ou a sociedades em que detenham participações, e, bem assim, efectuadas em be-
nefício da sociedade gestora de participações sociais que com ela se encontrem em relação de domínio 
ou de grupo.

I) É condição da isenção, porém, que as operações não excedam o prazo de um ano e que se 
destinem exclusivamente à cobertura de carências de tesouraria.

J) Não podendo a sua interpretação ser dissociada, não pode a impugnante ver a sua situação sub-
sumida na previsão aí consagrada, nem olvidado o facto de a mencionada al. h) referir expressamente 
“As operações, incluindo os respectivos juros, referidas na alínea anterior (...)”.

K) As isenções referidas nesta al. h) incluem assim, para além das operações financeiras, os res-
pectivos juros, implicando esta referência que o seu âmbito é extensivo, mas às operações realizadas 
entre instituições de crédito e outras entidades financeiras a sociedades participadas.

L) A noção de operações de tesouraria associa -se normalmente a aplicações financeiras de curto 
prazo;

M) Podem definir -se como operações de tesouraria as saídas de fundos por aplicação de exce-
dentes de tesouraria (operações de tesouraria activas) e as entradas de fundos visando a cobertura da 
diferença negativa entre as necessidades resultantes da actividade da empresa e os recursos aptos ao 
financiamento dessa actividade (operações de tesouraria passivas).

N) As carências de tesouraria, definidas como necessidades pontuais que uma certa entidade en-
frenta para fazer face aos pagamentos que tem de efectuar são, por regra, certas quanto ao seu montante 
e determináveis quanto ao seu período, isto é, a entidade que pontualmente enfrente estas carências 
conhece o montante de que necessita e o tempo durante o qual tem de supri -las,

O) e não usar esta estratégia de uma forma reiterada e entendida como prática usual.
P) Como tal, o certo é que essas carências só são possíveis de determinar em situações concretas 

ocorridas em momentos delimitados, e não segundo o livre arbítrio da entidade creditada.
Q) Não tendo a duração das operações financeiras ultrapassado o limite de um ano previsto no art. 

7º nº 1 al. g) do CIS, a não aplicação da isenção em causa a essas operações financeiras apenas pode 
resultar do não preenchimento do fim da afectação exclusiva a carências de tesouraria imperativamente 
exigido nesse dispositivo legal.

R) Entende pois a Fazenda Pública que assim sendo é desvirtuar o que deve ser entendido como 
o conteúdo do conceito de carências de tesouraria.

S) E se carências de tesouraria são simplesmente carências pontuais de fundos, de meios finan-
ceiros, para fazer face aos pagamentos correntes, esse carácter pontual foi afastado pelo facto reiterado 
de em todos os meses de (pelo menos) três exercícios económicos consecutivos (que foram os objecto 
de análise no RIT e melhor demonstrado no RIT), facto este que foi completamente desconsiderado 
do probatório e da análise pelo tribunal a quo.

T) Ora não resulta da prova produzida que as operações financeiras efectuadas preencham os 
pressupostos da al. g) do nº 1 do art. 7º do CIS, nomeadamente a exigência do destino exclusivo para 
a cobertura de carências de tesouraria.

U) Por banda da AT, esta logrou provar que se encontravam verificados os pressupostos legais 
(vinculativos) da existência dos factos que legitimaram a sua actuação, isto é, de que as operações 
efectuadas não se destinaram a suprir exclusivamente as alegadas carências de tesouraria,

V) no estrito cumprimento dos dispositivos legais, como também da doutrina administrativa 
aplicável ao caso concreto, e a que também se encontra vinculada.

W) Porém, a douta sentença a quo, ao estribar -se nas circulares 11/1996 e 3/1997, olvidou que 
estas se reportam ao revogado Código do Imposto de Selo, no qual o tratamento destas operações era 
enquadrado em moldes substancialmente diferentes, designadamente, no que se refere ao prazo e be-
nefício daí retirados, uma vez que aí se falava de uma exclusão de tributação e actualmente, no novo 
regime em vigor depois da reforma do Imposto de Selo, fala -se em isenção;

X) bem como do ponto de vista subjectivo (vg. item 12 das presentes alegações de recurso), ou 
seja, das entidades intervenientes nas operações, mas sempre e desde que se trate de operações de 
tesouraria enquadráveis na al. g) do nº 1 do art. 7º do CIS.

Y) Assim, não se compreende que com base num critério sobre o ónus da prova, e depois da pon-
deração da prova recolhida em sede inspectiva, a qual em nosso entender não foi devidamente apreciada 
e valorada, a Administração Tributária (AT) tenha chegado a uma situação de fundada dúvida, perante 
as evidências recolhidas da entidade inspeccionada, sobre a correspondência entre o arrogado direito 
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à isenção da al. g) do nº 1 do art. 7º do CIS, e a realidade, essa dúvida tinha de ser valorada contra a 
impugnante, por ser quem tem o ónus da prova dos factos constitutivos do seu direito (cf. art. 74° da 
LGT e art. 342° do CC),

Z) invertendo o dever do ónus da prova em sede de processo judicial, querendo impor -se à AT 
o ónus da prova de factos que não tinha de provar no procedimento tributário, sem que sobreviesse 
qualquer alteração sobre os pressupostos da matéria de facto que se lhe encontram subjacentes.

AA) Ao invés, uma vez que se encontram provados os pressupostos da actuação da AT, uma vez 
que não se verificavam os factos constitutivos do direito à isenção,

BB)  passou a competir à impugnante o ónus da prova da existência e dimensão dos factos que 
alegou, como fundamento do seu direito à isenção do imposto nos termos do citado normativo (al. g) 
do n° 1 do art. 7° do CIS).

CC) Pelo exposto entende a Fazenda Pública que a douta sentença recorrida, salvo o devido res-
peito, que é muito, padece de erro de julgamento no tocante à matéria de facto e de direito, porquanto 
assentou em prova manifestamente insuficiente, não tendo procedido ao devido enquadramento e 
valoração da que levou ao probatório.

DD) Pelo que andou bem a Administração Tributária na liquidação efectuada, devendo esta manter-
-se no ordenamento jurídico -tributário.

EE) Não se verificando a ilegalidade sentenciada, a douta sentença padece de erro de 
julgamento no âmbito da valoração da prova produzida e na aplicação do direito, por violação ao 
disposto no 7º, nº 1 al. g) e h) do CIS e respectiva Tabela Geral, bem como do art. 74º da LGT e 342º 
do CC, devendo considerar -se válido o acto tributário de liquidação e, como tal, manter -se na ordem 
jurídica.

Nestes termos, Deve ser dado provimento ao presente recurso, revogando -se a douta sentença 
recorrida, com as legais consequências.

1.2. A Recorrida apresentou contra -alegações para invocar a incompetência do TCA para o conhe-
cimento do recurso, por entender que está em causa matéria exclusivamente de direito, e para sustentar 
a manutenção do julgado.

1.3. Por Acórdão proferido a fls. 243 e segs., o Tribunal Central Administrativo Norte julgou -se 
incompetente, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, declarando competente para o efeito 
o Supremo Tribunal Administrativo, por entender que nele está exclusivamente em causa matéria de 
direito.

1.4. Remetidos os autos ao Supremo Tribunal Administrativo, o Exmº Procurador -Geral -Adjunto 
emitiu parecer no sentido de que devia ser negado provimento ao recurso, por se encontrarem preen-
chidos os pressupostos contidos no art. 7º, nº 1, alínea h), do CIS, enunciando, para o efeito, a seguinte 
motivação:

«São, assim requisitos da referida isenção:
1. A existência de operações financeiras por prazo não superior a um ano, desde que exclusiva-

mente destinadas à cobertura de carência de tesouraria.
2. Operações essas realizadas por detentores do capital social a entidades nas quais detenham 

directamente uma participação no capital social não inferior a 10%.
3. Desde que tal participação tenha permanecido na sua titularidade durante um ano consecutivo 

ou desde a constituição da entidade participada, contanto que, neste último caso, a participação seja 
mantida durante aquele período.

Ora, no caso em análise, como resulta do probatório, verificam -se todos os apontados requisitos.
De facto, os sócios da recorrida, pessoa singulares, detentores de quotas de valor superior a 10% 

do capital, há mais de uma ano consecutivo, fizeram empréstimos à recorrente, por prazo não inferior 
a um ano, exclusivamente destinados à cobertura de carências de tesouraria.

E não se venha dizer, como faz a recorrente, que a isenção da alínea h) do artigo 7º/1 do CIS 
abrange, apenas, as operações realizadas entre instituições de crédito e outras entidades financeiras 
a sociedades participadas.

De facto, a lei apenas se refere a detentores de capital social sem fazer quaisquer distinções, 
nomeadamente, entre pessoas singulares e pessoas colectivas/sociedades.».

1.5. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. A sentença recorrida deu por assente a seguinte factualidade:
a. Desde 20 -02 -1998, que a “A……….., LDA.”, ora impugnante, se encontra colectada, pela 

actividade de mecânica geral e comércio por grosso de minérios e metais — CAE 25620 e 46720 (in-
formação prestada a fls. 44 do PA e não impugnada).

b. Na sequência de uma acção inspectiva à actividade da impugnante referente aos exercícios de 
2004, 2005 e 2005 e que decorreu entre 05/09/2007 e 06/05/2008 (informação prestada a fls. 15 e 16 
do PA e não impugnada), a impugnante foi notificada do respectivo Relatório de Inspecção Tributária 
(RIT) (fls. 13 a 43 do PA).
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c. Nesse Relatório de Inspecção Tributária, no ponto dedicado à “Descrição dos factos e funda-
mento das correcções meramente aritméticas à matéria tributável”, em matéria de Imposto do Selo, 
consta o seguinte: “... 

  

 d. Em 10 -07 a impugnante remeteu aos Serviços de Inspecção Tributária da Direcção de Finanças 
do Porto o requerimento constante de fls. 48 a 52 dos autos, no qual, em matéria de Imposto do Selo, 
consta o seguinte: “... 
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 e. Pelo Ofício nº 54975/0507, datado de 30/07/2008, o Chefe da Divisão de Inspecção Tributá-

ria — IV da Direcção de Finanças do Porto, em resposta ao requerimento transcrito na alínea D), em 
matéria de Imposto do Selo, pronunciou -se pelo seguinte: “… 
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 f. O balancete da impugnante respeitante ao ano de 2005 consta de fls. 116 a 156, dando -se aqui 

por integralmente reproduzido (fls. 116 a 156).
g. A impugnante, quando foi constituída, tinha um capital social de € 1.500.000,00, tendo como 

sócios, B………., C………… e D……….., e detendo, cada um, uma quota de € 500.000,00 (fls. 113 
a 115).

h. Em 31 -03 -2005, a impugnante tinha um capital social de € 600.000,00, mantendo os três só-
cios identificados na alínea F) e detendo, cada um, uma quota de € 200.000,00 (fls. 93, autenticado a 
fls. 92).

i. Em 27 -10 -2008, a impugnante deduziu a presente impugnação (verso de fls. 93 e fls. 175).
3. Vem o presente recurso interposto da sentença que julgou procedente a impugnação judicial 

que a sociedade A……….., LDA, deduziu contra o acto de liquidação de Imposto de Selo relativo ao 
exercício de 2005 e respectivos juros compensatórios, impugnação que teve por fundamento a ilegali-
dade da liquidação por vício de violação de lei face à isenção de imposto contemplada no art. 7º, nº 1, 
alíneas g) e h) do Código do Imposto de Selo (CIS).

 Uma vez que o recurso se encontrava dirigido ao TCA Norte e este se declarou incompetente, em 
razão da hierarquia, para o seu conhecimento, declarando como competente o Supremo Tribunal Adminis-
trativo, importa começar por apreciar se efectivamente assim é, sabido que a questão da competência é de 
conhecimento oficioso e precede qualquer outra, já que a sua eventual procedência prejudicará o conheci-
mento de qualquer outra questão face ao disposto nos arts. 16.º nº 2 do CPPT e 101º e segs. do CPC.

Na presente impugnação judicial, a impugnante pediu a anulação da liquidação do imposto de 
selo com base na violação da lei, alegando, em síntese, que os empréstimos e suprimentos realizados 



2534

pelos sócios no exercício de 2005 constituíram operações financeiras por prazo não superior a um 
ano, que se destinaram, exclusivamente, a cobrir carências de tesouraria, e, por conseguinte, isentas 
de imposto de selo à luz do art. 7º, nº 1, alíneas g) e h), do CIS.

Na sentença recorrida julgou -se a impugnação procedente, por se entender que «(…) para que 
tenha lugar a aplicação da alínea h), do nº 1, do art. 7º do CIS, deverão estar preenchidos os seguintes 
pressupostos, a saber: (i) a existência de operações financeiras por prazo não superior a um ano, desde 
que exclusivamente destinadas à cobertura de carência de tesouraria; (ii) operações, essas, realizadas 
por detentores de capital social a entidades nas quais detenham directamente uma participação no 
capital não inferior a 10%; e, (iii) desde que tal participação tenha permanecido na sua titularidade 
durante um ano consecutivo ou desde a constituição da entidade participada, contanto que, neste último 
caso, a participação seja mantida durante aquele período.

Ora, subsumindo tal disposição normativa à realidade fáctica do caso em análise, verificamos, 
desde logo, que (i) os empréstimos dos sócios à sociedade impugnante consubstanciam operações 
financeiras, por prazo não superior a um ano, destinadas a cobrir as carências de tesouraria, atenta 
a análise dos saldos que a tesouraria da impugnante apresenta no final de cada mês do exercício de 
2005.» (nosso sublinhado).

«Saldos esses que incluem os valores entregues pelos sócios (enquanto não devolvidos) e que se 
apuram pelos saldos da conta “Caixa” e da conta “Depósitos à Ordem” constantes dos balancetes 
analisados pela Administração Tributária [matéria de facto provada nas alíneas E) e F)]. E, com efeito, 
verificamos — como alega a impugnante sem ter sido sequer questionada pela Administração Tributária 
 -, que se não fossem os empréstimos de curto prazo dos sócios, a tesouraria não teria disponibilidades 
para efectuar os pagamentos que efectivamente foram realizados, atento o facto de, na ausência de tais 
empréstimos, o respectivo saldo ser “credor”, evidenciando a anormalidade de as disponibilidades de 
tesouraria serem inferiores a “zero”. Por conseguinte, foram os empréstimos dos sócios à impugnante 
que tornou possível à tesouraria realizar os pagamentos correntes. (…)

Assim, encontrando -nos em presença de empréstimos que revestem a denominação de operações 
de tesouraria de curto prazo, não superior a um ano — o que não foi sequer contestado pela Adminis-
tração Tributária — então, os mesmos beneficiam da isenção de Imposto do Selo nos termos do art. 
7º, nº 1, alíneas g) e h), do CIS.».

A Fazenda Pública invoca, porém, expressamente, o erro no julgamento da matéria de 
facto, alegando que «se carências de tesouraria são simplesmente carências pontuais de fundos, 
de meios financeiros, para fazer face aos pagamentos correntes, esse carácter pontual foi afastado 
pelo facto reiterado de em todos os meses de (pelo menos) três exercícios económicos consecutivos 
(que foram os objecto de análise no RIT e melhor demonstrado no RIT), facto este que foi com-
pletamente desconsiderado do probatório e da análise pelo tribunal a quo», e que «não resulta 
da prova produzida que as operações financeiras efectuadas preencham os pressupostos da al. 
g) do nº 1 do art. 7º do CIS, nomeadamente a exigência do destino exclusivo para a cobertura de 
carências de tesouraria» [conclusão T)], mas, antes, que «Por banda da AT, esta logrou provar 
que se encontravam verificados os pressupostos legais (vinculativos) da existência dos factos que 
legitimaram a sua actuação, isto é, de que as operações efectuadas não se destinaram a suprir 
exclusivamente as alegadas carências de tesouraria,» [conclusão U)], concluindo que a sentença 
«padece de erro de julgamento no tocante à matéria de facto e de direito, porquanto assentou em 
prova manifestamente insuficiente, não tendo procedido ao devido enquadramento e valoração 
da que levou ao probatório.» [conclusão CC)].

Pelo que se deixou evidenciado, a Recorrente invoca não só o erro de julgamento da matéria de 
direito como, também, o erro de julgamento da matéria de facto, divergindo claramente das ilações de 
facto que o tribunal a quo retirou da factualidade vertida no probatório, mormente no que se refere ao 
destino das referidas operações financeiras, por entender que da materialidade vertida no probatório não 
se pode extrair nem dar como provado que elas se tenham destinado exclusivamente a suprir carências 
de tesouraria, daí pretendendo extrair relevantes consequências jurídicas.

Por conseguinte, o recurso não tem por fundamento exclusivamente matéria de direito, pois as 
questões controvertidas não se resolvem mediante uma exclusiva actividade de aplicação e interpretação 
de normas jurídicas, implicando, antes, a necessidade de dirimir questões de facto face ao desacordo 
da Recorrente das ilações de facto que se devem retirar da factualidade fixada no probatório e invo-
cação de uma realidade que não vem dada como provada e que não é, em abstracto, indiferente para 
o julgamento da causa.

É, por isso, competente para o conhecimento do recurso a Secção do Contencioso Tributário do 
Tribunal Central Administrativo Norte. E existindo no processo decisões divergentes sobre questão de 
competência, prevalece a decisão do tribunal de hierarquia superior, de harmonia com o disposto no 
n.º 2 do artigo 5.º do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais.



2535

4. Termos em que se acorda em declarar o STA incompetente, em razão da hierarquia, para co-
nhecer do presente recurso, indicando -se, nos termos do art. 18.º, n.º 3, do CPPT, como Tribunal que 
se considera competente o TCAN (Secção do Contencioso Tributário).

Sem custas.
Notifique e, transitado o acórdão, remeta os autos ao TCAN, dado que o Recorrente já oportu-

namente o indicara como sendo o competente para o conhecimento deste recurso, tendo dirigido o 
requerimento de interposição do recurso para esse Tribunal.

Lisboa, 5 de Junho de 2013. – Dulce Neto (relatora) – Isabel Marques da Silva – Lino Ribeiro. 

 Acórdão de 5 de Junho de 2013.

Assunto:

Nulidade. Excesso de pronúncia. Poderes de cognição.

Sumário:

 I — Em matéria de direito, o tribunal não está sujeito à alegação das partes, nem 
sequer no que respeita à qualificação jurídica dos factos por elas efectuada, e 
goza de liberdade na indagação, interpretação e aplicação do Direito (art. 664.º 
do CPC).

 II — Sendo certo que o tribunal de recurso, com excepção das questões de conhecimento 
oficioso, tem a sua actividade balizada pelas conclusões das alegações do recurso 
(artigo 684.º, n.º 3, do CPC), mantém total liberdade no julgamento da matéria de 
direito, designadamente ao conferir à norma escolhida o sentido e alcance que, 
de acordo com as regras da hermenêutica jurídica, entende ser o correcto, ainda 
que divergentes dos conferidos pelas partes (artigo 664.º do CPC).

 III — O excesso de pronúncia é um vício formal das decisões judiciais resultante do co-
nhecimento pelo tribunal de questão que, não sendo do conhecimento oficioso, não 
lhe tenha sido colocada pelas partes (cfr. artigo 125.º, n.º 1, do CPPT e artigo 660.
º, n.º 2, do CPC); esse vício não pode resultar do conhecimento de uma questão 
suscitada pelas partes, ainda que decidida com argumentos diversos dos invocados.

Processo n.º 433/13 -30.
Recorrente: A………… e Outra.
Recorrido: Autoridade Tributária e Aduaneira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Francisco Rothes.

Arguição de nulidade do acórdão proferido no recurso jurisdicional da sentença proferida no 
processo de recurso judicial n.º 2348/12.2BEPRT

1. RELATÓRIO
1.1 A Fazenda Pública (a seguir Requerente), invocando o disposto no art. 668.º, n.º 1, alínea d), do 

Código de Processo Civil (CPC) veio arguir a nulidade do acórdão proferido nestes autos por omissão 
e por excesso de pronúncia.

Resumiu a sua alegação em conclusões que, pese embora a sua extensão, se nos afigura relevante 
reproduzir, para que melhor se alcance os fundamentos da pretensão da ora Requerente:

«
A. O tribunal ad quem foi chamado a pronunciar -se exclusivamente sobre a desconformidade d“a 

presunção a que alude o artigo 89.º -A da LGT” com os aludidos princípios, consagrados na CRP.
B. Os limites aos poderes de cognição do tribunal são definidos na segunda parte do n.º 2 do 

art. 660.º do CP, de que se infere que o Tribunal só pode conhecer de questões suscitadas pelas partes 
e questões de conhecimento oficioso.

C. Já o artigo 684.º, n.º 3, do CPC, determina que «nas conclusões da alegação, pode o recorrente 
restringir, expressa ou tacitamente, o objecto inicial do recurso», donde se infere que são as conclusões 
que delimitam o objecto do recurso jurisdicional.

D. No caso concreto dos autos, caso o tribunal assim o entendesse, deveria ter accionado o me-
canismos previsto nos números 6 e 7 do artigo 282.º do CPPT, e bem assim do art. 146.º do CPTA, 
promovendo o seu aperfeiçoamento se o entendesse necessário.
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E. Ao não o fazer, o tribunal entendeu que as conclusões que delimitavam os seus poderes de 
cognição reflectiam os fundamentos descritos nas alegações, e com isso se conformou.

F. Todavia, quer o artigo 282.º do CPPT, quer o número 4 do artigo 146.º do CPTA (à semelhança 
do artigo 685.º -A do C.P.Civil) determinam expressamente, não só a necessidade de formular conclusões 
em sede de recurso jurisdicional, mas igualmente o dever do tribunal de convidar a parte a apresentar, 
completar ou esclarecer as suas conclusões.

G. Exigindo o n.º 5 do mesmo artigo 146.º que seja assegurado em pleno o direito ao contradi-
tório.

H. Nos autos, o tribunal terá feito uma interpretação das normas processuais (nomeadamente os 
artigos 282.º do CPPT, 3.º e 685.º -A do C.P.Civil, e 146.º do CPTA, aplicáveis ao processo tributário 
ex vi artigo 2.º do CPPT) em CLARA VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA 
IGUALDADE DAS PARTES, E BEM ASSIM DA CERTEZA E SEGURANÇA JURÍDICAS QUE 
ENFORMA O NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO.

I. Tendo assim proferido acórdão ferido de nulidade, quer por PRONÚNCIA INDEVIDA sobre 
questão que nunca foi levantada nos autos – o pretenso erro de interpretação do artigo 89.º -A da LGT, 
à luz do artigo 9.º do Código Civil – quer por OMISSÃO DE PRONÚNCIA sobre o único fundamento 
e razão jurídica invocadas pelos Recorrentes nas suas conclusões – a conformação do artigo 89.º -A da 
LGT com princípios constantes da Lei Fundamental.

J. Aliás, o acórdão não só omitiu por completo a pronúncia sobre os fundamentos invocados pelos Re-
correntes, como se limitou a apreciar o normativo em causa à luz das regras de interpretação de leis, constante 
do artigo 9.º do Código Civil – questão que não tinha sido chamada ao processo pelos Recorrentes, e sobre a 
qual o tribunal ad quem não deveria emitir pronúncia, porquanto não era matéria de conhecimento oficioso.

K. Assim, forçoso será concluir pela nulidade do acórdão, nos termos e com os fundamentos 
constantes da alínea d) do n.º 1 do artigo 668.º do Código de Processo Civil, quer por pronúncia inde-
vida sobre matéria não levada à discussão, quer por omissão de pronúncia sobre a matéria submetida 
à sua apreciação.

L. Em momento algum os Recorrentes vieram por em causa a interpretação do artigo 89.º -A, ou 
sequer a desconformidade da actuação da AT com o disposto naquele artigo.

M. E, por não ter sido submetida tal questão à apreciação do tribunal superior, não foi a AT cha-
mada a exercer o contraditório sobre tal matéria.

N. A apreciação da constitucionalidade da norma era o desiderato que movia os Recorrentes, sendo 
o STA uma instância necessária a alcançar tal objectivo.

O. Sendo igualmente do interesse da AT que o STA proferisse decisão que reconhecesse a não 
desconformidade do artigo 89.º -A da LGT, ou que, em última instância, o Tribunal Constitucional 
apreciasse e dirimisse a questão da interpretação do normativo face à Lei Fundamental.

P. Ao proferir o acórdão nos termos em que o fez, o STA proferiu uma decisão inteiramente surpresa 
para o ora Arguente, cuja fundamentação em nada reflecte a fundamentação do recurso jurisdicional, 
delimitado pelas suas conclusões.

Q. Tivesse o ora Arguente sido chamado a contra -alegar sobre os argumentos em que o STA sus-
tentou a sua decisão, e tê -lo -ia feito, pugnando pela errónea interpretação do artigo 89.º -A que veio a ser 
propugnada pelo STA, em clara violação, entre outros, dos princípios da certeza e segurança jurídica, ao 
pretender que o artigo 89.º -A consubstancie não só um alargamento do prazo de caducidade, mas igual-
mente que determine um contribuinte a suportar dentro do prazo de caducidade o tributo relativo a um 
facto tributário verificado em data anterior ao cômputo do prazo de caducidade (saliente -se que nunca 
a AT teve a pretensão de proceder à liquidação nesses termos, pois como sustentado no voto de vencido 
que acompanhou o acórdão, “a mesma não encontra apoio nem na letra nem na razão de ser do preceito”).

R. As considerações tecidas pelo STA no acórdão, relativas à interpretação a conferir ao ar-
tigo 89.º -A, não abalam a convicção da AT de que a sua interpretação é a mais consentânea, não só 
com a letra da lei, mas também com o pensamento legislativo, atenta a unidade do sistema jurídico, as 
circunstâncias em que a lei foi elaborada e as condições específicas do tempo em que é aplicada, sem 
descurar que o legislador terá consagrado as soluções mais acertadas e soube exprimir o seu pensamento 
em termos adequados.

S. Em face do que fica referido, forçoso é concluir pela nulidade do acórdão proferido, o que se 
requer seja reconhecido.

Termos em que deverá ser considerado nulo o aresto proferido em 17 de Abril de 2013, por violação 
do disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC, e substituído por outro que claramente conheça 
da conformidade ou desconformidade do artigo 89.º -A da LGT com os princípios constitucionais expres-
samente invocados nas conclusões do recurso jurisdicional, e que delimitaram o seu objecto» (1).

1.2 Notificados da arguição da nulidade do acórdão, os Requeridos responderam, sustentando que 
a mesma se não verifica e pugnando pela manutenção do acórdão.

Isto, em síntese, porque consideram, por um lado, que quem não contra alegou o recurso fica inibido 
de arguir a nulidade da decisão; por outro lado, que a Requerente confunde questões com fundamentos, 
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argumentos ou razões, que sempre haveria o Tribunal de conhecer da interpretação do art. 89.º -A da 
LGT, pois se trata de questão que lhe foi colocada, e que o Tribunal não está sujeito à alegação das 
partes no que se refere à indagação, interpretação e aplicação das regras de direito.

1.3 Cumpre apreciar e decidir, sendo que se dispensaram os vistos dos Conselheiros adjuntos, 
uma vez que se trata de processo urgente.

2. FUNDAMENTOS
2.1.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
O Director de Finanças do Porto, perante a aquisição por A………… e B………… de um imóvel, 

no ano de 2007 e pelo preço de € 260.700,00, e em face da desproporção superior a 50%, para menos, 
entre o rendimento declarado pelos Contribuintes para efeitos de Imposto Sobre o Rendimento das 
Pessoas Singulares (IRS) desse ano (€ 7.677,11) e o rendimento padrão revelado por aquela aquisição 
em face da tabela do n.º 4 do art. 89.º -A da Lei Geral Tributária (LGT) – 20% da manifestação de for-
tuna, ou seja, € 52.140,00 –, considerando que os mesmos não tinham conseguido fazer a prova a que 
alude o n.º 3 do mesmo artigo, procedeu à fixação da matéria tributável em € 52.140,00, a enquadrar 
na categoria G do IRS, tudo nos termos do n.º 4 do citado art. 89.º -A e do art. 9.º, n.º 1, alínea d), do 
Código do IRS (CIRS).

Os Contribuintes recorreram judicialmente dessa decisão, nos termos do disposto no art. 146.º -B 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), aplicável ex vi dos n.ºs 7 e 8 do 
art. 89.º -A, mas sem êxito, uma vez que por acórdão de 18 de Novembro de 2010 da Secção do 
Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo Norte foi julgado integralmente impro-
cedente o recurso judicial.

Com fundamento no trânsito em julgado dessa decisão e no facto de o rendimento declarado pelos 
Contribuintes para efeitos de IRS e para cada um dos anos de 2008, 2009 e 2010 ser inferior em mais 
de 50% relativamente àquele que considerou ser o rendimento padrão para cada um desses anos (20% 
do preço da referida aquisição, ou seja, € 52.140,00), o Director de Finanças do Porto, mediante a in-
vocação do disposto nos arts. 87.º, alínea d), e 89.º -A, n.º 4, da LGT, fixou -lhes o rendimento tributável 
para cada um daqueles anos de 2008 a 2010 em € 52.1400,00.

Os Contribuintes discordaram dessa fixação e recorreram judicialmente do acto do Director de 
Finanças do Porto que a determinou, pedindo ao Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto a 
anulação do mesmo.

Como fundamentos desse pedido invocaram, na parte que nos interessou considerar (2), que, com 
base na mesma aquisição de um bem, não é possível a fixação do rendimento tributável ao abrigo do 
art. 89.º -A da LGT relativamente a mais do que um ano. Ou seja, tendo a AT procedido à fixação do 
rendimento tributável por avaliação indirecta nos termos daquele preceito legal relativamente ao ano 
de 2007 com base na manifestação de fortuna evidenciada com a referida aquisição de um imóvel, já 
não podia utilizar o mesmo facto como suporte para a fixação do rendimento tributável pelo mesmo 
método relativamente a outros anos.

Os Contribuintes alegaram também que a AT violou os princípio do inquisitório e da verdade 
material ao não efectuar as diligências por eles solicitadas em ordem a demonstrar os valores reais do 
negócio.

Com a petição inicial apresentaram documentos e arrolaram testemunhas.
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto indeferiu a requerida produção da prova 

testemunhal e, do mesmo passo, (ou seja, proferindo sentença no mesmo momento), julgou o recurso 
improcedente. Sustentou na sentença, em resumo, que o n.º 4 do art. 89.º -A da LGT permite que 
se considere «rendimento tributável em sede de IRS, no próprio ano e nos três seguintes, o rendi-
mento padrão apurado nos termos da tabela». Sustentou ainda que o contribuinte, relativamente 
a estes três anos seguintes, nem sequer pode fazer a prova a que alude o n.º 3 daquele art. 89.º -A, 
uma vez que tal prova só pode ser efectuada no processo referente ao ano em que se verificou a 
manifestação de fortuna, sendo que os actos de fixação do rendimento tributável nos três anos 
seguintes não são mais do actos consequentes do acto de fixação relativamente àquele ano (3).

Os Contribuintes recorreram dessa sentença para este Supremo Tribunal Administrativo. Insistiram 
na tese de que, com base numa única aquisição que seja considerada relevante enquanto manifestação 
de fortuna, o art. 89.º -A da LGT apenas permite a fixação do rendimento tributável por avaliação in-
directa num único ano.

Sustentaram também que a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto incorreu em erro 
de julgamento ao indeferir a produção de prova testemunhal requerida pelos Contribuintes.

O recurso foi decidido pelo acórdão proferido nestes autos, onde se enunciaram as questões a 
dirimir nos seguintes termos:

«
• se este Supremo Tribunal Administrativo é competente em razão da hierarquia para conhecer 

do presente recurso jurisdicional, o que, como veremos adiante, passa por indagar se no recurso foi 
suscitada questão de facto; na afirmativa,
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• se a sentença recorrida fez correcta aplicação do direito quando considerou que a verificação 
de uma única manifestação de fortuna pode determinar a fixação da matéria tributável por métodos 
indirectos em quatro anos seguidos, quais sejam o ano em que se verificou a aquisição do bem que 
constitui essa manifestação e os três anos seguintes (cf. conclusão 3); na afirmativa,

• se a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto incorreu em erro de julgamento ao dis-
pensar a prova testemunhal (cf. conclusões 1 e 2)».

Após considerar que o Supremo Tribunal Administrativo era o tribunal competente em razão da 
hierarquia para conhecer do recurso, o aresto deu resposta negativa à segunda questão. Isto, em síntese, 
porque considerou que «a determinação do rendimento com base numa aquisição concreta de um bem 
previsto na tabela do n.º 4 do art. 89.º -A da LGT só pode ser feita uma vez, relativamente ao ano em 
que se verificou ou em qualquer um dos três anos seguintes em que, nos termos do n.º 1 do mesmo 
artigo, falte a declaração de rendimentos ou se verifique a desproporção aí prevista, e não em todos 
esses anos».

Vem agora a Recorrida arguir a nulidade do acórdão por excesso e por omissão de pronúncia.
Se bem interpretamos o requerimento, a nulidade invocada reconduz -se, afinal, na imputação de um 

só vício formal ao aresto: segundo a Fazenda Pública, neste não se terá conhecido a questão suscitada 
pelos Recorrentes, mas uma outra. Concretizando, considera a Requerente que a questão suscitada pelos 
Recorrentes, de acordo com as conclusões das respectivas alegações, foi exclusivamente a da descon-
formidade do art. 89.º -A da LGT com os princípios constitucionais, questão que o Supremo Tribunal 
Administrativo não conheceu e, ao invés, conheceu da questão da interpretação daquele preceito legal, 
que os Recorrentes não tinham suscitado e que não é do conhecimento oficioso, motivo por que não 
podia ser apreciada e, por isso, ela, Recorrida, não respondeu em sede de contra alegações.

Cumpre, pois, apreciar a arguida nulidade do acórdão.
*
2.2.2 DA NULIDADE POR OMISSÃO E POR EXCESSO DE PRONÚNCIA
2.2.2.1 Nos termos da parte final do n.º 1 do art. 125.º do CPPT, preceito legal que prevê as nu-

lidades da sentença, integra tal vício «a falta de pronúncia sobre questões que o juiz deva apreciar ou 
a pronúncia sobre questões que não deva conhecer».

O preceito está em consonância com o art. 668.º, n.º 1, do CPC, cuja alínea d) prevê como uma 
das nulidades da sentença que «[o] juiz deixe de pronunciar -se sobre questões que devesse apreciar ou 
conheça de questões de que não podia tomar conhecimento». Trata -se de uma norma correlacionada 
com o n.º 2 do art. 660.º do mesmo código, que dispõe: «O juiz deve resolver todas as questões que 
as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada 
pela solução dada a outras. Não pode ocupar -se senão das questões suscitadas pelas partes, salvo se 
a lei lhe permitir ou impuser o conhecimento oficioso de outras». Note -se que, na falta de norma do 
CPPT sobre os deveres de cognição do tribunal, há que recorrer àquele art. 660.º, n.º 2, do CPC, ex vi 
do disposto no art. 2.º, alínea e), do CPPT.

Note -se também que, embora estas normas se refiram apenas à sentença, entende -se que são apli-
cáveis a todas as decisões judiciais, aí se incluindo os acórdãos de recurso, como resulta do disposto 
no art. 716.º do CPC.

Assim, o tribunal de recurso tem o dever de se pronunciar sobre todas as questões que as partes 
submetam à sua apreciação, ainda que seja para dizer por que delas não conhece (sob pena de omissão 
de pronúncia) e, com excepção das questões de conhecimento oficioso, não pode conhecer senão dessas 
questões (sob pena de excesso de pronúncia na parte em que ocorrer esse excesso).

Relativamente ao que deve entender -se por questão para este efeito, JORGE LOPES DE SOUSA 
esclarece:

«O conceito de «questões» abrange tudo quanto diga respeito à concludência ou inconcludência 
das excepções e da causa de pedir e às controvérsias que as partes sobre elas suscitem.

[…]
Para se estar perante uma questão é necessário que haja a formulação do pedido de decisão 

relativo a matéria de facto ou de direito sobre uma concreta situação de facto ou jurídica sobre que 
existem divergências, formulado com base em alegadas razões de facto ou de direito» (4).

FERNANDO AMÂNCIO FERREIRA adverte para uma confusão muito frequente e que dá origem 
a que a omissão de pronúncia seja frequente e indevidamente invocada nos tribunais nos seguintes termos:

«Trata -se da nulidade mais invocada nos tribunais, originada na confusão que se estabelece com 
frequência entre questões a apreciar e razões ou argumentos aduzidos no decurso da demanda» e «não 
enferma de nulidade de omissão de pronúncia o acórdão que não se ocupou de todas as considerações 
feitas pelas partes, por as reputar desnecessárias para a resolução do litígio» (5).

Como ensina ALBERTO DOS REIS:
«São, na verdade, coisas diferentes: deixar de conhecer de questão de que devia conhecer -se, e 

deixar de apreciar qualquer consideração, argumento ou razão produzida pela parte. Quando as partes 
põem ao tribunal determinada questão, socorrem -se, a cada passo, de várias razões ou fundamentos para 
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fazer valer o seu ponto de vista; o que importa é que o tribunal decida a questão posta; não lhe incumbe 
apreciar todos os fundamentos ou razões em que elas se apoiam para sustentar a sua pretensão» (6).

Também JORGE LOPES DE SOUSA alerta para a necessidade de ter presente essa distinção:
«O conhecimento de todas as questões não significa que o tribunal tenha de conhecer de todos 

os argumentos ou razões invocadas pelas partes e só a falta de conhecimento de questões constitui 
nulidade por omissão de pronúncia, como resulta do texto do art. 125.º do CPPT e da alínea d) do 
n.º 1 do art. 668.º do CPC» (7).

É, pois, inquestionável que só a omissão do conhecimento de uma questão, que não o de argu-
mentos, razões ou fundamentos, constitui a nulidade por omissão de pronúncia (8).

Correspectivamente, também o excesso de pronúncia só se verifica quando o tribunal conhecer 
de questão que, não sendo do conhecimento oficioso, não lhe tenha sido colocada pelas partes e já 
não quando o tribunal, na apreciação das questões suscitadas pelas partes, tenha utilizado argumentos, 
razões ou fundamentos diversos dos invocados pelas partes.

A esse propósito, diz JORGE LOPES DE SOUSA:
«O que se proíbe naquele art. 660.º, n.º 2, do CPC, é que se conheça de «questões» não suscita-

das. Não se deve confundir «questões» com «argumentos». Quanto a argumentos o tribunal não está 
limitado pelos invocados pelas partes, podendo utilizar os que entender, para apreciar as questões 
que lhe tenham sido suscitadas» (9).

Ou seja, na sua função jurisdicional, ao tribunal compete determinar qual a norma ou normas 
jurídicas aplicáveis e interpretá -las e aplicá -las, sendo livre nessa tarefa, em conformidade com o dis-
posto no art. 664.º do CPC, que dispõe: «O juiz não está sujeito às alegações das partes no tocante à 
indagação, interpretação e aplicação das regras de direito; mas só pode servir -se dos factos articulados 
pelas partes, sem prejuízo do disposto no artigo 264.º» (10).

Ou seja, contrariamente ao que sucede relativamente à matéria de facto, em que os poderes do 
tribunal se encontram, em regra (11), limitados pela factualidade essencial alegada pelas partes, em sede 
da matéria de direito o tribunal não está sujeito à alegação das partes, nem sequer no que respeita à 
qualificação jurídica dos factos por elas efectuada, e goza da mais ampla liberdade na aplicação do 
Direito.

Como diz FERNANDO AMÂNCIO FERREIRA:
«Em três momentos se desenvolve a actividade do juiz no âmbito jurídico, segundo a enunciação 

do n.º 1 do art. 664.º, a saber: indagação, interpretação e aplicação.
Pela indagação, o juiz elege a norma jurídica que julgue ajustada à regulação da situação fáctica 

dos autos, afastando a indicada pelas partes, se entender que ela não se adapta ao caso em litígio.
Pela interpretação, o juiz atribui à norma eleita a significação e o alcance que considera certo, 

de acordo com as regras da hermenêutica jurídica, mesmo que divergentes dos conferidos pelas partes.
Pela aplicação, o juiz declara os efeitos que resultam para a situação ajuizada da norma escolhida, 

independentemente dos reclamados pelas partes» (12).
Também JORGE LOPES DE SOUSA salienta:
«A limitação dos poderes de cognição em matéria de recursos restringe -se às questões colocadas 

pelas partes nas conclusões das alegações (684.º, n.º 3, do CPC). Mas, quanto às questões que forem 
colocadas, o tribunal de recurso pode conhecer de tudo que para elas releve, não estando limitado 
pelo afirmado pelas partes nas alegações de recurso, tanto em matéria de direito (art. 664.º do CPC), 
como em relação à matéria de facto que pode ser alterada oficiosamente» (13).

2.2.2.2 Face a estes princípios, e regressando ao caso sub judice, afigura -se -nos que não pode 
proceder a pretensão da Fazenda Pública.

É certo que o tribunal ad quem tem a sua actividade jurisdicional balizada pelas questões susci-
tadas pelo recorrente e, eventualmente, pelo recorrido, nos casos em que este tenha lançado mão da 
faculdade que lhe concede o art. 684.º -A do CPC.

O que, desde logo, nos leva à questão de saber se o recorrido que não tenha usado da faculdade 
de recorrer nem de ampliar o objecto do recurso (cfr. art. 684.º -A do CPC), pode suscitar a nulidade do 
acórdão por omissão de pronúncia.

Na verdade, se o recorrido não suscitou questão alguma em sede de recurso, encaramos com muita 
reserva a sua legitimidade para arguir a nulidade do acórdão por omissão de pronúncia.

No entanto, no caso sub judice a questão não releva, pois, como dissemos já, a Fazenda Pública 
invocou a omissão de pronúncia e, do mesmo passo e com o recorte inverso, o excesso de pronúncia. Ora, 
relativamente a esta última nulidade, é inquestionável a legitimidade da Requerente. Avancemos, pois.

Sustenta a Requerente que este Supremo Tribunal Administrativo não conheceu a questão que lhe 
foi posta pelos Recorrentes, mas uma outra, que não foi suscitada.

Mas, salvo o devido respeito, e como bem salientaram os Recorrentes, ora Requeridos, a Requerente 
confunde questões com argumentos. Para além disso, a nosso ver, nem sequer faz correcta interpretação 
das conclusões das alegações de recurso.
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Na verdade, no que ora nos interessa, a questão suscitada pelos Recorrentes foi, como se deixou 
dito no acórdão e mediante expressa referência à conclusão do recurso em que a mesma foi suscitada, a 
de saber «se a sentença recorrida fez correcta aplicação do direito quando considerou que a verificação 
de uma única manifestação de fortuna pode determinar a fixação da matéria tributável por métodos 
indirectos em quatro anos seguidos, quais sejam o ano em que se verificou a aquisição do bem que 
constitui essa manifestação e os três anos seguintes (cf. conclusão 3)».

Recordemos aqui o teor dessa conclusão, de modo a dissipar qualquer dúvida quanto à correcta identifica-
ção da questão suscitada pelos Recorrentes: «A presunção a que alude o artigo 89.º -A da LGT só pode operar 
para o ano a que o facto aquisitivo diz respeito e não para quatro anos, sob pena de violação da não confis-
catoriedade, uma violação do princípio da boa fé e uma violação do princípio da proporcionalidade».

Sustenta a Requerente que, em face do teor desta conclusão, não podia o Supremo Tribunal Adminis-
trativo (que não convidou os Recorrentes a completar ou esclarecer as conclusões, como lho permitia o n.º 6 
do art. 282.º do CPPT (14)) conhecer senão da «conformação do art. 89.º -A com princípios constantes da 
Lei Fundamental» e já não do «pretenso erro de interpretação do artigo 89.º -A da LGT, à luz do artigo 9.º 
do Código Civil», pois «[e]m momento algum os Recorrentes vieram por em causa a interpretação do ar-
tigo 89.º -A, ou sequer a desconformidade da actuação da AT com o disposto naquele artigo». Mais sustenta 
que o Supremo Tribunal Administrativo, ao conhecer da interpretação do art. 89.º -A da LGT, cerceou à ora 
Requerente o direito de contraditório sobre essa matéria e «proferiu uma decisão inteiramente surpresa».

A nosso ver, é inquestionável que os Recorrentes, nas conclusões das alegações do recurso jurisdi-
cional, tal como haviam feito na petição do recurso judicial, se insurgiram contra a aplicação efectuada 
pela AT do art. 89.º -A da LGT aos anos de 2008, 2009 e 2010, sustentando que, com base na mesma 
aquisição de um bem, não é possível a fixação do rendimento tributável ao abrigo do art. 89.º -A da 
LGT relativamente a mais do que um ano. O que significa, sem qualquer dúvida, que discordam da 
interpretação que foi efectuada pela AT daquela norma legal.

Seja como for, certo é que os Recorrentes suscitaram a questão do âmbito temporal da presunção 
prevista no art. 89.º -A da LGT. Ou seja, estabelecida que ficou judicialmente a legalidade da actuação 
da AT ao proceder à fixação do rendimento tributável do ano de 2007 por avaliação indirecta nos termos 
daquela norma legal, a questão colocada no recurso era a de saber se a sentença recorrida tinha feito 
correcto julgamento, o que passava por aferir da legitimidade da actuação da AT, de, com base nessa 
mesma manifestação de fortuna e ao abrigo daquela norma legal, proceder à fixação do rendimento 
tributável dos anos de 2008, 2009 e 2010, sendo que também em relação a cada um destes anos os 
rendimentos declarados pelos Contribuintes revelam uma desproporção superior a 50%, para menos, 
relativamente ao rendimento padrão resultante da tabela prevista no n.º 4 daquele artigo 89.º -A.

Sempre salvo o devido respeito, não vislumbramos como poderia Supremo Tribunal Administra-
tivo conhecer da questão sem proceder à interpretação daquela norma legal e, no âmbito dessa tarefa 
hermenêutica, que pudesse usar outros critérios que não os indicados no art. 9.º do Código Civil.

A tese da ora Requerente, sempre salvo o devido respeito, assenta num entendimento do âmbito 
dos poderes de cognição do tribunal ad quem em matéria de direito que não encontra apoio na lei. 
Sendo certo que o tribunal de recurso, com excepção das questões de conhecimento oficioso, tem a 
sua actividade balizada pelas conclusões das alegações do recurso (art. 684.º, n.º 3, do CPC), mantém 
total liberdade no julgamento da matéria de direito, designadamente ao conferir à norma escolhida o 
sentido e alcance que, de acordo com as regras da hermenêutica jurídica, entende ser o correcto, ainda 
que divergentes dos conferidos pelas partes (art. 664.º do CPC).

Finalmente, a Requerente não pode afirmar -se surpreendida pela solução jurídica acolhida no 
acórdão e, consequentemente, esgrimir com uma eventual violação do princípio do contraditório. Na 
verdade, desde a petição inicial que os ora Requeridos vêm sustentando que, com base na mesma aqui-
sição de um bem, não é possível a fixação do rendimento tributável ao abrigo do art. 89.º -A da LGT 
relativamente a mais do que um ano.

O não ter usado o seu direito de contra alegar o recurso é uma opção que só a ela cabe.
Por tudo o que ficou dito, não se verificam as invocadas nulidades por omissão e por excesso de 

pronúncia.
2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Em matéria de direito, o tribunal não está sujeito à alegação das partes, nem sequer no que 

respeita à qualificação jurídica dos factos por elas efectuada, e goza de liberdade na indagação, inter-
pretação e aplicação do Direito (art. 664.º do CPC).

II  - Sendo certo que o tribunal de recurso, com excepção das questões de conhecimento oficioso, 
tem a sua actividade balizada pelas conclusões das alegações do recurso (art. 684.º, n.º 3, do CPC), 
mantém total liberdade no julgamento da matéria de direito, designadamente ao conferir à norma esco-
lhida o sentido e alcance que, de acordo com as regras da hermenêutica jurídica, entende ser o correcto, 
ainda que divergentes dos conferidos pelas partes (art. 664.º do CPC).
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III  - O excesso de pronúncia é um vício formal das decisões judiciais resultante do conhecimento 
pelo tribunal de questão que, não sendo do conhecimento oficioso, não lhe tenha sido colocada pelas 
partes (cfr. art. 125.º, n.º 1, do CPPT e art. 660.º, n.º 2, do CPC); esse vício não pode resultar do co-
nhecimento de uma questão suscitada pelas partes, ainda que decidida com argumentos diversos dos 
invocados.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, desatender a arguida nulidade do acórdão.
Custas pela Requerente.

Lisboa, 5 de Junho de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro Gonçalves.

(1) Aqui, e nas transcrições que se seguirão, as partes que no original estavam em itálico surgem em tipo normal, a fim 
de se respeitar o destaque que lhes foi concedido pelo autor.

(2) Os Contribuintes invocaram também outros fundamentos, que a sentença desatendeu, mas reagiram contra esta apenas 
quanto ao julgamento efectuado relativamente à possibilidade de a manifestação de fortuna em causa – aquisição de um prédio 
por preço superior a € 250.00 – servir de base à tributação por avaliação indirecta, cumulativamente, no ano em que ocorre e 
nos três anos seguintes.

(3) Note -se que na tese da AT não há sequer que possibilitar ao sujeito passivo, relativamente a cada um desses três anos 
seguintes e nos termos do n.º 3 do art. 89.º -A, a demonstração de rendimentos de outras origens, ou seja, não se lhe permite 
demonstrar que, nesses períodos, teve outros rendimentos não sujeitos a declaração e que permitiriam a manifestação de fortuna 
em causa.

(4) Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume II, anotação 
10 b) ao art. 125.º, págs. 363/364, com indicação de jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo nesse sentido.

(5) Manual dos Recursos em Processo Civil, Almedina, 9.ª edição, pág. 57.
(6) Código de Processo Civil Anotado, V volume, reimpressão, Coimbra Editora, 1984, pág. 143.
(7) Ob. e loc. cit..
(8) Neste sentido, também LEBRE DE FREITAS, MONTALVÃO MACHADO e RUI PINTO, Código de Processo Civil 

Anotado, volume 2.º, Coimbra Editora, 2001, pág. 670.
(9) Ob. e vol. cit., anotação 12 ao art. 125.º, pág. 366, com indicação de jurisprudência deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo nesse sentido.
(10) Trata -se de um princípio expresso nas velhas máximas dos romanistas: iura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius.
(11) Com excepção dos factos respeitantes a questões de conhecimento oficioso, nos termos do CPC, aplicável ex vi 

do art. 2.º, alínea e), do CPPT, o tribunal só poderá de factos não alegados pelas partes quando estes sejam factos notórios 
(art. 514.º, n.º 1), ou do seu conhecimento oficial (arts. 514.º, n.º 2), ou revelem uso reprovável do processo (665.º). Permite-
-se ainda o conhecimento dos factos instrumentais que resultem da instrução e discussão da causa (art. 264.º, n.º 2, 2.ª parte) e 
dos factos essenciais complementares ou concretizadores de outros que as partes hajam oportunamente alegado e resultem da 
instrução e discussão da causa, desde que a parte interessada manifeste vontade de deles se aproveitar e à parte contrária tenha 
sido facultado o exercício do contraditório (art. 264.º, n.º 3).

(12) Ob. cit., pág. 42.
(13) Ob. cit., volume I, anotação 7 c) ao art. 13.º, pág. 180. Note -se que a referência à alteração da matéria de facto não 

colhe no caso de recurso para o Supremo Tribunal Administrativo, atento o disposto nos arts. 26.º, alínea b), e 38.º, alínea a), 
do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais, aprovado pela Lei n.º 13/2002, de 19 de Fevereiro, e no art. 280.º, n.º 1, 
do CPPT.

(14) «Se as conclusões apresentadas pelo recorrente não reflectirem os fundamentos descritos nas alegações, deverá o 
recorrente ser convidado para apresentar novas conclusões». 

 Acórdão de 5 de Junho de 2013.

Assunto:

Erro na forma do processo.

Sumário:

 I —  A reclamação prevista no artº 276º do CPPT é o meio próprio para sindicar 
quaisquer decisões da administração tributária no processo de execução fiscal 
que afectem direitos ou interesses legalmente protegidos dos interessados.

 II —  Se a recorrente sindica o acto da autoria do Directo Distrital de Finanças que, 
em sede de sub — procedimento de revisão da matéria tributável, regulado nos 
artigos 91.º a 94.° da LGT, inserido no procedimento de liquidação, fixou a maté-
ria tributável para efeitos de liquidação do IVA de 2008, 2009 e 2010, questiona 
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um acto anterior à liquidação do tributo e, consequentemente, ainda anterior à 
instauração do processo de execução fiscal.

 III —  Nestas circunstâncias, o uso do meio contencioso previsto no artº 276º do CPPT 
configura erro na forma do processo.

 IV —  Não pode operar -se a convolação pois que o acto sindicado, por força do princípio 
da impugnação unitária, consagrado no 86º nº 3 da LGT, é inimpugnável.

Processo nº: 553/13 -30.
Recorrente: A…………., Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Ascensão Lopes.

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

1 – RELATÓRIO
A…………, LDA., com o número de identificação fiscal ……… e domicílio no …………, 

nº ……….., em Albufeira, reclamou do acto do Director de Finanças de Faro, de 2 de Janeiro de 
2013, que fixou por métodos indirectos matéria tributável de IVA dos anos de 2008, 2009 e 2010 em 
€ 43.191,20, € 13.584,30 e € 318.616,53, pedindo a sua anulação e substituição por outro que admita a 
nomeação de um novo perito independente ou autorize o perito independente antes nomeado a proceder 
à junção do seu relatório.

Por sentença de 13 de Fevereiro de 2013, o TAF de Loulé, indeferiu liminarmente a reclamação 
por o acto não ser impugnável.

Reagiu a contribuinte A………., LDA, interpondo o presente recurso cujas alegações integram 
as seguintes conclusões:

A — Motivada pela acção inspectiva entabulada pelos Serviços de Inspecção Tributária da Direcção 
de Finanças de Faro, que lhe fixou, por métodos indirectos, um valor de IVA a pagar assim como de 
matéria tributável em sede de IRC, a Agravante deu entrada de um pedido de revisão.

B — Na petição inicial que apresentou, a Agravante requereu a intervenção de um Perito Inde-
pendente, tendo, inclusive, pago a respectiva taxa administrativa no valor de € 1.385,20 (mil trezentos 
e oitenta e cinco euros e vinte cêntimos);

C — No dia 13 de Dezembro de 2012, foi a agravante notificada da marcação para o dia 17 desse 
mesmo mês e ano, da reunião do Peritos em sede de comissão de revisão. Em contacto com o Perito 
por si nomeado — Dr. B…………, soube a Agravante que a reunião tida sido alterada das 15 para as 
10 horas, a seu pedido.

D — Ora, porque se impunha avisar o Perito Independente, a Advogada que acompanhava a Recor-
rente à altura, Dra. C…………, de imediato contactou o Perito Independente nomeado pela administração 
tributária, para o avisar da alteração de horário. Assim soube que o Perito Independente não poderia de 
todo em todo estar presente no dia 17 de Dezembro de 2012 na reunião de Peritos (seja de manhã ou de 
tarde) e ainda, que no dia 19 de Dezembro de 2012 se ausentaria do País tendo por destino a Austrália e 
que só regressaria a Portugal no dia 13 de Janeiro de 2013. Tendo aliás, o mesmo perito recomendado 
a sua substituição, prontificando -se, inclusive, a indicar um colega para ocupar o seu lugar.

E — Contactada, no imediato, a Direcção de Finanças, na pessoa da Sra. Inspectora D…………, 
foi transmitido que o Sr. Perito Independente estaria impedido de se deslocar no dia 17 de Dezembro de 
2012 à reunião de Peritos e que se deslocaria, volvidos 2 dias (ire., 19 de Dezembro), para a Austrália, 
País onde permaneceria até ao dia 13 de Janeiro de 2013, pelo que, se revelava ajuizado proceder à 
substituição do indicado Perito, até por sua indicação.

F — Depois de pedido tempo para auscultar as chefias, veio a indicada Sra. Inspectora, via telefone, 
referir que não era permitido substituir o Perito Independente que foi nomeado.

G — Desta decisão reclamou a Recorrente, tendo em conta, que não previsto e por maioria de 
razão, proibida a substituição do Perito Independente nomeado pela At, a decisão de o não substituir 
(mau grado razões nesse sentido), reconduzem -se a um processo discricionário, o qual, é passível de 
aferição jurisdicional da sua conformidade com o interesse público que norteia a conduta e o procedi-
mento da administração tributária.

H — O cotejo entre os artigos 103°, n.° 2, 165°, n.° 1, al. i), 266°, 268°, 20°, 280.° e 204.° da 
Constituição da República Portuguesa e ainda o artigo 9 da LGT, permite a conclusão que assiste um 
direito global aos interessados em reclamar para um juiz dos actos que os lesem.

I — Tal direito abarca aqueles dos casos em que os particulares pretendem defender -se jurisdicio-
nalmente os seus direitos ou interesses contra os poderes públicos, tanto mais, como no presente, que 
a decisão da At em não substituir o Perito Independente, tem efeitos directos na esfera patrimonial dos 
contribuinte e ainda, extravasa a normal afectação do interesse protegido da Recorrente, visto que esta, 
pagou pela intervenção do Perito, querendo -a e dela podendo beneficiar e sem que tivesse dado azo ou 
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causa, dela se viu espojada, recusada da At em substituir um Perito por si nomeado, bem sabendo que 
o mesmo estaria impedido de comparecer, com toda a probabilidade de cumprir com a elaboração do 
Relatório e, ainda, com foi esse mesmo Perito que propôs a sua substituição.

J — Assim é tal decisão um acto definitivo e impugnável, contrariamente ao decidido na Douta 
sentença revivenda, e assim o sendo, igualmente sucumbe o argumento de que não sendo de aplicar 
ao in casu a reclamação prevista no art. 276.° do CPPT, esta não poderia no entanto ser convolada, 
atendendo ao facto da não impugnabilidade de tal decisão.

L — Ora, conforme proferido o acto é impugnável pelo que a sentença recorrida terá de ser alterada. 
E, segundo se crê, igualmente será de aplicar em conformidade o procedimento de revisão previsto no artigo 
276.° do CPPT, o qual prevê a impugnação de quaisquer decisões do órgão de execução fiscal ou de outras 
autoridades da administração tributária que afectem direitos ou interesses legítimos do contribuinte,

M — sem embargo de bem se saber que estamos perante um acto preparatório do processo, Mas,
N — caso assim se não entenda, então sempre a sentença terá de ser alterada, no sentido de alterar 

a reclamação apresentada e convolá -la, tendo em linha de conta, que o aresto só assim o não entendeu, 
porque deu por verificada uma realidade que impedia tal convolação, como o seja, a do acto não ser 
impugnável.

Ora, sendo -o como o é, tal impedimento desaparece, pelo que deverá o aresto ser substituído por 
outro que admita o petitório apresentado pela Recorrente prosseguido com o processo no sentido de 
conhecer do seu mérito.

NESTES TERMOS E NOS MELHORES DE DIREITO DEVE O PRESENTE RECURSO SER 
JULGADO PROCEDENTE POR PROVADO E EM CONSEQUÊNCIA SER REVOGADA A DOUTA 
SENTENÇA, IMPLICANDO ASSIM, A ACEITAÇÃO DA RECLAMAÇÃO APRESENTADA, 
PROSSEGUINDO O PROCESSO OS SEUS DEMAIS TERMOS.

POR TUDO O ACIMA EXPOSTO E PELO MUITO QUE VEXAS DOUTAMENTE SUPRIRÃO, 
JULGANDO DESTE MODO, FARÃO VOSSAS EXCELÊNCIAS JUSTIÇA.

Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
A recorrente à margem identificada vem sindicar a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Loulé, de 13 de Fevereiro de 2013, exarada a fls. 85/87.
A decisão recorrida indeferiu liminarmente a reclamação por erro na forma de processo insuscep-

tível de convolação, atenta a inimpugnabilidade do acto sindicado.
A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 101/103, que, como é sabido, 

delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.°/3 e 685.° -A/1 do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas para todos os efeitos legais.

Não houve contra — alegações.
A nosso ver o recurso não merece provimento.
Afigura -se patente o erro na forma de processo.
De facto, a RAOEF é o meio processual adequado para sindicar quaisquer decisões da administra-

ção tributária no processo de execução fiscal que afectem direitos ou interesses legalmente protegidos 
dos interessados.(1)

Ora, a recorrente sindica o acto da autoria do DDF de Faro que, em sede de sub -procedimento 
de revisão da matéria tributável, regulado nos artigos 91.º a 94.º da LGT, inserido no procedimento de 
liquidação, fixou a matéria tributável para efeitos de liquidação do IVA de 2008, 2009 e 2010.

Trata -se, portanto de um acto anterior à liquidação do tributo e, consequentemente, ainda anterior 
à instauração do PEF.

E, pois, axiomático que ocorre erro na forma de processo.
Por outro lado, também, se afigura claro que o acto em causa é inimpugnável o que acarreta 

a impossibilidade de convolação, nos termos do estatuído nos artigos 97.°/3 da LGT e 98.°/4 do 
CPPT.

Na verdade, nos termos do disposto no artigo 86.°/3 da LGT a avaliação indirecta não é susceptí-
vel de impugnação contenciosa directa, salvo quando não dê origem a qualquer liquidação, o que não 
é o caso dos autos.

O citado número 3 do artigo 86.° da LGT “…reafirma a regra da impugnação unitária do acto 
tributário, de que decorre a insusceptibilidade da impugnação autónoma da avaliação indirecta 
efectuada no processo de liquidação do tributo..”(2), designadamente do acto interlocutório de 
determinação da matéria tributável, apenas sendo contenciosamente impugnável o acto final de 
liquidação do tributo.

Com efeito, o acto de decisão do procedimento de revisão da matéria tributável é um acto 
interlocutório do procedimento de liquidação quando este deve acabar com um acto de liquidação, 
como acontece no caso em análise, pelo que não é contenciosamente impugnável, por força do 
principio da impugnação unitária estatuído no artigo 54.° do CPPT e que enforma o contencioso 
tributário.(3)
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A decisão recorrida não merece, assim, qualquer censura.
Termos em que deve negar -se provimento ao presente recurso jurisdicional, mantendo -se a sen-

tença recorrida na ordem jurídica.
2 – FUNDAMENTAÇÃO/DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Loulé indeferiu liminarmente a reclamação, por entender que:
“I.
A……….., LDA., com o número de identificação fiscal ……… e domicílio no ……….., 

nº …………., em Albufeira, vem reclamar do acto do Director de Finanças de Faro, de 2 de Janeiro de 
2013, que fixou o rendimento de IVA dos anos de 2008, 2009 e 2010 em € 43.191,20, € 13.584,30 e 
€ 318.616,53, pedindo a sua anulação e substituição por outro que admita a nomeação de um novo perito 
independente ou autorize o perito independente antes nomeado a proceder à junção do seu relatório.

II.
O procedimento de Revisão da Matéria Colectável assenta num debate contraditório entre o perito 

indicado pelo contribuinte e o perito da administração tributária, com a participação do perito indepen-
dente, quando houver, e visa o estabelecimento de um acordo, nos termos da lei, quanto ao valor da 
matéria tributável a considerar para efeitos da liquidação — artigo 92°, nº 1, da LGT.

Na falta de acordo entre os peritos no prazo de 30 dias, o órgão competente para a fixação da 
matéria tributável resolverá, de acordo com o seu prudente juízo, tendo em conta a posição de ambos 
os peritos — n.° 6 do mesmo artigo 92°.

Assim, o acto através do qual o órgão competente fixa a matéria tributável é um acto administra-
tivo de primeiro grau que finda o procedimento de Revisão da Matéria Colectável, que não um acto 
praticado no Processo de Execução Fiscal.

Com efeito, aquele procedimento ocorre antes de efectuada a liquidação, enquanto que o processo 
executivo só pode é instaurado após o termo do pagamento voluntário do tributo.

Pelo que o acto sub judice nos autos nunca poderia ser objecto do presente meio processual uma 
vez que o seu autor não foi o órgão da execução fiscal — cfr. o artigo 276.° do CPPT.

III.
Dispõe o artigo 97°, n.° 3, da Lei Geral Tributária que se ordenará a correcção do processo quando 

o meio usado não for adequado segundo a lei
Como referem LEITE DE CAMPOS E OUTROS, Lei Geral Tributária anotada, 2012, En-

contro da Escrita, 4ª Edição, nota 2 ao artigo 97°, “o n.° 3 do preceito visa obstar a que, por via 
de uma errada eleição da forma de processo, o tribunal deixe de se pronunciar sobre o mérito da 
causa. Trata -se de uma injunção ao próprio juiz. Este só estará desonerado da obrigação de ordenar 
a correcção da forma de processo quando ela se mostre de todo inviável”, sendo que — nota 3 
— “a solução da convolação do processo tem sido várias vezes aflorada e decidida no contencioso 
tributário, tendo -se a jurisprudência firmado no sentido da sua admissibilidade desde que o pe-
dido formulado e a causa de pedir invocada se ajustem à forma adequada de processo e a ‘acção 
judicial’ não esteja caducada”.

Ora, como se disse, o pedido formulado é de anulação do acto que fixou a matéria tributável no 
procedimento de Revisão da Matéria Colectável.

Sendo que nos termos do n.° 3 do artigo 86.° da LGT, a avaliação indirecta não é susceptível de 
impugnação contenciosa directa, salvo quando não dê origem a qualquer liquidação, ou seja, aqui a 
regra é a da não impugnabilidade contenciosa autónoma do acto que fixa a matéria colectável através 
de métodos indirectos, vigorando o princípio da impugnação unitária (só há impugnação contenciosa 
do acto final do procedimento de liquidação, uma vez que é este que afecta a esfera patrimonial do 
contribuinte).

E, assim sendo, o acto reclamado não é impugnável, pelo que não é possível a convolação do 
processo.

IV.
Termos em que se indefere liminarmente a Reclamação por o acto não ser impugnável.”
DECIDINDO NESTE STA
Afigura -se manifesta a sem razão do recorrente.
Aliás, a exposição de motivos é até difícil de compreender. Por um lado pede na sua petição que 

apresenta ao abrigo do artº 276º do CPPT: “Nestes termos e nos melhores de Direito e com o sempre 
Muito Douto suprimento de V. Exa., deverá a presente reclamação ser aceite e tida por provada e em 
consequência ser anulado (sublinhado nosso) o Despacho emitido pelo Sr. Director da Direcção de 
Finanças de Faro (e aqui junto como documento nº 1) e substituído por um que:

A - admita a nomeação de um novo Perito Independente, de molde a que este se pronuncie 
sobre o pedido de revisão da matéria tributável apresentado pela Reclamante; ou

B - em alternativa, que o novo Despacho, autorize o Perito Independente antes nomeado a 
proceder à junção de seu relatório que antes não efectuou.
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Mas, por outro este pedido é precedido de extensas alegações incidentes, na afirmação de direitos 
e princípios que assistem ao contribuinte no nosso sistema fiscal e constitucional e também conceitos de 
direito. Depois incidem, ainda, sobre uma alegada impossibilidade de o Perito independente designado 
para o acto de revisão de IVA dos exercícios de 2008, 2009 e 2010 a ter lugar no dia 17/12/2012 pelas 
10h por acordo, depois de inicialmente estar marcado para as 17h. Este estaria impedido por daí a 2 
dias, a 19 de Dezembro de 2012, se deslocar à Austrália.

Em algum lugar dos autos se patenteia o que quer que seja relacionado com o alegado impedi-
mento (que objectivamente nunca o seria, já que uma eventual partida para a Austrália a 19/12/2012, 
por parte do Perito independente não é, por si só, impeditiva da presença no acto de revisão da matéria 
colectável marcado para o dia 17/12/2012).

Também a decisão que mantem a fixação, por métodos indirectos do IVA, dos anos de 2008, 2009 
e 2010, constante de fls. 51 e 52 dos autos e cuja anulação ora se pede, em lugar algum se pronuncia 
sobre qualquer eventual requerimento de adiamento da reunião onde o Perito independente devia estar 
presente ou sobre a sua substituição. Limita -se a objectivar “O perito independente não remeteu qual-
quer parecer (nº 7 Artº 92º da LGT)”.

Assim sendo e não esquecendo que a contribuinte na sua reclamação pede a anulação do acto de 
revisão, temos de considerar que este é o cerne da sua reclamação e recurso. O mais que pede é “cola-
teral” e não tem sustentação/relação com a decisão recorrida, pelo que tais alegações e conclusões não 
podem ser consideradas e aqui apreciadas.

Aqui chegados, fazemos nossa toda a argumentação expendida no douto parecer do Mº Pº junto 
deste STA, sendo evidente o erro na forma do processo já que não há, ainda, qualquer processo de 
execução fiscal que autorize a reclamação usada do artº 246º do CPPT.

O que a recorrente verdadeiramente sindica (pedindo a sua anulação) é o acto da autoria do DDF 
de Faro que, em sede de sub — procedimento de revisão da matéria tributável, regulado nos artigos 
91.º a 94.° da LGT, inserido no procedimento de liquidação, fixou a matéria tributável para efeitos de 
liquidação do IVA de 2008, 2009 e 2010.

Trata -se, de facto, de um acto anterior à liquidação do tributo e, consequentemente, ainda anterior 
à instauração do processo de execução fiscal.

Sendo inimpugnável, no caso, o acto de revisão da matéria colectável à face do disposto no artº 86º 
nº 3 da LGT que consagra o princípio da impugnação unitária do acto tributário (só é contenciosamente 
impugnável o acto final de liquidação do tributo), temos que por consequência não pode operar -se a 
convolação. Como bem se refere no dito parecer “o procedimento de revisão da matéria tributável é 
um acto interlocutório do procedimento de liquidação quando este deve acabar com um acto de liqui-
dação, como acontece no caso em análise, pelo que não é contenciosamente impugnável, por força 
do principio da impugnação unitária estatuído no artigo 54.° do CPPT e que enforma o contencioso 
tributário. (CPPT, anotado e comentado, de Jorge Lopes de Sousa 6ª edição 2011, volume I, páginas 
467, 470 e 471.)”.

Assim sendo, falece o recurso sendo de confirmar a decisão recorrida
Preparando a decisão alinhamos as seguintes proposições:
1) A reclamação prevista no artº 276º do CPPT é o meio próprio para sindicar quaisquer decisões 

da administração tributária no processo de execução fiscal que afectem direitos ou interesses legalmente 
protegidos dos interessados.

2) Se a recorrente sindica o acto da autoria do Directo Distrital de Finanças que, em sede de 
sub — procedimento de revisão da matéria tributável, regulado nos artigos 91.º a 94.° da LGT, inserido 
no procedimento de liquidação, fixou a matéria tributável para efeitos de liquidação do IVA de 2008, 
2009 e 2010, questiona um acto anterior à liquidação do tributo e, consequentemente, ainda anterior à 
instauração do processo de execução fiscal.

3) Nestas circunstâncias, o uso do meio contencioso previsto no artº 276º do CPPT configura erro 
na forma do processo.

4) Não pode operar -se a convolação pois que o acto sindicado, por força do princípio da impug-
nação unitária, consagrado no 86º nº 3 da LGT, é inimpugnável.

4 - DECISÃO
Pelo exposto, acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em confirmar a 

decisão recorrida.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 5 de Junho de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão.

(1) (Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 6.ª edição 2011, IV volume, página 269, 
Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa.)

(2) (Lei Geral Tributária, anotada, página 366, António Lima Guerreiro)
(3) (CPPT, anotado e comentado, 6ª edição 2011, volume I, páginas 467, 470 e 471.) 
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 Acórdão de 5 de Junho de 2013.

Assunto:

Liquidação correctiva. Reclamação graciosa. Suspensão da execução fiscal.

Sumário:

 I — Quando, após sentença anulatória de liquidação de tributo, a Administração Fiscal 
procede, em execução do julgado, a uma liquidação correctiva que notifica ao 
contribuinte com a expressa menção da possibilidade de impugnar ou reclamar 
desse acto tributário — do qual emerge a actual dívida em cobrança no processo 
de execução fiscal — e o contribuinte vem efectivamente deduzir reclamação 
graciosa contra essa liquidação, o órgão da execução não pode ir analisar, para 
efeitos de apreciação do pedido de suspensão da execução fiscal formulado ao 
abrigo do artigo 169.º do CPPT, se essa reclamação tem ou não viabilidade de 
procedência, se é ou não tempestiva, se o acto reclamado podia ainda ser sindi-
cado, se o meio procedimental utilizado é o próprio, se o pedido nele formulado 
é fundado e legítimo ou se a causa de pedir gizada é pertinente e susceptível de 
determinar o efeito pretendido.

 II — Relativamente à dedução de uma impugnação judicial ou recurso judicial, tal 
ingerência implicaria um vício de usurpação de poderes, por traduzir a ofensa, 
por um órgão da administração pública, do princípio da separação de poderes por 
via da prática de acto incluído nas atribuições de poder judicial; e relativamente 
à dedução de uma reclamação graciosa, dirigida necessariamente à entidade 
administrativa que lei indica no artigo 75.º do CPPT, tal ingerência implicaria, 
por parte do órgão da execução fiscal, um vício de incompetência, por traduzir a 
prática, por um órgão da administração, de um acto incluído nas atribuições ou 
na competência de outro órgão da administração.

 III — Ainda que se aderisse ao entendimento de que a liquidação efectuada na execução 
do julgado anulatório da liquidação inicial não tem autonomia para efeitos de 
nova reclamação ou impugnação, trata -se de questão que tem de ser analisada 
e decidida no procedimento ou processo que o tenha por objecto, e nunca em 
sede de apreciação de pedido de suspensão do processo de execução fiscal, onde 
o órgão da execução se tem de limitar a verificar se se encontram preenchidos 
os requisitos previstos no artigo 169.º do CPPT e 52.º da LGT, isto é, se além de 
ter sido prestada garantia idónea, foi instaurado algum dos meios de reacção aí 
enunciados e se esse meio de reacção tem efectivamente por objecto a legalidade 
da liquidação donde emerge a dívida que nesse momento se encontra em cobrança 
no processo executivo.

Processo n.º 566/13 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto (por vencimento).

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. A………… S.A., com os demais sinais nos autos, interpõe recurso jurisdicional da sentença 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra que julgou improcedente a reclamação que, ao abrigo do 
artigo 276º do CPPT, apresentou do despacho do Director de Finanças Adjunto da Direcção de Finanças 
de Lisboa que lhe indeferiu o pedido de suspensão da execução fiscal n.º 1503201001104985 instaurada 
para cobrança do IRC do ano de 2006, no valor de € 1.794,164,08.

Concluiu as respectivas alegações com as seguintes conclusões:
1. Tendo a Administração Tributária emitido uma liquidação adicional de IRC e de juros compen-

satórios referente ao exercício de 2006 e não tendo o contribuinte efectuado o pagamento, foi instaurado 
um processo de execução fiscal.

2. Tal processo foi suspenso porque, nos termos do art. 169º do CPPT, o contribuinte impugnou 
judicialmente a referida liquidação e prestou garantia idónea;

3. Tendo a referida impugnação judicial sido julgada procedente, a liquidação de IRC e de juros 
compensatórios foi anulada;
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4. A Administração Tributária emitiu uma nova liquidação de IRC e de juros compensatórios, 
dela constando, como aliás decorre da lei, que o contribuinte tinha o direito de a contestar, fosse por 
reclamação, fosse por impugnação judicial;

5. O contribuinte considerou  - e considera  - que esta nova liquidação é ilegal, tendo deduzido 
contra ela reclamação nos termos dos arts. 68º e ss. do CPPT;

6. A Administração Tributária pretende executar as garantias prestadas no processo de execução, 
considerando que este já não está suspenso em face da sentença transitada em julgado referente à 
impugnação;

7. Esta decisão da Administração Tributária é ilegal, na medida em que existindo uma nova liqui-
dação e estando ela contestada e havendo no processo de execução garantia prestada, está, nos termos 
do art. 169º do CPPT, a execução suspensa.

8. Como aliás se pronunciou, e bem, o Director de Finanças Adjunto: perante “a dedução de novo 
contencioso nos autos, cabe proceder, nos termos do disposto nos arts. 169º e 199º do CPPT, ao cálculo 
do valor da garantia a prestar...” sendo certo, que a garantia já se encontra prestada;

9. A decisão da Administração Tributária é, pois, ilegal;
10. Não releva, para efeitos da suspensão da execução, os fundamentos aduzidos na reclamação 

apresentada, nos termos dos arts. 68º e ss. do CPPT, contra a liquidação, ao contrário do que parece ser 
o entendimento da douta sentença recorrida;

11. O que releva é que a liquidação em causa foi contestada e, enquanto essa contestação/recla-
mação não for definitivamente decidida, a execução tem que se manter suspensa.

1.2. Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público junto deste Tribunal emitiu parecer no sentido da improcedência do 

recurso com fundamento em que «a recorrente não pode impugnar a LA de 2006, na parte que não 
havia sindicado, pois faz caso decidido ou resolvido, sendo certo que na parte judicialmente impug-
nada, em que a recorrente obteve vencimento de causa, por decisão transitada em julgado, a AT deu 
cumprimento integral à determinação judicial».

2. A sentença deu como assente os seguintes factos:
A) Na sequência de procedimento inspectivo levado a efeito à contabilidade da Reclamante, foram 

efectuadas correcções ao lucro tributável declarado quanto ao exercício de 2006, da qual originou em 
24.03.2010, a liquidação adicional de IRC n.º 20108310001852 no montante de € 1.794.164,08 – (cfr. 
informação fls.32/43 dos autos);

B) Em 09.06.2010, para cobrança coerciva do montante a que alude a alínea a) do probatório, 
foi instaurado contra a reclamante o processo de execução fiscal n.º 1503201001104985, com vista à 
cobrança coerciva de divida proveniente de IRC do ano de 2006, no montante de € 1.794.164,08. (cfr. 
informação fls.32/43 dos autos e doc. fls. 1 do processo de execução fiscal apenso);

C) Em 15.07.2010, a reclamante deduziu impugnação judicial contra o segmento da liquidação 
adicional de IRC relativo às correcções à matéria tributável referente a dividendos de acções com 
permanência inferior a um ano, no valor de € 117.401,97 – (cfr. carimbo aposto a fls. 3 do proc. 
n.º 1111/10.0BESNT apenso);

D) A impugnação judicial a que alude a alínea c) do probatório correu termos sob o n.º 1111/
10.00BESNT no TAF de Sintra. (proc. n.º 1111/10.0BESNT apenso);

E) Em 11.08.2010, com vista à suspensão do processo de execução n.º 1503201001104985, a 
reclamante apresentou garantia bancária, prestada pelo Banco Espírito Santo, S.A. no montante de 
€ 1.000.000,00 e o remanescente foi garantido por meio de penhor de acções da Sociedade B………… 
(doc. fls. 59 e 96/98 do processo de execução fiscal apenso);

F) Em 16.06.2011, nos autos de impugnação judicial n.º 1111/10.0BESNT, foi proferida sentença 
julgando procedente o pedido e em consequência anulada a liquidação no montante de € 9.170,29. (doc. 
fls. 82/87 do proc. n.º 1111/10.0BESNT apenso);

G) Em 08.11.2011, foi emitida a Nota de Compensação 2011.00007081589, com a Demonstra-
ção de liquidação de IRC n.º 20118310027378 (exercício de 2006) no valor de € 1.774.993,79. (doc. 
fls. 178/179 do processo de execução fiscal apenso);

H) Em 19.12.2011, a reclamante manifestando a intenção de deduzir reclamação graciosa contra 
a liquidação IRC a que alude a alínea g) do probatório requereu a manutenção da suspensão do pro-
cesso de execução fiscal n.º 1503201001104985 – (doc. fls. 175/177 do processo de execução apenso);

I) Em 05.01.2012, por despacho da autoria do Chefe do Serviço de Finanças de Cascais -1 foi 
a pretensão a que alude a alínea h) do probatório indeferida. (doc. fls. 190 do processo de execução 
apenso);

J) Em 10.01.2012, a reclamante deduziu reclamação graciosa contra a liquidação de IRC 
n.º 20118310027378, invocando a existência de uma relação de prejudicialidade entre a impugnação 
deduzida contra a liquidação de IRC de 2005 e a correcção efectuada ao exercício de 2006, pedindo a 
anulação da liquidação de IRC de 2006 e a suspensão da instância (doc. fls. 193/195 do processo de 
execução apenso);



2548

L) Em 11.01.2012, a reclamante foi notificada do despacho a que alude a alínea i) do probatório. 
(doc. fls. 191/192 do processo de execução apenso);

M) Sobre o requerimento, apresentado a 19.12.2011, recaiu a informação donde consta o seguinte:
«A) Em 2010 -06 -09 foi instaurado, no SE de Cascais 1, processo de execução fiscal contra a 

executada A…………SA sob o n.º 1503201001104985, no valor de €1.794,164,08, por dívidas de IRC 
referentes ao ano de 2006.

B) A liquidação de imposto subjacente ao referido processo foi, em parte, objecto de impugnação 
judicial deduzida pela executada.

C) Por sentença transitada em julgado (2021 -10 -07), foi ordenada a anulação parcial da liqui-
dação de Imposto em causa, no valor de € 9.170,29.

D) Na sequência de tal sentença foi emitida pelos serviços a nota de compensação 
n.º 2012.00007081389, de que a executada foi notificada em Novembro de 2011, sendo que aquando 
daquele acto a executada foi igualmente notificada para, querendo, reclamar ou impugnar da aludida 
nota nos termos e prazos previstos na lei.

E) Após o que a executada manifestou nos presentes autos a intenção de deduzir reclamação 
graciosa, bem como solicitou a manutenção da suspensão do processo executivo em apreço em virtude 
de terem sido constituídas no mesmo garantias consubstanciadas em penhor de acções da sociedade 
B………… Gás, SA (NLPC …………) e numa garantia bancária.

F) Por despacho de 2012. 01.05, proferido pelo Sr. Chefe do SE de Cascais 1, foi indeferido o 
pedido de manutenção da suspensão dos autos; decisão essa que foi notificada à executada, com fun-
damento no facto de a reclamação que se pretendeu deduzir não incidir sobre uma liquidação nova 
mas sim sobre uma liquidação que decorreu da anterior, até porque a citada sentença determinou 
apenas a anulação parcial da liquidação anterior, pelo que não podia ser objecto de reclamação ou 
impugnação a liquidação de que a executada foi notificada em Novembro de 2011.

G) Por força desse despacho, foi ordenada a notificação da executada para, no prazo de 15 dias, 
efectuar o pagamento integral da divida em causa, sob pena de não o fazendo se proceder à execução 
das garantias prestadas nos autos,

H) Notificada do citado despacho, a executada informou os autos de que já tinha deduzido re-
clamação graciosa, sob o n.º 1508201204001184, tendo requerido a manutenção da suspensão dos 
presentes autos executivos em virtude de terem sido prestadas garantias nos mesmos e se encontrar 
pendente em Tribunal impugnação referente IRC de 2005 alegando que os resultados se reflectiriam 
sobre o IRC de 2006.

I) Mediante despacho do Sr. Director de Finanças Adjunto, lavrado em 2012 -02 -24 na Informação 
n.º 183/2012, de 2012 -02 -21, desta DF/DGDE (Processo IPJ nºs/5/12) foi decidido, em suma, e com 
itálico nosso, o seguinte:

“a)  - A dedução de uma reclamação graciosa, constitui nos termos do n.º 1 do art. 169º do CPPT 
uma causa suspensiva do processo, de execução fiscal e como tal deve ser considerada (...)”

“c)  - No caso vertente, órgão liquidador de imposto, na “demonstração de liquidações IRC” 
remetida à executada, também a notificou da possibilidade de reclamar ou impugnar a legalidade da 
liquidação, não sendo, por tal facto, legitimo que este direito seja coarctado com base num entendi-
mento de que não se trata de tema liquidação “nova” mas antes de decorrência da liquidação inicial.

d)  - Perante a dedução de novo contencioso nos autos cabe proceder, nos termos do disposto nos 
arts. 169º e 199º do CPPT, ao cálculo do valor da garantia a prestar, devendo a executada ser dele 
notificada para efeitos da respectiva prestação.

As garantias a prestar pela executada deverão ser objecto de posterior apreciação por parte do 
órgão competente para o efeito, quanto à sua idoneidade e verificação de suficiência de valor para 
efeito de suspensão dos autos. Só depois de apreciadas e aceites as novas garantias é que poderão ser 
dispensadas as que já se encontram prestadas nos autos”.

J) Da comunicação electrónica (e -mail) remetida pela DGCT – Devedores Estratégicos para o 
SF de Cascais -1, em 2012 -03 -28, pelas 11h02, junta aos presentes autos, reverteu, em suma, o que 
com itálico nosso, ora se transcreve:

“(...) Assim, uma vez que a sentença foi parcialmente procedente ao contribuinte no montante de 
€ 19.170.29, e encontrando -se ainda por solver o montante de € 1.774.993,79, propõe -se a execução 
das garantias associadas  - garantia bancárias e penhor  - nos termos ora propostos.

Nesta conformidade deverá ser executada a sentença, em cumprimento do disposto no art. 102º, 
n.º 1 da LGT, assistindo -se para o efeito à devolução do processo ao órgão de execução fiscal (SF Cas-
cais 1), confirme se estatui no preceito 213º do CPPT. Em resultado, deverá ser apensada ao processo 
de execução a sentença, findo em vista a execução da garantia bancária n.º 2503.2020.298, no valor 
de € 1.000;000,00, bem como do penhor n.º 1503.2010.199, no valor de e 1.821.826,38, que suspendam 
do mencionado PEF (cf. art.1 69.º n.º 2, do CPPT).

Note -se que a execução de tais garantias deverá ser na devida proporção face à quantia em 
dívida, € 1.774.938,79, pelo que não deverá exceder tal montante.
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Atendendo -se ao exposto, e salvo melhor opinião, a emissão de eventual nova liquidação pelo 
SLF não suspenderá a execução da garantia bancária, uma vez que o processo de impugnação judi-
cial transitou em julgado judicial, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, por 
sobreposição de competências face ao poder judicial”.

L) No mesmo sentido, a DSGCT  - Devedores Estratégicos remeteu para o SF de Cascais -1 nova 
comunicação electrónica (e -mail), em 2012 -02 -08, pelas 12h20, junta aos presentes autos (entrada 
geral n.º 89668 de 2012 -04 -20), da qual resultou, e igualmente com itálico nosso, o que se segue:

Solicita -se que com a maior celeridade possível se avancem com as medidas de execução fiscal 
tendentes à boa cobrança do Processo de Execução Fiscal n. 1508201001104985, e em particular no 
que toca à execução das garantias constituídas, no seguimento do trânsito em julgado da impugna-
ção 1508201008000811 cujo trânsito em julgado ocorreu em 2011.11.20 com referência à executada 
A………… SA., NIF …………”».

M) Atendo ao exposto, e na sequência do proposto pela DSGCT devem realizar -se as diligências 
necessárias a assegurar os créditos em causa,” (doc. n.º 1 junto aos autos).

N) Em 04.05.2012, sob a informação a que alude a alínea m) do probatório, o Director de Finanças 
Adjunto da Direcção de Finanças de Lisboa exarou o despacho seguinte: «Concordo. Proceda -se como 
proposto. Ao SF de Cascais, para efeitos.» (doc. n.º 1 junto aos autos).

3. A questão em apreciação no presente recurso jurisdicional consiste em saber se a sentença re-
corrida incorreu em erro de julgamento em matéria de direito ao ter julgado improcedente a reclamação 
deduzida pela executada A…………, S.A., contra o despacho proferido pelo Director de Finanças Ad-
junto de Lisboa, em 04/05/2012, de indeferimento da pretensão por si formulada no sentido de obter a 
suspensão do processo executivo em face dedução de reclamação graciosa contra o acto de liquidação 
correctiva de IRC/2006 donde emerge a actual dívida em cobrança coerciva (realizada após a anulação 
judicial da liquidação de IRC inicial) e em face da subsistência e suficiência da garantia que prestou 
quando impugnou judicialmente a liquidação donde brotava o montante de imposto que constituía a 
dívida exequenda inicial.

Com efeito, a sociedade executada impugnou judicialmente a liquidação inicial de IRC e juros com-
pensatórios que lhe fora efectuada relativamente ao exercício de 2006 (liquidação n.º 20108310001852, 
de 24/03/2010) emitida na sequência de procedimento inspectivo do qual resultaram diversas correcções 
à matéria colectável, atacando a legalidade da correcção relativa a dividendos de acções com permanên-
cia inferior a um ano. E para obter a suspensão do processo executivo instaurado para cobrança desse 
imposto, no montante de € 1.794.164,08, enquanto estava pendente a impugnação judicial, prestou 
garantia bancária e ofereceu o penhor de acções, o que foi aceite face à idoneidade e suficiente das 
garantias prestadas, com o consequente deferimento do pedido de suspensão da execução.

Tal impugnação foi julgada procedente por sentença transitada em julgado, onde se determinou 
que fosse «corrigida a liquidação do imposto e os concomitantes juros compensatórios que lhe cor-
respondam de acordo com o decidido», razão por que a administração fiscal procedeu à referida ordem 
de correcção através da emissão da liquidação de IRC n.º 20118310027378, de 7/11/2011, relativa 
a esse exercício de 2006, que integrou na nota de compensação que emitiu para fixação da obrigação 
tributária ainda em dívida.

Desta liquidação correctiva integrada na nota de compensação foi a executada notificada com a 
expressa menção de que podia, querendo, deduzir contra ela reclamação ou impugnação nos termos e 
prazos previstos na lei.

Nessa sequência, a executada deduziu reclamação graciosa tendo por objecto essa liquidação cor-
rectiva de IRC n.º 20118310027378, de 7/11/2011, e solicitou ao órgão da execução fiscal a suspensão 
do processo executivo pendente para cobrança da dívida que subsiste após esta liquidação correctiva, 
tendo em conta a subsistência e validade das garantias que anteriormente prestara quando deduzira a 
impugnação e que se conservavam válidas e suficientes para garantir a totalidade da dívida e legais 
acréscimos, tudo em conformidade com o disposto no artigo 169º do CPPT.

O órgão da execução fiscal – Serviço de Finanças de Cascais -1 – tendo dúvidas sobre o pedido 
de suspensão da execução fiscal, solicitou esclarecimentos à Direcção de Finanças de Lisboa  -Divisão 
de Gestão da Dívida Executiva (doravante DF/DGDE), tendo o Director de Finanças Adjunto escla-
recido, por despacho de 24/02/2012, que o órgão da execução devia suspender a execução mediante a 
apresentação e aceitação de novas garantias a prestar pelo executado, com a seguinte motivação [cfr. 
alínea M) do probatório, subalínea I)]:

“a)  - A dedução de uma reclamação graciosa, constitui nos termos do n.º 1 do art. 169º do CPPT 
uma causa suspensiva do processo, de execução fiscal e como tal deve ser considerada (...)”

“c)  - No caso vertente, órgão liquidador de imposto, na “demonstração de liquidações IRC” 
remetida à executada, também a notificou da possibilidade de reclamar ou impugnar a legalidade da 
liquidação, não sendo, por tal facto, legitimo que este direito seja coarctado com base num entendi-
mento de que não se trata de tema liquidação “nova” mas antes de decorrência da liquidação inicial.
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d)  - Perante a dedução de novo contencioso nos autos cabe proceder, nos termos do disposto nos 
arts. 169º e 199º do CPPT, ao cálculo do valor da garantia a prestar, devendo a executada ser dele 
notificada para efeitos da respectiva prestação.

As garantias a prestar pela executada deverão ser objecto de posterior apreciação por parte do 
órgão competente para o efeito, quanto à sua idoneidade e verificação de suficiência de valor para 
efeito de suspensão dos autos. Só depois de apreciadas e aceites as novas garantias é que poderão ser 
dispensadas as que já se encontram prestadas nos autos”.

No cumprimento desse despacho/esclarecimento, que nunca foi comunicado à executada, o órgão 
da execução colocou uma nova questão à DF/DGDE, traduzida no seguinte: uma vez que as garantias 
anteriormente prestadas se mantinham válidas, podia o órgão da execução notificar o executado para 
efectuar apenas o reforço dessas garantias, no valor de € 160.913,00?

E é na sequência deste novo pedido de esclarecimentos que o Director de Finanças Adjunto muda 
a sua orientação, por adesão a nova informação prestada pela DF/DGDE e determina que se indefira o 
pedido de suspensão da execução e se avance imediatamente com as medidas de execução tendentes à 
cobrança da dívida, em particular no que toca à execução das garantias constituídas, com o argumento 
de que tendo a sentença proferida na impugnação deduzida contra a liquidação de IRC/2006 gerado 
apenas a anulação de 19.170,29 € de imposto, encontrando -se ainda em dívida 1.774.993,79 €, tal 
sentença devia ser executada, pois «a emissão de eventual nova liquidação pelo SLF não suspenderá a 
execução da garantia bancária, uma vez que o processo de impugnação judicial transitou em julgado 
judicial, sob pena de violação do princípio da separação de poderes, por sobreposição de competências 
face ao poder judicial»  - cfr. alínea M) do probatório, subalíneas J), L) e M).

Notificada que foi a executada desta decisão, com a advertência de que podia dela reclamar para 
tribunal nos termos previstos no art. 276º do CPPT, deduziu a presente reclamação judicial para o 
tribunal tributário de 1ª instância, onde invoca a ilegalidade do acto com a seguinte e essencial funda-
mentação:

• a administração tributária, em face da anulação judicial da liquidação de IRC e juros compen-
satórios referente ao ano de 2006 emitiu uma nova liquidação;

• a legalidade desta nova liquidação está em discussão na reclamação graciosa que deduziu contra 
ela nos termos dos arts. 68º e segs. do CPPT;

• existe uma garantia válida e idónea prestada na execução fiscal pendente para cobrança da dívida 
emergente desta nova liquidação;

• encontram -se, por isso, reunidos todos os requisitos previstos no art. 169º do CPPT para a sus-
pensão da execução fiscal.

A Fazenda Pública contestou esta reclamação judicial, alegando que apesar de ser verdade que 
«A Administração Tributária emitiu uma nova liquidação de IRC, também referente a 2006, nela fazendo 
reflectir a matéria decidida, a favor do contribuinte, pela douta sentença do TAF de Sintra» e que 
«em conformidade com o doutamente decidido procedeu à correcção da liquidação de IRC de 2006 e 
emitiu uma liquidação correctiva com o n.º 20118310027378, de 7/11/2011», e que o contribuinte «nos 
termos dos arts. 68º e segs do CPPT deduziu reclamação contra tal liquidação» porque «considerou  - e 
considera – que essa liquidação é ilegal», imputando -lhe «ilegalidades diferentes daquelas que foram 
objecto da decisão do TAF de Sintra», o certo é que se verifica «pela análise dos valores impugnados, 
bem como das liquidações efectuadas e que constam dos doc. (…) que a liquidação correctiva não 
se encontra ferida de qualquer ilegalidade, tendo em conta o doutamente decidido na Impugnação 
Judicial n.º 1111/10.00BESNT». «Mas mesmo que assim não se entendesse, o meio de reacção contra a 
mesma era o procedimento executivo previsto no art. 157º e ss. do CPTA, ou seja, em sede de execução 
de sentença, porquanto só esta execução poderia ser posta em causa». «Na verdade, não tendo tais 
correcções sido objecto de impugnação as mesmas mantém -se válidas, tal como a liquidação efectuada 
com base nas mesmas.».

A sentença recorrida deu acolhimento a esta tese e julgou improcedente a reclamação judicial com a 
seguinte motivação: «No caso em apreço, a reclamante deduziu impugnação judicial contra o segmento 
da liquidação adicional de IRC (exercício de 2006) originada pelas correcções à matéria tributável 
referente a dividendos de acções com permanência inferior a um ano, no valor de € 117.401,97 (…) 
Os autos de impugnação correram termos sob o n.º 1111/1o.0BESNT neste TAF, nos quais foi proferida 
a 16.11.2011, sentença concedendo provimento ao pedido (…)

O que significa que o tribunal reconheceu que o ato tributário estava inquinado de ilegalidade 
na parte colocada em crise, permanecendo subsistente a parte não impugnada e porque transitada em 
julgado a decisão a Administração Tributária na execução do julgado limitou -se a expurgar o que fora 
liquidado em ato anterior, emitindo nova liquidação é certo, mas que nada acrescenta de novo que não 
tivesse já contido no primeiro ato de liquidação, antes a vem reduzir, retirando -lhe parte do montante 
liquidado. E, sendo assim, naturalmente que o processo de execução haverá de prosseguir tendo em 
vista a execução das garantias bancárias nele prestadas, na devida proporção, face ao montante em 
divida, isto é € 1.774.933,79.(…)
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No que tange à invocada causa de prejudicialidade, já o Tribunal se pronunciou, no sentido 
da inverificação, quando foi confrontado com a questão prévia suscitada pelo Digno Magistrado do 
Ministério Público, no âmbito do processo de impugnação deduzido contra a liquidação de IRC do 
exercício de 2006. (cfr. fls. 70 do Proc. n.º 1111/1o.0BESNT)

Acresce, que não compete aqui sindicar a bondade do então decidido, e mais seria em sede do 
Proc. n.º 1111/1o.0BESNT que a reclamante deveria ter levantado a questões ora invocada, não podendo 
agora pôr em crise uma sentença já transitada em julgado.

Termos em que se conclui pela improcedência da reclamação e manutenção do acto reclamado.».
A Reclamante, ora Recorrente, discorda do assim decidido, invocando que, tal como reconhece 

a administração tributária, foi efectuada uma nova liquidação de IRC/2006, dela constando que o con-
tribuinte tinha o direito de a contestar, fosse por reclamação, fosse por impugnação judicial. E porque 
considera que essa liquidação é ilegal, deduziu contra ela reclamação graciosa nos termos dos arts. 68º 
e ss. do CPPT. Ora, face a tal nova liquidação, que se encontra contestada e cujo pagamento se en-
contra acautelado por garantia idónea já prestada, o processo de execução tinha de ficar suspenso em 
conformidade com o preceituado no art. 169º do CPPT, não relevando, para efeitos dessa suspensão, 
os fundamentos aduzidos na reclamação apresentada, ao contrário do que parece ser o entendimento 
da sentença recorrida; o que releva é que a liquidação donde emerge a actual dívida exequenda se 
encontra contestada/reclamada e enquanto a reclamação não for definitivamente decidida a execução 
fiscal tem de se manter suspensa.

Vejamos.
Antes de mais, importa salientar que o processo tributário de reclamação dos actos praticados pelo 

órgão de execução fiscal constitui o meio processual de controle judicial de legalidade da actividade da 
administração tributária no quadro do processo executivo, visando a apreciação da legalidade da actua-
ção desse órgão administrativo à luz da fundamentação contextual do acto impugnado, não podendo o 
tribunal apreciar se essa actuação poderia basear -se noutros fundamentos, já que não pode substituir -se 
a esse órgão e sancionar o acto com a fundamentação jurídica que julgue mais adequada.

Pelo que será apenas à luz do conteúdo da declaração formal fundamentadora do acto reclamado 
e da sua motivação contextual que o tribunal poderá aferir da sua legalidade.

No caso vertente, olhando para essa fundamentação, logo se vê que o motivo determinante do 
indeferimento do pedido de suspensão da execução – pedido que se alicerçava no disposto no art. 169º 
do CPPT, segundo o qual a execução fica suspensa até à decisão do pleito em caso de reclamação 
graciosa, impugnação judicial ou recurso judicial que tenham por objecto a legalidade da dívida 
exequenda, desde que a dívida se encontre garantida – foi o facto de a impugnação judicial deduzida 
contra a liquidação inicial de IRC/2006 já ter sido definitivamente decidida, dela tendo resultado ape-
nas a anulação de 19.170,29 € de imposto, encontrando -se ainda em dívida 1.774.993,79 €. Sentença 
que, na perspectiva do autor do acto reclamado, devia ser imediatamente executada, pois «a emissão 
de eventual nova liquidação pelo SLF não suspenderá a execução da garantia bancária, uma vez que 
o processo de impugnação judicial transitou em julgado judicial, sob pena de violação do princípio da 
separação de poderes, por sobreposição de competências face ao poder judicial».

Ora, salvo o devido respeito por contrária opinião, não tem cabimento legal esta fundamentação.
É inequívoco que a administração tributária deve obediência às decisões proferidas pelos tribunais 

tributários, as quais são obrigatórias para todas as entidades públicas e privadas, prevalecendo sobre 
as de quaisquer outras entidades (art. 205º, n.º 2 da Constituição da República Portuguesa). Pelo que 
tendo sido anulada parcialmente a liquidação inicial de IRC/2006 (nº 20108310001852) por sentença 
proferida em processo de impugnação deduzida contra essa liquidação, a administração ficou obri-
gada à execução dessa decisão anulatória, o que cumpriu através da emissão de liquidação correctiva 
n.º 20118310027378, pela qual corrigiu e expurgou a liquidação inicial dos vícios de que esta padecia 
e do montante de imposto que, por força daquela decisão, se mostrava liquidado em excesso.

Isto é, a administração deu oportuno cumprimento e pôs em prática o conteúdo de sentença juris-
dicional dotada de força de caso julgado, sendo a liquidação correctiva a consequência necessária da 
definição da situação jurídica contida naquela sentença. E como o processo executivo estivera suspenso 
até à decisão desse pleito, em conformidade com o disposto no art. 169º do CPPT, deveria, em princípio, 
ser levantada a suspensão e determinado prosseguimento da execução para cobrança do montante de 
imposto apurado em dívida pela liquidação correctiva.

Todavia, após a execução dessa decisão judicial anulatória pela administração fiscal, a executada 
deduziu reclamação graciosa contra esta liquidação correctiva, ao abrigo do disposto nos arts. 68º e ss. 
do CPPT, até porque havia sido notificada pela entidade liquidadora da possibilidade de deduzir essa 
reclamação ou de impugnar judicialmente a legalidade desse acto tributário.

Com efeito, tal como resulta da petição dessa reclamação graciosa, o acto que constitui o seu 
objecto é a liquidação de IRC n.º 20118310027378, de 7/11/2011, relativa ao exercício de 2006. Isto 
é, o acto reclamado é, sem dúvida, a liquidação correctiva que foi efectuada após a anulação parcial da 
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liquidação inicial na impugnação judicial; é a liquidação donde emerge a dívida que actualmente está 
em cobrança no processo de execução fiscal.

Essa reclamação foi dirigida ao Director de Finanças de Lisboa e nela pediu -se, na parte final, 
«que a presente reclamação deve ser julgada procedente», tendo -se deixado, contudo, formulado um 
pedido subsidiário de suspensão da instância até que seja decidida a impugnação relativa ao IRC de 2005 
 - (cfr. o art. 11º, onde se diz claramente que esse é um pedido subsidiário, pois «...em primeiro lugar a 
reclamante considera que a liquidação de IRC de 2006 é ilegal porque ela tem direito à totalidade de 
reporte de prejuízos», e o art. 12º, onde se diz que «em segundo lugar, a apreciação dessa invocada 
ilegalidade está dependente do resultado do processo de impugnação referentes ao IRC de 2005»).

E como consta da informação prestada nesse procedimento gracioso, esta «liquidação 
n.º 20118310027378 foi emitida com origem na execução da sentença transitada em julgado, rela-
tivamente ao lucro tributável do exercício de 2006, o que quer dizer, estarmos em presença de uma 
liquidação correctiva a favor do contribuinte», defendendo a reclamante que tal liquidação é ilegal 
porque tem direito à totalidade de reporte de prejuízos.

Ora, foi esta realidade que o acto aqui reclamado escamoteou, indeferindo um pedido de suspen-
são da execução que se fundava na pendência de novo contencioso, com o argumento de que a decisão 
proferida no processo de impugnação transitara em julgado e tinha de ser cumprida com o prossegui-
mento da execução fiscal.

Com efeito, a apresentação daquela reclamação graciosa, acompanhada das garantias já anterior-
mente prestadas e que subsistem no processo executivo, constitui motivo para a suspensão da execução 
em face do disposto no art. 169º do CPPT, desde que essas garantias continuem a mostrar -se suficientes 
para acautelar o pagamento da dívida exequenda e do acrescido, pois, como se viu, este preceito deter-
mina que, caso a dívida esteja garantida, a execução fica suspensa até à decisão do pleito em caso de 
reclamação graciosa, impugnação judicial ou recurso judicial que tenham por objecto a legalidade 
da dívida exequenda. E o órgão administrativo a quem compete decidir este pedido de suspensão da 
execução não detém competência para ir analisar, para este efeito, se esses meios procedimentais e 
processuais (reclamação graciosa, impugnação judicial e recurso judicial) têm ou não viabilidade de 
procedência, se são ou não tempestivos, se o acto impugnado pode ainda ser sindicado graciosamente 
ou contenciosamente, se o meio utilizado é o próprio, se o pedido formulado é fundado e legítimo ou 
se a causa de pedir gizada é pertinente e susceptível de determinar o efeito pretendido.

Aliás, relativamente à impugnação judicial e ao recurso judicial, dirigidos necessariamente ao tribu-
nal tributário, tal ingerência implicaria um vício de usurpação de poderes, por traduzir a ofensa, por um 
órgão da administração pública, do princípio da separação de poderes por via da prática de acto incluído 
nas atribuições de poder judicial. E relativamente à reclamação graciosa, dirigida necessariamente à 
entidade administrativa que lei indica no art. 75º do CPPT, tal ingerência implicaria, por parte do órgão 
da execução fiscal, um vício de incompetência, por traduzir a prática, por um órgão da administração, 
de um acto incluído nas atribuições ou na competência de outro órgão da administração.

Em suma, e voltando ao caso vertente, para efeitos de apreciação de pedido de suspensão da 
execução fiscal por força da dedução de reclamação graciosa que tem por objecto a legalidade da 
liquidação donde emerge a actual dívida exequenda, o órgão da execução não pode ir analisar, dada a 
sua falta de competência para o efeito, se essa reclamação tem ou não viabilidade face ao seu objecto, 
se o acto reclamado constitui ou não uma liquidação “nova” susceptível de reclamação, se os vícios 
que nela são invocados deviam ou não ter sido alegados na impugnação deduzida contra a liquidação 
inicial e se são ou não adequados, pertinentes e suficientes para a anulação da dívida que subsiste em 
cobrança, se nela podia ou não ter sido pedida a suspensão da respectiva instância face a uma invocada 
causa de prejudicialidade (impugnação deduzida contra a liquidação de IRC/2005), se a pretendida 
invalidade da liquidação reclamada apenas é possível após a anulação da liquidação de 2005 ou se a 
reclamação graciosa constitui o meio próprio e adequado para atacar a liquidação correctiva donde 
brota a obrigação tributária que constitui a actual dívida exequenda.

Ainda que se adira ao entendimento de que a liquidação subsequente a uma reclamação ou impug-
nação parcialmente procedente tem natureza executiva da decisão proferida, não tendo autonomia para 
efeitos de nova impugnação judicial, trata -se de questão que tem de ser analisada e decidida dentro do 
procedimento gracioso ou do processo contencioso respectivo, e nunca em sede de apreciação de pedido 
de suspensão do processo de execução fiscal. O órgão da execução só pode ir verificar se a reclamação 
tem por objecto a legalidade da liquidação donde emerge a dívida exequenda, não podendo avançar 
para qualquer tipo de análise sobre os fundamentos ou viabilidade dessa reclamação.

E aqui reside o erro em que incorreu a sentença, ao “desviar -se” da motivação contextual do acto 
reclamado e indo apreciar, perante a nova tese sustentada pela Fazenda Pública na contestação (e que 
representa uma verdadeira fundamentação a posteriori para o acto reclamado), o teor da reclamação 
graciosa, concluindo que a reclamante deveria ter colocado as questões que nela invoca no anterior 
processo de impugnação que deduziu contra a liquidação inicial, não podendo agora pôr em crise, na 
reclamação graciosa, a decisão proferida naquela impugnação.
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É que perante a dedução desta reclamação, que tem inequivocamente por objecto a legalidade da 
liquidação correctiva efectuada após a anulação parcial da liquidação inicial e da qual emerge a actual 
dívida em cobrança coerciva  - como a própria administração fiscal reconhece e a Fazenda Pública admite 
expressamente na contestação  -, não há como negar ao sujeito passivo/executado o direito à suspensão 
da respectiva execução fiscal, desde que, naturalmente, se mostre prestada garantia idónea e suficiente 
para acautelar o pagamento dessa dívida. Pelo que se impunha, apenas, analisar se ocorriam os pres-
supostos enunciados nos arts. 169º do CPPT e 52º da LGT para a pretendida suspensão, verificando 
se a garantia já prestada é suficiente para esse efeito, sem entrar na análise do mérito da reclamação.

Aliás, e como decorre dos elementos juntos aos autos, essa reclamação foi apreciada e decidida 
pela entidade competente à luz da argumentação tecida pela reclamante, tendo sido indeferida por se 
ter julgado que a reclamada liquidação estava correcta, pois não se podia afirmar a sua ilegalidade no 
tocante ao reporte de prejuízos enquanto não fosse proferida decisão anulatória na impugnação deduzida 
relativamente à liquidação de IRC/2005. Isto é, a reclamação foi admitida pelo órgão competente, que 
conheceu do seu mérito depois de ter expressamente deixado dito que ela vem deduzida contra a «li-
quidação de IRC n.º 20118310027378, de 7/11/2001, relativa ao exercício de 2006», e que «A presente 
Reclamação Graciosa é o meio próprio para a obtenção dos fins pretendidos, nos termos do disposto 
no art. 68º e seguintes do CPPT, e há legitimidade, nos termos do n.º 1 do art. 9º do CPPT (…), e é 
tempestiva nos termos do artigo 70º, conjugado com a alínea b) do n.º 1 do artigo 102º do CPPT», não 
tendo, assim, erguido a esse conhecimento de mérito os obstáculos que a Fazenda Pública suscitou na 
contestação que apresentou nestes autos e que o Mmº Juiz acolheu na sentença.

Uma nota final para dizer que apesar de a reclamação graciosa ter sido decidida em 16/05/2012 
e notificada ao executado já depois de ele ter apresentado a presente reclamação do acto que indeferiu 
o pedido de suspensão da execução, não sabemos se a decisão proferida nessa reclamação graciosa 
foi objecto de recurso hierárquico ou de impugnação judicial, pelo que não dispomos de quaisquer 
elementos para afirmar que não existe pendente neste momento qualquer processo administrativo ou 
contencioso de impugnação da liquidação.

Pelo exposto, assiste total razão à Recorrente, pois perante a dedução da reclamação graciosa, 
e caso se verifique que as garantias já prestadas são suficientes para acautelar o pagamento integral 
da dívida exequenda e dos legais acréscimos, o processo de execução fiscal tem de ficar suspenso 
enquanto essa reclamação não for definitivamente decidida, tudo em conformidade com o preceituado 
no art. 169º do CPPT e art. 52º da LGT.

O que implica a revogação da sentença recorrida e a anulação do acto que constitui o objecto da 
presente reclamação judicial, o qual deve ser substituído por outro que aprecie o pedido de suspensão 
da execução à luz dos requisitos previstos nos artigos 169º do CPPT e 52º da LGT e de tudo o que aqui 
deixámos exposto.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e julgar procedente 
a reclamação judicial, com a consequente anulação do acto reclamado.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Junho de 2013. — Dulce Neto (relatora por vencimento) — Isabel Marques da 
Silva — Lino Ribeiro (com voto de vencido).

Voto de vencido

A solução a que o acórdão chegou partiu, a meu ver, de um pressuposto incorrecto: o de que, na 
sequência da sentença de anulação parcial da liquidação de 2006, a administração tributária praticou 
“nova liquidação” que substituiu o acto anulado.

Acontece que o acto que foi adoptado em cumprimento do dever de executar a sentença anulatória, 
qualquer que seja o nome que se lhe dê (“liquidação correctiva”, “nota de compensação”, “reforma”, 
ou outro), não constitui nem envolve uma verdadeira substituição da liquidação anulada.

Salvo o devido respeito, a entender -se que foi praticada nova liquidação, que eliminou a primeira, 
dá -se um “golpe profundo” nos conceitos de execução de sentenças de anulação e de inopugnabilidade 
dos actos administrativos.

A anulação parcial da liquidação de 2006 produziu um efeito constitutivo, que se traduziu na eli-
minação de parte desse acto do mundo jurídico. Desse efeito resultou para a administração tributária 
o dever de executar a sentença anulatória, que se traduziu no puro e simples dever de extrair as conse-
quências da anulação. Não podendo a Administração anular a parte do acto que foi contenciosamente 
anulada, o cumprimento do dever de reconstituir o statu quo ante também não podia ficar pela emissão 
de um acto declarativo que se limitasse a reconhecer os termos em que a situação do contribuinte ficou 
definida por efeitos da anulação, pois, durante o período de vigência do acto anulado, foram praticados 
actos de execução do acto anulado (v.g os relativos à execução fiscal) que tinham que ser removidos. 



2554

A execução do efeito repristinatório da anulação passava, assim, por suprimir a desconformidade entre 
o título executivo e a realidade substantiva que resultou da anulação.

A forma usada para apagar o vestígio da ilegalidade cometida consistiu na emissão de uma “nota 
de compensação” do crédito do executado resultante da anulação parcial com o quantum de dívida 
exequenda, dando conta desse facto ao executado, o que se mostra conforme com a anulação e como 
o respeito pelo caso julgado (cfr. art. 89º do CPPT).

Por conseguinte, a liquidação de 2006, corrigida pela compensação, manteve -se na ordem ju-
rídica, materializada ou incorporada no título que serve de base à execução fiscal. Por esse motivo, 
como escreve Aroso de Almeida, «aqueles actos não constituem substituição do acto anulado, mas 
execução do efeito repristinatório da anulação»; «Subordinado à anulação, em plano subalterno em 
relação ao poder exercido através do acto anulado, não está em jogo um poder de dar nova definição 
às situações jurídicas existentes, mas de, pelo contrário, extrair consequências de um quadro jurídico 
que já se encontra prévia e heteronomamente determinado pela sentença de anulação» (cfr. Anulação 
de Actos Administrativos e Relações Jurídicas Emergentes, Almedina, pág. 480 -481).

O facto do acórdão pressupor que, em consequência da anulação contenciosa, foi praticada nova 
liquidação, em substituição da primeira, tem efeitos perversos na estabilização dos actos tributários. 
Para além de extinguir o acto incorporado no título executivo, com a inevitável extinção do processo 
de execução (cfr. arts. 176º e 270º do CPPT), legitima a impugnação (administrativa ou contenciosa) 
da nova liquidação por vícios relativamente aos quais já ocorreu a sanação ope legis. É que, a partir 
do momento em que o contribuinte deixa esgotar o prazo de impugnação do acto, com base num de-
terminado vício, ele torna -se inopugnável – desde essa altura o acto tornou -se válido pelo decurso do 
tempo. A nova liquidação, emitida em cumprimento do dever de executar a sentença de anulação, seria 
contrária a sanatória da anterior liquidação, possibilitando que contra ela se fizessem valer vícios que 
não foram invocados na impugnação.

Ora, como a liquidação de 2006, que é um acto divisível, só foi impugnada numa pequena parte 
(a correcção aos dividendos), na restante parte, tornou -se inatacável, não podendo mais deixar de ser 
acatado como produtor dos efeitos a que se dirige nessa parte. É por isso que, a partir do momento da 
inopugnabilidade, ficam fora do alcance do contribuinte meios processuais, sejam eles quais forem, 
de fazer valer a invalidade.

Resta, assim, averiguar se existe (ou existiu) um processo em que se discute a legalidade da parte 
da liquidação que está em execução.

No projecto de acórdão que foi vencido, respondeu -se negativamente como base em argumentos 
que, pela complexidade da questão, passamos a expor integralmente.

A questão fulcral consiste em determinar se a pendência da impugnação judicial da liquidação 
do exercício de 2005 e da reclamação graciosa da liquidação corrigida de 2006 pode ou não justificar 
a suspensão da execução fiscal.

O raciocínio da recorrente é este: se a impugnação da liquidação de 2005 for procedente, a liqui-
dação de 2006 é inválida na parte em que procedeu a “correcções à dedução dos lucros tributáveis”. É 
que a recorrente, no exercício de 2006, calculou e declarou prejuízos fiscais referentes ao ano de 2005, 
mas a administração tributária corrigiu o resultado de 2005, passando, em tal exercício, a haver lucros 
e não prejuízos. Como a liquidação adicional de 2005 foi impugnada, em caso de procedência, anula -se 
automaticamente a correcção ao lucro tributável efectuada em 2006.

Porque os prejuízos fiscais apurados no exercício de 2005 foram deduzidos no exercício de 2006, 
nos termos permitidos pelo actual artigo 52º do CIRC, há uma relação de conexão relevante entre as 
liquidações de ambos exercícios: a eventual anulação da liquidação de 2005, na parte relativa aos pre-
juízos fiscais, pode e deve projectar -se no plano da validade da liquidação onde tais prejuízos foram 
deduzidos. A queda parcial do “acto conexo”, para além de ser um efeito substantivo da sentença anu-
latória do acto antecedente (cfr. alínea i) do n.º 2 do artigo 133º do CPA), é também ditada pelo n.º 4 
do referido artigo 52º do CIRC.

Porque assim é, defende a recorrente a existência de uma “relação de prejudicialidade” impeditiva 
da continuação da execução fiscal de uma liquidação que tende para a invalidade.

À primeira vista, a existência de uma conexão juridicamente relevante entre ambas as liquidações 
parece apontar para a necessidade de se suspender a execução da segunda liquidação, uma vez que a 
sua validade se encontra suspensa ou pendente até que seja proferida decisão na impugnação judicial 
da primeira. Se esta acção for procedente, anulando -se a correcção efectuada aos prejuízos fiscais 
declarados em 2005, cai o pressuposto essencial em que assentou a liquidação de 2006, impondo -se à 
Administração Tributária o dever de reexaminar, reformar ou substituir tal liquidação.

Acontece que, apesar da validade precária da liquidação adicional de 2006, decorrente da impug-
nação judicial da liquidação adicional de 2005, ela não deixa de produzir efeitos enquanto esta não for 
anulada. Sem a anulação da liquidação de 2005, a invalidade da liquidação de 2006 apenas se apresenta 
como possível, pois só se manifesta e pode ser efectivada com eventual anulação daquela liquidação. 
Por conseguinte, é só se e no momento em que transitar em julgado a sentença anulatória da liquidação 
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de 2005 que se verifica que a liquidação de 2006 nunca foi válida. Ou seja: sem aquela anulação, a 
invalidade desta liquidação não é atendível, pois durante a vigência daquela liquidação tudo se passa 
como se esta não fosse inválida.

Assim sendo, a execução da liquidação de 2006 apenas poderá ser suspensa: (i) se no âmbito da 
impugnação (graciosa ou contenciosa) da liquidação de 2005, em acumulação formal, foi formulado 
um pedido dirigido à eliminação da liquidação de 2006: (ii) ou se na impugnação da liquidação de 2006 
foi invocada como causa de pedir a invalidade da liquidação de 2005. É que, os meios processuais que, 
cumulados com a prestação de garantia idónea, têm virtualidade para suspender a execução da liquidação 
de 2006 são a reclamação graciosa e a impugnação judicial «que tenham por objecto a legalidade da 
dívida exequenda» (cfr. n.º 1 do art. 169º do CPPT).

Ora, não está demonstrado nos autos que a impugnação judicial da liquidação de 2005 também 
tenha por objecto a liquidação de 2006, na parte em que teve como pressuposto a correcção efectuada ao 
exercício de 2005. Na ausência de cumulação formal, o destino da liquidação de 2006 não é apreciado 
e decido naquele processo e por isso mesmo não pode ser imputado directamente à eventual sentença 
de anulação. Em caso de anulação, o acto que imediatamente deixa de fazer parte da ordem jurídica, e 
que é visado pelo juiz no dispositivo da sentença, é a liquidação de 2005 e não a de 2006. A eventual 
invalidade desta resultará de uma causa autónoma em relação àquela que determinou a anulação da 
liquidação de 2005: o vício de que poderá padecer resultará da invalidade da liquidação que vier a ser 
anulada. Mas isso só acontece porque o seu conteúdo foi adoptado enquanto se produziram os efeitos 
da liquidação de 2005, e sem que existisse a certeza que esta poderia ser anulada.

Na impugnação da liquidação de 2006, o recorrente, embora tivesse informado que havia impug-
nado a liquidação de 2005, circunscreveu a causa de pedir à questão dos dividendos de acções com 
permanência inferior a um ano.

A sentença que aí foi proferida declarou que a liquidação era ilegal, mas apenas quanto à correcção 
efectuada aos dividendos declarados, nada ficando dito quanto a outros fundamentos que pudessem ser 
apreciados. Assim, o que está coberto pelo caso julgado é a anulação da liquidação na parte relativa 
aos dividendos, no montante de €19.170,29, e não a parte relativa a correcção às deduções do lucro 
tributável. Como a eficácia objectiva do caso julgado impõe que a imutabilidade da decisão só abranja 
a causa de pedir que foi invocada e conhecida pelo tribunal, a liquidação de 2006 manteve -se válida 
quanto à correcção efectuada aos prejuízos declarados.

Em virtude da existência de uma conexão jurídica entre a liquidação de 2005 e a liquidação de 
2006, na parte relativa ao reporte de prejuízos, a única maneira de proteger o interesse da recorrente 
na invalidade da liquidação de 2006, derivada ou sequencial da invalidade da liquidação de 2005, era 
suspender a instância do processo impugnatório interposto da liquidação de 2006 durante a pendência 
do processo movido contra a liquidação de 2005, podendo haver mesmo lugar à apensação de ambos 
os processos.

Após a sentença anulatória da liquidação de 2006, que deixou em suspenso a questão da validade 
da correcção ao reporte de prejuízos, torna -se necessário aguardar a sentença que for emitida no pro-
cesso de impugnação da liquidação de 2005, pois só se pode qualificar aquela como inválida quando 
esta for finalmente eliminada da ordem jurídica. Ou seja, a invalidade só se torna efectiva e presente, a 
partir do momento em que a liquidação de 2005 for anulada, na parte em que não atendeu aos prejuízos 
fiscais deduzidos ao lucro tributável de 2006.

É por isso que, durante a vigência da impugnação da liquidação de 2005, tudo se passa como 
a liquidação de 2006 seja válida e produtora de efeitos, incluindo os executivos. Apesar da conexão 
existente entre ambas as liquidações, não se pode dizer que a impugnação da liquidação de 2006 tam-
bém tem por objecto da liquidação de 2005. De igual modo, o facto da eventual sentença anulatória 
da liquidação de 2005 ter efeitos substantivos na liquidação de 2006 não significa que o objecto do 
processo impugnatório também seja esta liquidação. Em si mesma, a sentença de anulação não apre-
ciará, nem pode apreciar, a legalidade da liquidação de 2006, pois a nulidade do acto consequente é 
um efeito que opera ipso iure e não um efeito que seja imputado ao conteúdo da sentença. Este efeito 
só poderá ser declarado no âmbito do procedimento e/ou processo de execução da sentença anulatória 
da liquidação de 2005, como um dos actos que reconstitui a situação que existiria se a ilegalidade não 
tivesse sido praticada.

Certamente por isso é que a recorrente se socorreu da reclamação graciosa do acto que, em execu-
ção da sentença de anulação, procedeu à correcção da liquidação exequenda, dizendo que se tratou de 
uma “nova liquidação”. Após a sentença que anulou parcialmente a liquidação de 2006, a administra-
ção tributária, através de uma “nota de compensação”, procedeu à correcção da liquidação excessiva, 
deduzindo a quantia correspondente à parte anulada.

Mas, ao invés do que diz a recorrente, não se tratou de uma nova liquidação nem de uma liquidação 
adicional, mas sim de um acto jurídico que executa o efeito repristinatório da sentença de anulação e 
por conseguinte de um acto enquadrado no âmbito do dever de executar a sentença, visando restabelecer 
a situação jurídica da contribuinte lesada pelo acto ilegal (cfr. art. 100º da LGT).



2556

Tal reclamação graciosa não teve por objecto, nem podia ter, dada a formação de «caso decidido» 
ou «caso resolvido», a liquidação de 2006. A parte não impugnada desta liquidação, a única que ficou 
em execução após a sentença anulatória, não é objecto da reclamação graciosa. A recorrente reclamou 
de um acto que se limitou a reconhecer os termos em que a sua situação ficou definida por efeito da 
anulação. Esse “acto de execução”, ainda que se possa apelidar de “liquidação correctiva”, representa 
uma mera transposição da sentença anulatória para o universo da administração tributária, como neces-
sária repercussão na execução fiscal, através da emissão do acto de compensação. Naturalmente que 
esse acto de transposição da sentença não tocou na parte da liquidação de 2006 que não foi impugnada, 
nem destruída pela sentença.

Como é evidente, para saber se existe ou não meio processual que ponha em causa a “legalidade 
da dívida exequenda” (art. 169º do CPPT) o órgão de execução fiscal pode e deve apreciar se tais 
processos têm virtualidade para tocar na legalidade da quantia exequenda, sem que isso represente 
qualquer interferência na apreciação do seu mérito. Se ele sabe que, em virtude da inopugnabilidade, a 
dívida exequenda já não está ao alcance de um expediente extintivo, porquê dar relevo ao uso abusivo 
de formas procedimentais e processuais que tenham esse fim?

Em verdade, deve dizer -se que a reclamação graciosa constitui um “mero expediente” para se 
tentar obter a suspensão da execução fiscal até à decisão da impugnação da liquidação de 2005, pois nem 
sequer se imputa à “nota de compensação” qualquer ilegalidade. Este acto, que se limita a reintegrar a 
ordem jurídica ofendida, só é susceptível de impugnação por “vícios próprios” e não por ilegalidades 
imputadas a outros actos. Ora, o reclamante limitou -se a alegar a existência de prejudicialidade da li-
quidação de 2005 relativamente à de 2006, para justificar a suspensão da instância enquanto não fosse 
decidida a impugnação judicial daquela liquidação. Mas é evidente que tal reclamação não poderia 
conduzir à anulação parcial da liquidação de 2006 enquanto não transitasse em julgado a sentença de 
anulação da liquidação de 2005. Significa isso que para se conhecer o fundamento da reclamação graciosa 
seria necessário suspender esse procedimento até ao trânsito da sentença a proferir na impugnação da 
liquidação de 2005. Mas, na hipótese desta liquidação ser anulada, o que seria objecto de nulidade ipso 
iure era parte não impugnada da liquidação de 2006 e nunca o acto que executou a sentença anulatória 
da parte impugnada.

Portanto, a reclamação graciosa não tem por fundamento uma ilegalidade já consumada, mas 
uma ilegalidade que poderá ser possível, caso a liquidação de 2005 venha a ser anulada. Ora, sem esta 
anulação, a situação jurídica constituída pela liquidação de 2006 existe e mantêm -se na ordem jurídica, 
servindo assim de base à adopção de actos executivos.

Por fim, não pode deixar de se referir a inutilidade processual que representa a solução do acórdão.
Como se vê dos documentos de fls. 111 do p.a apenso, a reclamação graciosa findou duas semanas 

após a data de prolação do acto reclamado, ainda antes da entrada em juízo da presente reclamação. 
Estando o original da reclamação apenso aos autos, deduz -se que nenhum recurso hierárquico ou im-
pugnação contenciosa foi intentada contra a decisão nela proferida (nem sequer o reclamante deu conta 
disso). Assim sendo, que interesse tem anular o acto que negou a suspensão da execução se esta vai 
seguir necessariamente? Não é caso para se decidir de acordo com os factos existentes no momento da 
decisão, tal como se determina no artigo 663º do CPC?

Estas as razões da nossa discordância: não existindo pendente um meio processual em que, de 
forma directa, se discuta a legalidade da liquidação exequenda, consideramos que não estão verificados 
os pressupostos que, nos termos do artigo 169º do CPPT, poderiam justificar a suspensão da execução 
fiscal. — Lino José Baptista Rodrigues Ribeiro. 

 Acórdão de 5 de Junho 2013.

Assunto:

Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de Dezembro. Artigo 297.º do C.Civil. Fixação de prazo.

Sumário:

 I — Os n.os 5 e 6 do artigo 52.º da LGT na redacção introduzida pela Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de Dezembro, que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2012 (Lei de Orçamento 
de Estado de 2012) só operam para pedidos futuros de isenção de prestação de 
garantia.
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 II — A introdução de um prazo limite para vigência de uma isenção que quando con-
cedida não tinha prazo, não é equiparável a uma situação de encurtamento do 
prazo, não sendo, pois, de aplicar o disposto no artigo 297.º do C. Civil, devendo 
antes considerar -se o artigo 12.º, n.º 3 da LGT, para decidir da sua aplicação a 
procedimentos pendentes à data da sua entrada em vigor.

Processo n.º 865/13 -30.
Recorrente Fazenda Pública.
Recorrida: A…, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

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

1 – RELATÓRIO
A…….., L.DA, NIPC ……, com sede na Rua ……., ……., 3770 -……. Oliveira do Bairro, de-

duziu reclamação do despacho do Exmo. Senhor Chefe do Serviço de Finanças de Oliveira do Bairro, 
datado de 07.01.2013, que indeferiu a pretensão da isenção de prestação de garantia para a suspensão 
do processo de execução fiscal n.º 0140201001001922.

Por sentença de 26 de Março de 2013, o TAF de Aveiro, julgou a reclamação procedente.
Reagiu a representante da Fazenda Pública interpondo o presente recurso cujas alegações integram 

as seguintes conclusões:
1. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou procedente a reclamação de 

actos do órgão de execução fiscal deduzida contra o despacho proferido em 07/01/2013, pelo órgão de 
execução fiscal, no âmbito do processo de execução fiscal n.º 0140201001001922, que corre termos 
no Serviço de Finanças de Oliveira do Bairro e que indeferiu o pedido de renovação da isenção de 
prestação de garantia para suspensão do processo de execução fiscal, após notificação da caducidade 
daquela isenção.

2. A Fazenda Pública defendeu que, dos n.ºs 5 e 6 do artigo 52º da LGT, na redacção introduzida pela 
Lei n.º 64 -B/2011, de 30/12, e que entrou em vigor em 01/01/2012, resultou um regime de caducidade 
da isenção de prestação de garantia, ao ser determinado que a isenção de prestação de garantia é válida 
por um ano, devendo a administração tributária notificar o executado da data da sua caducidade até 
30 dias antes, e caso o executado não solicite um novo período de isenção ou o mesmo seja indeferido 
pela administração tributária, é levantada a suspensão do processo de execução fiscal.

3. Assim, e relativamente às isenções que estivessem concedidas no momento da entrada em vigor 
das alterações mencionadas, como in casu, seria aplicável o novo regime, mas o prazo de caducidade 
só se contaria a partir da entrada em vigor daquele, de harmonia com o disposto no n.º 1 do artigo 297.º 
do CC, porquanto a sujeição a prazo, por uma lei nova, de um direito que à face da lei antiga não tinha 
qualquer limite temporal consubstancia, ou pelo menos é equiparável, a uma situação de encurtamento 
do prazo, salvaguardado o facto de o mesmo só se contar a partir da entrada em vigor da nova lei.

4. A douta sentença ora em recurso, considerou procedente a reclamação, e determinou a anula-
ção do despacho reclamado, invocando que: “Na situação em apreço, o processo de execução fiscal 
ficou suspenso quando foi dispensada a prestação de garantia, na sequência da dedução de impug-
nação judicial (…) pelo que tal suspensão deve permanecer até à decisão do pleito que se verificará 
quando transitar em julgado a decisão a proferir naquela impugnação judicial. (…) Acresce que a Lei 
n.º 64 -B/2011, de 30 de Dezembro, que aprovou O orçamento de Estado para 2012, aditou ao artigo 52º 
da LGT mais dois números, o e o 6, que, fixaram o prazo de apenas um ano para a validade da isenção 
de prestação de garantia. Contudo, de acordo com o artigo 12º do Código Civil, a lei só dispõe para o 
futuro. E, não obstante o artigo 151º da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de Dezembro estabelecer disposições 
legais transitárias no âmbito da LGT em, nenhuma delas manda aplicar o disposto n.º 5, do artigo 52º 
da LGT aos processos de execução fiscal pendentes. Neste sentido, os n.ºs 5 e 6 do artigo 52º da LGT 
não se aplicam aos processos pendentes em que tenha sido concedida a isenção de prestação de ga-
rantia, uma vez que anteriormente à citada alteração normativa não existia qualquer sujeição a qual-
quer prazo de caducidade. Pelo que, o despacho reclamado é ilegal, tendo o mesmo de ser anulado.”

5. Salvo o devido respeito, não se conforma a Fazenda Pública com a decisão recorrida, por-
quanto, perfilhando o entendimento já explanado na contestação, considera que o juiz a quo fez tábua 
rasa dos efeitos jurídicos decorrentes da caducidade expressamente prevista no n.º 5 do artigo 52.º da 
LGT e interpretou os n.ºs 4, 5 e 6 do artigo 52.º da LGT, desvirtuando o verdadeiro sentido e alcance 
destas normas, reiterando -se, por conseguinte, a conclusão de que a nova redacção do n.º 5 do referido 
artigo se aplica aos processos pendentes, senão vejamos.

6. Conforme resulta do n.º 1 do artigo 52º da LGT, a cobrança da prestação tributária suspende -se 
no processo de execução fiscal em virtude, designadamente, de reclamação ou impugnação, não obstante, 
nos termos do n.º 2, tal suspensão dependa da prestação de garantia idónea nos termos das leis tributárias.
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7. Ora, o n.º 1 do artigo 169.º do CPPT prescreve, por sua vez, que a execução fica suspensa até à 
decisão do pleito em caso, nomeadamente, de reclamação graciosa ou impugnação judicial, desde que 
tenha sido constituída garantia nos termos do artigo 195.º ou prestada nos termos do artigo 199.º ou a 
penhora garanta a totalidade da quantia exequenda e do acrescido, o que será informado no processo 
pelo funcionário competente.

8. Por outro lado, e como resulta do n.º 4 do artigo 52.º da LGT, a prestação de garantia não é 
imprescindível para a obtenção do efeito suspensivo da execução fiscal, porquanto a mesma pode ser 
dispensada, mediante requerimento do executado dirigido ao órgão de execução fiscal, posto que funda-
mentado de facto e de direito, Invocando que a prestação de garantia lhe causa prejuízo irreparável ou a 
manifesta falta de meios económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis para o pagamento 
da dívida exequenda e acrescido, desde que em qualquer dos casos a insuficiência ou a inexistência de 
bens não seja da sua responsabilidade, instruindo -o com a prova documental necessária, como resulta 
dos n.ºs 1 a 3 do artigo 170.º do CPPT.

9. Noutra vertente, o n.º 5 do artigo 52.º da LGT, na redacção introduzida pela Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30/12, veio prescrever que a isenção é válida por um ano, devendo a administração tributária notificar 
o executado da data da sua caducidade, até 30 dias antes.

10. Estabelecendo ainda o n.º 6 do mesmo artigo, igualmente alterado pelo mencionado diploma, 
que, caso o executado não solicite novo período de isenção ou a administração tributária o indefira, é 
levantada a suspensão do processo.

11. Temos assim que, na sequência da alteração legislativa introduzida aos n.ºs 5 e 6 do artigo 52.º 
da LGT, a isenção de prestação de garantia concedida no âmbito do processo de execução fiscal passou 
a estar sujeita a um prazo de caducidade de um ano.

12. Assim, sendo o prazo previsto no n.º 5 do artigo 52.º da LGT um prazo de caducidade, a 
consequência daqui decorrente traduzir -se -á na extinção do direito anteriormente reconhecido e con-
sequentemente dos respectivos efeitos jurídicos.

13. Contrariamente à interpretação que o juiz a quo efectua dos n.ºs 4 a 6 do artigo 52.º da LGT, 
perante a caducidade do direito de isenção de prestação de garantia, impõe -se à executada (ora recorrida) 
formular um novo pedido, devendo para tanto respeitar toda a tramitação que o quadro legal lhe impõe, 
designadamente, o disposto no n.º 4 do artigo 52.º e o n.º 3 do artigo 170.º do CPPT.

14. Assim, tendo a Lei n.º 64 -B/2011, de 30/12, estabelecido um regime de validade temporária 
da isenção de prestação de garantia, limitando -a a um ano, sem prejuízo da possibilidade de o interes-
sado obter novo período de suspensão da execução fiscal com isenção de prestação de garantia, este 
novo regime é aplicável às isenções que estiverem concedidas no momento da entrada em vigor destas 
alterações, mas o prazo só se contará a partir da data da respectiva entrada em vigor, de harmonia com 
o disposto no n.º 1 do artigo 297.º do CC.

15. Uma vez que a sujeição a prazo, por uma lei nova, de um direito que à face da lei antiga não 
tinha qualquer limite temporal consubstancia, ou pelo menos é equiparável, a uma situação de encur-
tamento do prazo.

16. Posição esta defendida pela avisada doutrina proposta por LEITE DE CAMPOS, Diogo, SILVA 
RODRIGUES, Benjamim, LOPES DE SOUSA, Jorge, Lei Geral Tributário Anotada e Comentada, 
Edição, Editora Encontro da Escrita, 2012, anotação 3 ao artigo 52.º, pág. 424.

17. Por conseguinte, não obstante o devido respeito pela decisão a quo, considera -se que, na 
interpretação que a mesma efectuou do n.º 5 do artigo 52.º da LGT, foi feita tábua rasa do prazo de 
caducidade ali expressamente consagrado e dos respectivos efeitos jurídicos, desvirtuando, assim, o 
verdadeiro sentido e alcance da norma em apreço.

18. Face ao supra exposto, defende a Fazenda Pública, salvo melhor entendimento, que a douta 
sentença sob recurso enferma de erro de julgamento, fazendo errónea interpretação e aplicação do 
disposto nas normas legais que regem a isenção da prestação da garantia para efeitos de suspensão 
do processo de execução fiscal, mais concretamente no que concerne à caducidade daquela isenção, 
conforme o estatuído pelo n.º 5 do artigo 52.º da LGT.

19. Face a estes condicionalismos estamos convictos de que do direito V. Ex.ªs farão a adequada 
interpretação, motivação que subjaz ao presente recurso.

20. Pois que a douta sentença, ora recorrida, a manter -se na ordem jurídica, revela uma inadequada 
interpretação e aplicação do disposto no regime sub judice.

Nos termos vindos de expor e nos que V. Ex.ªs, sempre mui doutamente poderão suprir, deve 
ser dado provimento ao presente recurso e, em consequência, substituir a douta decisão recorrida por 
outra que declare improcedente a presente reclamação do acto do órgão de execução fiscal, conforme 
se apresenta mais consentâneo com o Direito e a Justiça

Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
1. Recorre a F.P. nos autos em que é reclamante A………, Lda., invocando a aplicação ao caso da 

norma contida no art. 297.º n.º 1 do C. Civil, o que sustenta na doutrina de Leite de Campos, Benjamim 
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Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, em L.G.T. Anotada e Comentada, 4ª ed. 2012, p. 424, e acabando 
por pedir a revogação do decidido a substituir por decisão a julgar a reclamação improcedente.

2. Emite -se ainda o seguinte parecer:
Está em causa a aplicação da redacção dada ao art. 52. n.º 5 da L.G.T. pela Lei n.º 64 -B/2011, de 

30/12, na qual se sujeitou a caducidade a dispensa de garantia, o que na versão anterior aplicável não 
se previa.

Como defende com acerto a referida doutrina, tal equivale ao encurtamento de um prazo 
que não se pode deixar de entender como aplicável também nesse caso, e com base na referida 
disposição legal.

Aliás, tal tem sido aceite em vários acórdãos entretanto já proferidos no S.T.A. em que se decidiu 
em que termos é de decidir então a “renovação” do pedido que seja apresentado  - assim, nomeada-
mente, no acórdão proferido a 23 -4 -13 no proc. n.º 0507/13, em cujo sumário consta que “I  - Impondo 
o n.º 5 do artigo 52.º do LGT (na redacção da Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de Dezembro) a notificação 
da caducidade da isenção de garantia até 30 dias antes desta ter lugar) se o executado vier requerer 
a “renovação” da isenção (…)”.

Tem assim razão a FP. quanto a essa questão.
No entanto, acontece que na reclamação se invoca ainda falta de fundamentação de facto e de 

direito, bem como que a reclamante não tinha património susceptível de ser oferecido como garantia, 
por o mesmo se encontrar penhorado em processos fiscais, de que, aliás, o Serviço de Finanças (S.F.) 
tinha conhecimento.

Alega ainda a reclamante ter cessado actividade, não gerando rendimentos, e bem assim a ausência 
de culpa dos seus gerentes nessa situação.

Acaba por referir que os fundamentos de dispensa de garantia se mantêm actuais, oferecendo prova 
testemunhal, juntando 2 documentos, e requerendo ainda a junção do anterior processo de decisão de 
dispensa de garantia, e a prestação de outras informações pelo SF..

Ora, pese embora se encontre expressamente previsto no art. 170º. n.º 3 do C.P.P.T. que o pedido 
deve ser instruído com a prova documental necessária, no caso de “renovação” em que se invoque 
manter -se a situação constante de anterior processo, satisfaz -se aí o necessário ao prosseguimento da 
reclamação.

3. Concluindo, não sendo de reconhecer a interpretação tida na sentença recorrida como correcta, 
parece que o recurso é de proceder, sendo de revogar o decidido.

Contudo, os autos são ainda de mandar remeter à 1.ª instância, a fim de que se conheça dos demais 
fundamentos invocados na reclamação após apuramento da respectiva matéria de facto, o que, não 
resultando ter ocorrido, impossibilita que se julgue a reclamação improcedente.

Foram dispensados os vistos legais, atenta a natureza urgente dos autos.
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A) Em 22.02.2010, foi instaurado contra a Reclamante o processo de execução fiscal 

n.º 0140201001001922, pelo Serviço de Finanças de Oliveira do Bairro, para cobrança de dívidas de 
IVA, relativas aos anos de 2005, 2006 e 2007, no montante global de €59.967,24 (cfr. fls. 3 a 27 dos 
autos);

B) A Reclamante, em 31.03.2010, comunicou à Administração Tributária a intenção de de-
duzir impugnação judicial das liquidações subjacentes ao processo de execução fiscal referido em 
A) e requereu a isenção de prestação de garantia, com vista à suspensão do mesmo processo (cfr. 
fls. 29 dos autos);

C) Em 30.04.2010, a Reclamante apresentou neste Tribunal impugnação judicial das liquidações 
subjacentes ao processo de execução fiscal referido em A) (cfr. fls. 32 e 33 dos autos);

D) Em 30.03.2011, o Chefe do Serviço de Finanças em regime de substituição do Serviço de 
Finanças de Oliveira do Bairro deferiu o pedido de isenção de prestação de garantia referido em B) 
(cfr. fls. 44 dos autos);

E) Por despacho, de 26.07.2012, do Chefe do Serviço de Finanças em regime de substituição 
do Serviço de Finanças de Oliveira do Bairro, foi revogado o deferimento do pedido de isenção de 
prestação de garantia referido em D) (cfr. fls. 48 e 48/verso dos autos);

F) Em 05.11.2012, a Reclamante deduziu reclamação, ao abrigo dos artigos 276º e ss do CPPT, 
do despacho referido em E) (cfr. fls. 58 a 72 dos autos);

G) A Reclamante foi notificada, por ofício datado de 07.12.2012, que a isenção de prestação de 
garantia que lhe foi concedida iria caducar no prazo de 30 dias, caso, no prazo de 15 dias, não requerer 
nova isenção (cfr. fls.. 84 dos autos);

H) Por oficio datado de 11.12.2012, do Chefe do Serviço de Finanças em regime de substituição 
do Serviço de Finanças de Oliveira do Bairro, o Mandatário da Reclamante foi notificado que foi re-
posta a decisão de deferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia (cfr. fls 127 dos autos);
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I) Em 03.01.2013, a Reclamante requereu novo pedido de dispensa de prestação de garantia (cfr. 
fls. 86 a 87 dos autos);

J) Por despacho, de 07.01.2013, do Chefe do Serviço de Finanças em regime de substituição do 
Serviço de Finanças de Oliveira do Bairro, foi indeferido o pedido de isenção de prestação de garantia 
referido em H) (cfr. 89 e 90 dos autos);

K) Em 21.01.2013, a Reclamante deduziu a presente reclamação, ao abrigo dos artigos 276º e ss 
do CPPT, do despacho referido em I) (cfr. fls. 96 a 136 dos autos).

3 – DO DIREITO
A meritíssima Juíza do TAF de Aveiro, julgou a reclamação procedente por entender que:
“Reclamação de actos do órgão de execução fiscal
VALOR DA CAUSA
(…)
I — Relatório
A………, L.DA, NIPC ……., com sede na Rua ……., ………, 3770 -…….. Oliveira do Bairro, 

deduziu ao abrigo dos artigos 276º e ss. do CPPT a presente reclamação do despacho do Exmo. 
Senhor Chefe do Serviço de Finanças de Oliveira do Bairro, datado de 07.01.2013, que indeferiu 
a pretensão da isenção de prestação de garantia para a suspensão do processo de execução fiscal 
n.º 0140201001001922.

Para tanto, alegou, em síntese, que a decisão reclamada é ilegal, uma vez que revoga decisões 
anteriores, no sentido de dispensar a Reclamante da prestação de garantia.

Mais alegou que a decisão reclamada não se encontra fundamentada de facto ou de direito, nem 
invoca qualquer facto superveniente que permita revogar a decisão anterior.

Referiu ainda que os fundamentos alegados no pedido de dispensa de prestação de garantia que 
foi deferido, permanecem actuais, sem qualquer alteração

Concluiu pedindo a anulação da decisão reclamada
A Fazenda Pública respondeu pugnando pela improcedência da reclamação, sustentando, em suma, 

que nos termos do n.º 5, do artigo 52º da LGT a isenção de prestação de garantia para a suspensão do 
processo de execução fiscal é válida por um ano, sendo que, nos termos do n.º 6 do mesmo artigo, caso 
o executado não solicite novo período de isenção ou a Administração Tributária o indefira, é levantada 
a suspensão do processo.

Alegou ainda que a Reclamante não logrou demonstrar, como lhe competia, não ser responsável 
pela insuficiência ou inexistência de bens para o pagamento da dívida exequenda, pelo que o pedido 
de dispensa de prestação de garantia não podia senão ser indeferido.

Instruídos os autos foram com vista à Digna Magistrada do Ministério Público que emitiu douto 
parecer, concluindo pela improcedência da reclamação.

II — Saneamento
(…)
III — Fundamentação
(…)
2. Fundamentação de Direito
A questão a decidir consiste em saber se a decisão que revogou o deferimento do pedido de dis-

pensa da prestação de garantia o fez indevidamente.
Vejamos.
Dispõe o artigo 52º da LGT, na redacção dada pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de Dezembro que:
“1  - A cobrança da prestação tributária suspende -se no processo de execução fiscal em virtude 

de pagamento em prestações ou reclamação, recurso, impugnação e oposição à execução que tenham 
por objecto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda, bem como durante os procedimentos 
de resolução de diferendos no quadro da Convenção de Arbitragem n.º 90/436/CRE, de 23 de Julho, 
relativa à eliminação da dupla tributação em caso de correcção de lucros entre empresas associadas 
de diferentes Estados membros.

2  - A suspensão da execução nos termos do número anterior depende da prestação de garantia 
idónea nos termos das leis tributárias.

3  - A administração tributária pode exigir ao executado o reforço da garantia no caso de esta se 
tornar manifestamente insuficiente para o pagamento da dívida exequenda e acrescido.

4  - A administração tributária pode, a requerimento do executado, isentá -lo da prestação de 
garantia nos casos de a sua prestação lhe causar prejuízo irreparável ou manifesta falta de meios 
económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda 
e acrescido, desde que em qualquer dos casos a insuficiência ou inexistência de bens não seja da 
responsabilidade do executado.

5  - A isenção prevista no número anterior é válida por um ano, devendo a administração tributária 
notificar o executado da data da sua caducidade, até 30 dias antes.
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6 - Caso o executado não solicite novo período de isenção ou a administração tributária o indefira, 
é levantada a suspensão do processo.

7  - A garantia pode, uma vez prestada, ser excepcionalmente substituída, em caso de o executado 
provar interesse legítimo na substituição e daí não resulte prejuízo para o credor tributário.

8  - A garantia só pode ser reduzida após a sua prestação nos casos de anulação parcial da dívida 
exequenda, pagamento parcial da dívida no âmbito de regime prestacional legalmente autorizado ou 
se, se verificar, posteriormente, qualquer das circunstâncias referidas no n.º 4.”

Na data do deferimento da isenção de prestação de garantia, referido na alínea D) do pro-
batório, o artigo 52º da LGT, com a redacção dada pela Lei 67 -A/2007, de 31 de Dezembro, 
estabelecia que:

“1  - A cobrança da prestação tributária suspende -se no processo de execução fiscal em virtude 
de pagamento em prestações ou reclamação, recurso, impugnação e oposição à execução que tenham 
por objecto a ilegalidade ou inexigibilidade da dívida exequenda, bem como durante os procedimentos 
de resolução de diferendos no quadro da Convenção de Arbitragem n.º 90/436/CEE, de 23 de Julho, 
relativa à eliminação da dupla tributação em caso de correcção de lucros entre empresas associadas 
de diferentes Estados membros.

2  - A suspensão da execução nos termos do número anterior depende da prestação de garantia 
idónea nos termos das leis tributárias.

3  - A administração tributária pode exigir ao executado o reforço da garantia no caso de esta se 
tornar manifestamente insuficiente para o pagamento da dívida exequenda e acrescido.

4  - A administração tributária pode, a requerimento do executado, isentá -lo da prestação de 
garantia nos casos de a sua prestação lhe causar prejuízo irreparável ou manifesta falta de meios 
económicos revelada pela insuficiência de bens penhoráveis para o pagamento da dívida exequenda 
e acrescido, desde que em qualquer dos casos a insuficiência ou inexistência de bens não seja da 
responsabilidade do executado.

5  - A garantia pode, uma vez prestada, ser excepcionalmente substituída, em caso de o executado 
provar interesse legítimo na substituição e daí não resulte prejuízo para o credor tributário.

6  - A garantia só pode ser reduzida após a sua prestação nos casos de anulação parcial da dívida 
exequenda, pagamento parcial da dívida no âmbito de regime prestacional legalmente autorizado ou 
se, se verificar, posteriormente, qualquer das circunstâncias referidas no n.º 4.”

Como se escreveu no Acórdão do STA de 12 de Abril de 2012, proc. nº0322/12, in www.dgsi.pt/jsta.nsf 
«Entre os casos em que a lei admite a suspensão da execução fiscal contam -se a reclamação graciosa e 
a impugnação judicial da liquidação em que se discuta a legalidade da liquidação da dívida exequenda, 
desde seja prestada garantia idónea nos termos das leis tributárias ou a administração tributária tenha 
dispensado o executado da prestação da garantia, o que depende da verificação dos requisitos de que 
a lei faz depender essa dispensa (art. 52.º n. 1, 2 e 4, da LGT (...)

Assim, embora a instauração de impugnação graciosa ou contenciosa contra o acto tribu-
tário não obste à sua imediata executoriedade, a lei admite que a execução fiscal se suspenda 
«até à decisão do pleito» nos casos previstos no artigo 169.º do CPPT, designadamente a re-
clamação graciosa ou a impugnação judicial «que tenham por objecto a legalidade da dívida 
exequenda» (Quanto ao alcance da expressão «legalidade da dívida exequenda» e sua distinção 
do conceito de «legalidade da liquidação da dívida exequenda», utilizado noutras normas le-
gais, vide JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 3 ao art. 169º, pág. 208,), 
desde que tenha sido constituída garantia nos termos do art. 195.º ou prestada nos termos do 
art. 199.º ambos do CPPT, ou tiver sido efectuada penhora que garanta a totalidade da quantia 
exequenda e do acrescido ou tiverem sido nomeados bens à penhora pelo executado no prazo 
referido no n.º 6 do art. 199º do CPPT e que sejam suficientes para aquele efeito (Sobre a sus-
pensão da execução fiscal, vide JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 2 ao 
art. 169. págs. 207/208.).

Ou seja, a garantia é imprescindível para a obtenção do efeito suspensivo da execução, sendo 
apenas dispensada nos casos previstos na lei (art. 52.º n.º 4 da LGT e art. 170.º do CPPT)».

Na situação em apreço, o processo de execução fiscal ficou suspenso quando foi dispensada a 
prestação de garantia, na sequência da dedução de impugnação judicial [cfr. alíneas B), C) e D) do 
probatório], pelo que tal suspensão deve permanecer até à decisão do pleito que se verificará quando 
transitar em julgado a decisão a proferir naquela impugnação judicial.

Refere Jorge Lopes de Sousa, in CPPT comentado e anotado, 6ª edição, volume III, anota-
ção 9 ao artigo 169º, pág. 220 que: «(…) a suspensão só terminará quando não houver possibili-
dade de impugnação administrativa ou contenciosa da decisão que for proferida nos processos 
referidos.

Isso sucederá, no caso de processos judiciais com o trânsito em julgado da decisão, que ocorre 
logo que ela não seja susceptível de recurso ordinário, ou de reclamação nos termos dos artigos 668.º 
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e 669.º do CPC (art. 677.º do mesmo Código). No caso de impugnação administrativa, deverá entender-
-se que a questão fica decidida quando se formar o chamado caso decidido ou caso resolvido, o que 
ocorre quando a decisão da administração tributária deixar de ser contenciosamente impugnável com 
fundamento em vícios geradores de anulabilidade. Terminado o período de suspensão, a execução 
fiscal prosseguirá, no caso de improcedência total ou parcial da impugnante, na respectiva medida, 
ou terminará no caso de procedência total».

E, na anotação 2 ao artigo 170º, afirma o mesmo autor, na obra citada que: «O deferimento do 
pedido de dispensa de prestação de garantia tem os mesmos efeitos que teria a sua prestação rela-
tivamente à suspensão da execução, isto é, esta ficará suspensa, apesar de não haver garantia nem 
penhora de bens que assegurem o pagamento da dívida exequenda, nos mesmos termos em que ficaria 
se a garantia tivesse sido prestada».

Importa referir que o despacho que, no âmbito da dedução da impugnação judicial, dispensou a 
Reclamante da prestação da garantia [cfr. alínea D) do probatório], suspendeu o processo de execução 
fiscal até à extinção do contencioso tributário referente às liquidações de IVA subjacentes à execução 
aqui em causa.

Acresce que a Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de Dezembro, que aprovou o orçamento de Estado para 
2012, aditou ao artigo 52º da LGT mais dois números, o 5 e o 6, que, fixaram o prazo de apenas um 
ano para a validade da isenção de prestação de garantia.

Contudo, de acordo com o artigo 12º do Código Civil, a lei só dispõe para o futuro.
E, não obstante o artigo 151º da Lei a.º 64 -B/2011, de 30 de Dezembro estabelecer disposições 

legais transitórias no âmbito da LGT em, nenhuma delas manda aplicar o disposto n.º 5, do artigo 52º 
da LGT aos processos de execução fiscal pendentes.

Neste sentido, os n.ºs 5 e 6 do artigo 52º da LGT não se aplicam aos processos pendentes em que 
tenha sido concedida a isenção de prestação de garantia, uma vez que anteriormente à citada alteração 
normativa não existia qualquer sujeição a qualquer prazo de caducidade.

Pelo que, o despacho reclamado é ilegal, tendo o mesmo de ser anulado.
IV — Decisão
Em face do exposto, julga -se a presente reclamação procedente.”
DECIDINDO NESTE STA
A questão que se suscita nos presentes autos é a de saber se os números 5 e 6 do artº 52º da LGT, 

na redacção introduzida pela Lei 64 -B/2011, de 30/12, que entrou em vigor em 01/01/2012 se aplicam 
ao caso dos autos em que, como resulta do probatório, (alíneas B) e D)) o pedido de isenção de prestação 
de garantia foi apresentado em 31/03/2010 e deferido em 30/03/2011.

Decidiu a sentença recorrida que as alterações introduzidas pela supra mencionada Lei 
de Orçamento de Estado de 2012 só operavam para pedidos futuros de isenção de prestação de 
garantia.

Sustenta a reclamante que a mesma Lei de Orçamento de Estado ao estabelecer um novo regime 
de caducidade do direito de isenção de prestação de garantia, este novo regime é aplicável às isenções 
que já estiverem concedidas na data da sua entrada em vigor, mas que o prazo só se contará a a partir 
da data da respectiva entrada em vigor, de acordo com o disposto no artº 297º do C. Civil.

A recorrente defende esta posição com o argumento de que a sujeição a prazo, por uma lei nova, 
de um direito que à face da lei antiga não tinha qualquer limite temporal consubstancia, ou pelo menos 
é equiparável, a uma situação de encurtamento do prazo.

Diremos desde já que não acolhemos esta argumentação e que, em consequência, o recurso, não 
logrará provimento.

Em primeiro lugar, não se subscreve o entendimento de que a inexistência de prazo possa ser 
equiparável a um “prazo em curso”. A nosso ver só está em curso o prazo que foi definido previamente, 
para os todos os efeitos normalmente associados aos prazos, designadamente a caducidade e a prescri-
ção. A inexistência de prazo não pode ter como conteúdo integrante, um “prazo em curso” e, por isso, 
a introdução de um prazo limite para vigência de uma isenção que quando concedida não tinha prazo, 
não é equiparável a uma situação de encurtamento do prazo.

Ora, é inquestionável que o artº 297º do C. Civil se refere a prazos em curso e por isso definidos 
previamente e não à inexistência de prazos, quando refere:

“Artigo 297.º  - Alteração de prazos   1. A lei que estabelecer, para qualquer efeito, um prazo 
mais curto do que o fixado na lei anterior é também aplicável aos prazos que já estiverem em curso, 
mas o prazo só se conta a partir da entrada em vigor da nova lei, a não ser que, segundo a lei antiga, 
falte menos tempo para o prazo se completar.

2. A lei que fixar um prazo mais longo é igualmente aplicável aos prazos que já estejam em curso, 
mas computar -se -á neles todo o tempo decorrido desde o seu momento inicial.

3. A doutrina dos números anteriores é extensiva, na parte aplicável, aos prazos fixados pelos 
tribunais ou por qualquer autoridade”
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Não se desconhece a doutrina expendida na LGT anotada e comentada de Diogo Leite Campos, 
Benjamim Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, 4ª Edição de 2012 quando a fls. 424 ali se refere:

“A Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de Dezembro, veio estabelecer um regime de validade temporária 
da isenção de garantia, limitando -a a um ano, sem prejuízo da possibilidade de o interessado obter um 
novo período de suspensão da execução com isenção de prestação de garantia (n.ºs 5 e 6 deste artigo, 
na redacção daquela Lei).

Relativamente às isenções que estiverem concedidas no momento da entrada em vigor destas 
alterações, será aplicável o novo regime, mas o prazo só se contará dessa entrada em vigor, de harmo-
nia com o disposto no n.º 1 do art. 297.º do CC. Na verdade, a sujeição a prazo, por uma lei nova, de 
um direito que à face da lei antiga não tinha qualquer limite temporal consubstancia, ou pelo menos é 
equiparável, a uma situação de encurtamento de prazo”.

No entanto, continuamos a defender a posição expressa no acórdão deste STA de 10/10/2012 tirado 
no recurso 0859/12, ponderando, ainda que a citada Lei de Orçamento de Estado de 2012 procede a 
uma alteração substantiva do regime da isenção de prestação de garantia introduzindo -lhe uma causa 
de caducidade (decurso de um determinado período temporal) temos também de considerar o disposto 
no artº 12º n.º 3 da LGT de onde ressalta a manutenção das garantias, direitos e interesses legítimos 
anteriormente constituídos dos contribuintes.

Continua actual e é de reiterar a linha de entendimento seguida no acórdão deste STA de 10/10/2012 
tirado no recurso 0859/12 onde se expendeu:

“(…)A finalizar cumpre deixar bem claro que como bem se considerou na decisão recorrida 
que A Lei 64 -B/2011 de 30 de Dezembro, que aprovou o orçamento de Estado para 2012, aditou ao 
art.52º da LGT mais dois números, o 5 e o 6, que, fixaram o prazo de apenas um ano para a validade 
da isenção de prestação de garantia.

Sucede porém que, nos termos do art.12º do Código Civil (CC), a lei só dispõe para o futuro.
Ora, embora o art.151º da referida Lei 64 -B/2011 de 30 de Dezembro estabeleça disposições 

legais transitórias no âmbito da LGT em, nenhuma delas manda aplicar o disposto no art. 52º, n.º5 da 
LGT aos processos de execução fiscal pendentes.

Pelo que, os números 5 e 6 do art.52º, da LGT não se aplicam aos processos pendentes em que 
tenha sido concedida a dispensa de prestação de garantia, por antes da referida alteração normativa 
não haver qualquer sujeição a qualquer prazo de caducidade, não contendendo esta interpretação com 
a possibilidade legal que a AT tem de fundamentadamente, nas situação previstas na lei, de poder pedir 
o seu reforço ou mesmo a sua prestação em casos em que a haja dispensado. Estes poderes legais não 
instituem um sistema regra, antes devem ser utilizados casuisticamente e sempre com a devida funda-
mentação por atenção designadamente à alteração das situações patrimoniais dos contribuintes. Não 
se discute esta matéria nos autos mas antes a amplitude e efeitos da decisão de dispensa de prestação 
de garantia efectuada na sequência da reclamação graciosa apresentada e sempre por atenção ao 
quadro legal vigente naquela altura ou seja antes das alterações introduzidas pela lei 64 -B/2011 de 
30/12, ainda que a recorrente se manifeste pela estrita análise do despacho de indeferimento de dispensa 
de prestação de garantia na sequência da apresentação da impugnação no que não t/em razão, por a 
ilegalidade do mesmo ser determinada pelos antecedentes em matéria da falada dispensa(…)”.

Seja -nos permitido, ainda, citar também o Ac. deste STA (Secção de Contencioso Administrativo) de 
09/10/2008 tirado no recurso n.º 0355/08 onde se refere que “O art. 297º do C. Civil não prevê directamente 
a hipótese da lei nova estabelecer pela primeira vez um prazo mas, como refere BAPTISTA MACHADO, 
ob. cit. pág. 243 “deve ainda acrescentar -se que, se a Lei Nova vem estabelecer pela primeira vez um 
prazo, este só deve ser contado, qualquer que seja o momento inicial fixado, a partir do início de vigên-
cia da nova lei””. Vide, no mesmo sentido, Regime Jurídico da Urbanização e Edificação comentado de 
Fernanda Paula Oliveira; Maria José Castanheira Neves; Dulce Lopes; Fernanda Maças a fls. 524.

Nesta linha de entendimento, o recurso não logra provimento.
Preparando a decisão alinhamos as seguintes proposições:
1) Os números 5 e 6 do artº 52º da LGT na redacção introduzida pela Lei 64 -B/2011, de 30/12, 

que entrou em vigor em 01/01/2012 (Lei de Orçamento de Estado de 2012) só operam para pedidos 
futuros de isenção de prestação de garantia.

2) A introdução de um prazo limite para vigência de uma isenção que quando concedida não 
tinha prazo, não é equiparável a uma situação de encurtamento do prazo, não sendo, pois, de aplicar o 
disposto no artº 297º do C. Civil, devendo antes considerar -se o artº 12º n.º 3 da LGT, para decidir da 
sua aplicação a procedimentos pendentes à data da sua entrada em vigor.

4 - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em confirmar a 

decisão recorrida.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 5 de Junho de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 
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 Acórdão de 5 de Junho de 2013.

Assunto:

Prazo processual. Arguição de nulidade. Execução fiscal.

Sumário:

 I — A nulidade da citação deve ser arguida dentro do prazo para a contestação, ou 
seja, no caso da execução fiscal, dentro do prazo para deduzir oposição à exe-
cução fiscal, que é de 30 dias a contar da citação (cfr. art. 198.º, n.º 2, do CPC e 
art. 203.º, n.º 1, do CPPT).

 II — Esse prazo, porque fixa o tempo para a prática de um acto num processo judicial 
(art. 103.º, n.º 1, da LGT), tem natureza adjectiva ou processual, motivo por que 
a sua contagem fica sujeita às regras do CPC, por força do disposto no n.º 2 do 
art. 20.º do CPPT.

 III — Daí resulta, designadamente, que o prazo se suspende durante o período de férias 
judiciais (cfr. art. 144.º, n.º 1, do CPC).

Processo n.º 868/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I -RELATÓRIO
1. A…, identificada nos autos, reclamou do despacho proferido pelo Sr. Chefe do Serviço de 

Finanças da Póvoa do Lanhoso, datado de 11/10/2012, que indeferiu o seu pedido de declaração de 
nulidade de citação que lhe foi realizada na qualidade de responsável subsidiária, no âmbito do processo 
de execução fiscal nº. 0426201001020129 e apensos, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, 
que decidiu julgar improcedente a reclamação.

2. Não se conformando, a então reclamante veio interpor recurso para este STA, apresentando as 
seguintes conclusões das suas alegações:

“1ª  - O n.º 2, do artigo 198.º do CPC, aplicável ex vi da alínea e), do artigo 2º, do CPPT, prevê 
que o prazo para arguir a nulidade da citação é o que tiver sido indicado na contestação — ou seja, 
in casu, no prazo para deduzir oposição. Sendo que, nos termos do n.º 1, do artigo 203.º, do CPPT, o 
prazo para deduzir oposição à execução é de 30 dias.

2ª  - Conforme expõe Jorge Lopes de Sousa “[o] processo de execução fiscal tem natureza judicial 
na sua totalidade, apesar da possibilidade de nele participarem órgãos da administração tributária 
(art. 103º, n.º 1, da LGT). Por isso, todos os prazos para a prática de actos inseridos no processo de 
execução fiscal são prazos para a prática de actos num processo judicial, a que se aplicam as regras 
previstas no art. 144º do CPC, por força do disposto no n.º 2, deste artigo 20º” — in Código de Pro-
cedimento e Processo Tributário Anotado e Comentado, I Volume, 6.ª Edição, 2011, Áreas Editora, 
página 283 [destaque nosso].

3ª  - O regime aplicável a um prazo previsto no Código de Processo Civil, para a prática de um 
acto em processo de execução fiscal (arguição da nulidade da citação), não pode deixar de ser consi-
derado um prazo processual, que, naturalmente, se suspende em férias judiciais.

4ª  - De facto, com o devido respeito (que é muito), não faz sentido dizer que o prazo para arguir 
uma nulidade processual não é um prazo processual.

5ª  - O que releva na determinação do regime legal aplicável a determinado prazo é saber a que 
acto é o mesmo relativo e em que processo ou procedimento esse acto é praticado.

6ª  - Sendo o acto de arguição de nulidade da citação praticado no processo de execução fiscal, 
que é um processo judicial, é inequívoco que, in casu, não é aplicável o n.º 1, do artigo 20.º, do CPPT, 
mas antes o n.º 2, desse mesmo artigo, o qual prevê que os prazos para a prática de actos no processo 
judicial contam -se nos termos do Código de Processo Civil.

7ª  - Tal como os actos praticados no processo de execução, previsto no CPC, tendentes a uma 
decisão do Agente de Execução não deixam de ser prazos processuais (ou seja não se contam nos termos 
do 279º do Código Civil, mas sim nos termos do CPC), também, no processo de execução fiscal, não é 
por o órgão da execução fiscal (ou seja, órgão do processo) ter competência para decidir que o prazo 
para a prática do acto processual deixa de se contar nos termos do código de Processo Civil.
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8ª  - Aliás, se fosse essa a intenção do legislador certamente que o mesmo a teria plasmado na 
lei (ou seja no artigo 20,º do CPPT). E verifica -se que, na realidade, o que se plasmou no n.º 2, do 
artigo 20.º do CPPT é que “os prazos para a prática de actos no processo judicial contam -se nos 
termos do Código de Processo Civil”.

9ª  - Os procedimentos tributários, para efeitos do CPPT, são apenas os indicados no respectivo 
art. 44º, como se refere no seu n.º 1.

10ª  - Ora, tendo o próprio legislador determinado que o prazo para arguir a nulidade da citação 
é o mesmo que o prazo para deduzir a contestação, não nos parece aceitável que se entenda que um 
dos prazos corre em férias judiciais enquanto o outro não.

11ª  - Na realidade, a interpretação da referida norma deve ir no sentido da correspondência do 
prazo previsto para a prática de cada uma dos actos processuais (contestação ou arguição de nulidade).

12ª  - Por outro lado, considerar -se que o prazo para a prática de um acto processual não é um 
prazo processual é violador das legítimas expectativas dos cidadãos.

13ª  - A interpretação adequada das normas supra expostas é a de que o prazo de arguição da 
nulidade da citação é um prazo processual que se suspende em férias judiciais.

14ª  - Conforme consta do 4º facto provado, a Executada recebeu a citação no dia 20 de Junho 
de 2012, pelo que correram 25 dias, até que no dia 16 de Julho de 2012, o prazo se suspendeu com o 
início das férias judiciais.

15ª  - E, cessadas as férias judicias a 31 de Agosto de 2012, cessou também a suspensão do prazo, 
que voltou a correr a partir do dia 1 de Setembro de 2012, tendo o seu termo (sem dias de multa) 
ocorrido a 5 de Setembro de 2012.

16ª  - Tendo a Executada apresentado requerimento a arguir as nulidades da citação, no dia 4 de 
Setembro de 2012 (cfr. 5º facto provado), verifica -se que tal acto foi praticado dentro do prazo.

17ª – Pelo que, ao considerar extemporâneo o requerimento apresentado pela Executada, a 
sentença ora recorrida violou o nº. 2, do artigo 20 e o nº. 1 do artigo 44º ambos do CPPT, o nº. 1, do 
artigo 143º e o nº. 1, do artigo 144º ambos do CPC, bem como o nº. 1, do artigo 103º da LGT.

18ª  - Na realidade, devia o Tribunal a quo ter considerado a reclamação apresentada pela Exe-
cutada procedente, revogando o despacho reclamado, considerando o acto de arguição da nulidade 
da citação atempadamente praticado e:

 - declarado, desde logo, as nulidades da citação arguidas pela Executada,
 - ou, caso assim o entende -se, ordenado ao órgão da execução fiscal que se pronunciasse sobre 

tais nulidades.
19ª  - Pelo que, deve a sentença ora recorrida ser revogada, determinando -se que o Tribunal a quo 

deve pronunciar -se sobre o mérito das nulidades arguidas pela ora Recorrente, ou então, revogando -se 
a sentença ora recorrida e substituindo -a por outra que considere a presente reclamação procedente, 
ordenando -se ao órgão da execução fiscal que se pronuncie sobre o mérito do requerimento apresen-
tado pela Executada.

NESTES TERMOS E NOS MAIS DE DIREITO, E SEMPRE COM O MUI DOUTO SUPRIMENTO 
DE V EXA, DEVE O RECURSO IN CASU SER CONSIDERADO TOTALMENTE PROCEDENTE E, 
CONCOMITANTEMENTE, SER REVOGADA A SENTENÇA ORA SINDICADA, DETERMINANDO-
-SE QUE DEVE O TRIBUNAL A QUO PRONUNCIAR -SE SOBRE O MÉRITO DAS NULIDADES DA 
CITAÇÃO ARGUIDAS PELA ORA RECORRENTE, OU ENTÃO, REVOGANDO -SE A SENTENÇA ORA 
RECORRIDA E SUBSTITUINDO -A POR OUTRA QUE CONSIDERE A PRESENTE RECLAMAÇÃO 
PROCEDENTE, ORDENANDO -SE AO ÓRGÃO DA EXECUÇÃO FISCAL QUE SE PRONUNCIE 
SOBRE O MÉRITO DO REQUERIMENTO APRESENTADO PELA EXECUTADA, COM AS INEREN-
TES CONSEQUÊNCIAS LEGAIS”.

3. Não houve contra -alegações.
4. O Magistrado Ministério Público emitiu douto parecer concluindo do seguinte modo:
“(…) Nos termos do estatuído no artigo 198.º/2 do CPC, ex vi do artigo 2.º/ e) do CPPT, a ar-

guição da nulidade da citação deve ser feita no prazo da contestação.
Por força do disposto no artigo 203.º/1 a) do CPPPT, a oposição deve ser deduzida no prazo de 

30 dias contados da citação pessoal.
O processo de execução fiscal tem natureza judicial na sua totalidade, independentemente da 

participação dos órgãos da administração fiscal nos actos que não tenham natureza jurisdicional, nos 
termos do disposto no artigo 103.º/1 da LGT.

Por isso mesmo todos os prazos para a prática de actos inseridos no processo de execução fiscal 
são prazos para a prática de actos num processo judicial, aos quais se aplicam as regras do artigo 144.º 
do CPC ex vi do artigo 20.º/2 do CPPT. (1)

A recorrente foi citada na execução fiscal em 20 de Junho de 2012.
Em 4 de Setembro de 2012 dirigiu ao processo de execução fiscal requerimento de arguição de 

nulidade da citação.
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O prazo de arguição de nulidade esteve suspenso no período de férias judiciais de Verão, entre 
16 de Julho e 31 de Agosto, pelo que terminou em 5 de Setembro de 2012.

Assim, tendo o requerimento de arguição de nulidade da citação dado entrada no órgão de exe-
cução fiscal em 4 de Setembro de 2012 é axiomático que a pretensão o é tempestiva.

A sentença recorrida merece, pois, censura.
Termos em que deve ser dar -se provimento ao recurso, revogar -se a sentença recorrida e anular-

-se o acto sindicado do OEF”.
5. Com dispensa de vistos, por o processo ser urgente, cumpre apreciar e decidir.
II -FUNDAMENTOS
1 - DE FACTO
A sentença recorrida deu como fixada a seguinte matéria de facto:
“1. Em 14.04.2005 no Serviço de Finanças de Póvoa do Lanhoso foi instaurado o Processo de 

Execução Fiscal 0426201001020129 onde figurava como Executada B…, Lda, processo que visava 
a cobrança coerciva de dívidas referentes a Imposto sobre o Valor Acrescentado do exercício de 
2008 — cfr. fls. 1 e seguintes do Processo Administrativo apenso aos autos;

2. Por despacho de 18.05.2012 foi determinada a notificação de A…, na qualidade de gerente 
da Executada, contra quem poderá vir a ocorrer a reversão das dívidas exequendas, para, querendo, 
exercer o direito de audição — cfr. fls. 4 e seguintes do Processo Administrativo apenso aos autos;

3. Em 18.06.2012 foi lavrado despacho de reversão contra A… — cfr. fls. 8 do Processo Admi-
nistrativo apenso aos autos;

4. A Revertida foi citada do despacho mencionado em 3. a 20.06.2012 — cfr. fls. 12 do Processo 
Administrativo apenso aos autos;

5. Em 04.09.2012 deu entrada no Serviço de Finanças da Póvoa do Lanhoso, dirigido a Processo 
de Execução Fiscal 0426201001020129, um requerimento da Revertida, A…, onde é arguida a nulidade 
da citação — cfr. fls. 16 a 20 do Processo Administrativo apenso aos autos;

6. Sobre o requerimento identificado em 5., incidiu despacho datado de 11 de Outubro de 2012, 
com o seguinte teor: “(…) resulta do nº2 do art. 198º do Código de Processo Civil, ex vi e) do art. 2º do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário que o prazo para ser arguida a nulidade da citação é 
o que tiver sido indicado para a contestação. Na citação em causa, consta o prazo de 30 dias, a contar 
da citação, para deduzir oposição judicial. Tendo a aludida citação sido efectivada em 2012.06.20, o 
referido prazo precludiu em 2012.07.20. Dado que o requerimento foi expedido por via posta através de 
cada registada, constando no registo a data de 2012.09.04, é essa a data em que se considera arguida 
a nulidade da citação. Por tudo o referido determino o indeferimento do requerimento em causa por 
extemporâneo (…)” — cfr. fls. 21 verso do Processo Administrativo apenso aos autos;

7. A Reclamante foi notificada do despacho mencionado em 6. em 15.10.2012 — cfr. fls. 23 do 
Processo Administrativo apenso aos autos;

8. Em 25.10.2012 deu entrada no Serviço de Finanças da Póvoa do Lanhoso a presente Recla-
mação de Acto do Órgão de Execução Fiscal — cfr. fls. 4 dos autos”.

2 - DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
A ora recorrente arguiu junto do Serviço de Finanças da Póvoa do Lanhoso a nulidade da citação 

que lhe foi efectuada na qualidade de responsável subsidiária (cfr. n.ºs 1 a 5 dos factos provados).
Por despacho de 11 de Outubro de 2012, o Chefe daquele Serviço de Finanças indeferiu o requeri-

mento por extemporaneidade, entendendo que o prazo para arguir a nulidade da citação, que considerou 
ser o da oposição à execução fiscal, estava já esgotado, sendo que subjacente a esse entendimento esteve 
a contagem do prazo, efectuada seguidamente e sem desconto do período de férias judiciais (cfr. n.º 6 
dos factos provados). Na verdade, considerou -se naquela decisão que, porque a citação foi efectuada 
em 20 de Junho de 2012, o prazo para arguir a nulidade desse acto «precludiu em 2012.07.20».

Subjacente a este entendimento de que o prazo para arguir a nulidade da citação tem natureza subs-
tantiva e não judicial, sabido que é que a principal diferença entre a contagem do prazo substantivo e do 
prazo processual, e que resulta do art. 144.º do Código de Processo Civil (CPC), é quanto à suspensão 
durante as férias judiciais, que não ocorre no primeiro caso e se verifica, em regra (2), no segundo.

Notificada deste Despacho, a Executada reclamou judicialmente, ao abrigo do disposto nos 
arts. 276.º e 278.º do CPPT, mas a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga julgou improce-
dente a reclamação, confirmando a legalidade da decisão do órgão de execução fiscal.

Para tanto ponderou -se na sentença recorrida, entre o mais, que:
• “(…) sendo a competência para conhecer e apreciar as nulidades cometidas no Processo de 

Execução Fiscal do Órgão de Execução Fiscal, não faria qualquer sentido que o prazo para apresentar 
o pedido de nulidade tivesse natureza judicial. Perece -nos por isso que o prazo para arguir a nulidade 
da citação perante o Órgão de Execução Fiscal tem natureza substancial e conta -se nos termos do 
art. 279º do Código Civil, de acordo com o disposto no art. 20º n.º 1 do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário. (…)
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• “(…) não tendo este prazo natureza judicial, não se interrompeu durante o período de férias 
judiciais, logo o mesmo terminou em 20.07.2012, muito antes de 04.09.2012, data em que deu entrada 
o requerimento de arguição de nulidades sobre o qual veio a recair o despacho reclamado”.

Contra este entendimento se insurge a reclamante ora recorrente alegando, em síntese, que “A 
interpretação adequada das normas supra expostas é a de que o prazo de arguição da nulidade da citação 
é um prazo processual que se suspende em férias judiciais”.

Em face das conclusões, que são as determinantes para determinar o objecto e âmbito do presente 
recurso [cfr. os arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], o objecto do presente 
recurso consiste em saber se a sentença recorrida fez errado julgamento ao confirmar a legalidade da 
decisão do órgão de execução fiscal que considerou intempestiva a arguição da nulidade da citação, o 
que passa por averiguar qual a natureza (substantiva ou processual) do prazo para arguir essa nulidade 
e, consequentemente, como se faz a sua contagem, designadamente se ocorre a sua suspensão durante 
o período de férias judiciais.

3. Assim delimitado o objecto deste recurso, verifica -se que questão idêntica foi decidida por 
Acórdão de 29 de Maio de 2013, proc n.º 828/13, no qual interviemos como adjunta. Concordando 
inteiramente com a doutrina fixada no mesmo e não tendo sido aduzidas razões que justifiquem outro 
entendimento, limitar -nos -emos a reproduzir o mencionado acórdão, com as devidas adaptações.

No mencionado Acórdão pode ler -se quanto ao “Prazo para arguir a nulidade da Citação – sua 
contagem”, o seguinte:

“É inquestionável que a nulidade da citação deve ser arguida dentro do prazo para a contestação, 
ou seja, no caso da execução fiscal, dentro do prazo para deduzir oposição à execução fiscal, que é de 
30 dias a contar da citação (cfr. art. 198.º, n.º 2, do CPC e art. 203.º, n.º 1, do CPPT) (3).

“É também inquestionável que o processo de execução fiscal tem natureza judicial, hoje reconhe-
cida expressamente no n.º 1 do art. 103.º da Lei Geral Tributária (LGT).

“Daí que a contagem dos prazos para a prática de actos dentro do processo de execução fiscal – aí 
se incluindo a arguição da nulidade da citação – seja a efectuar nos termos das regras do CPC, como 
estipula o n.º 2 do art. 20.º do CPPT. Note -se que a possibilidade que a lei admite, da prática pelos ór-
gãos da Administração tributária de actos que não tenham natureza jurisdicional em sede de execução 
fiscal, não contende com a natureza judicial do processo e, por isso, com a natureza do prazo para a 
prática de actos no processo (4). Assim, sendo certo que compete ao órgão de execução fiscal conhecer 
das nulidades ocorridas no processo de execução fiscal (5), o prazo para arguição da nulidade da citação 
não deixa de ter carácter judicial.

“De acordo com o disposto no n.º 2 do art. 20.º do CPPT, «[o]s prazos para a prática de actos no 
processo judicial contam -se nos termos do Código de Processo Civil».

“O que, atento o que preceitua o n.º 1 do art. 144.º do CPC (6), significa que esses prazos, com 
excepções a que ora não cumpre atender, se suspendem durante o período de férias judiciais”.

Aplicando a jurisprudência mencionada ao caso em apreço, resulta do probatório que a recorrente 
foi citada na execução fiscal em 20 de Junho de 2012 e dirigiu, em 4 de Setembro de 2012, ao processo 
de execução fiscal requerimento de arguição de nulidade da citação.

Está igualmente fixado que o prazo de arguição de nulidade esteve suspenso no período de férias 
judiciais de Verão, entre 16 de Julho e 31 de Agosto, pelo que apenas terminou em 5 de Setembro de 2012.

Assim, tendo o requerimento de arguição de nulidade da citação dado entrada no órgão de execução 
fiscal em 4 de Setembro de 2012 é patente que a pretensão é tempestiva.

Nesta sequência, a sentença recorrida que assim não entendeu enferma de erro de julgamento, o que 
determina que seja concedido provimento ao recurso, revogada a sentença e, julgando -se a reclamação 
judicial procedente, os autos devam oportunamente ser remetidos ao órgão de execução fiscal a fim de 
aí ser apreciado e decidido o requerimento por que foi arguida a nulidade da citação.

III - DECISÃO
Termos em que os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-

trativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, julgar 
procedente a reclamação judicial e anular a decisão administrativa reclamada, motivo, por que deverão 
os autos regressar ao órgão de execução fiscal a fim de aí ser apreciado e decidido o requerimento por 
que foi arguida a nulidade da citação.

Custas pela Fazenda Pública, mas apenas em 1.ª instância.

Lisboa, 5 de Junho de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, 6ª edição revista, I volume, página 283 e 
III volume, página 432.

(2) As excepções são os prazos superiores a seis meses e os prazos em processos urgentes, que correm em férias judiciais.
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(3) Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, 
Áreas Editora, 6.ª edição, volume III, anotação 5 ao art. 165.º, págs. 137/138.

(4) Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume I, anotação 13 ao art. 20.º, pág. 283, onde afirma: «O 
processo de execução fiscal tem natureza judicial na sua totalidade, apesar da possibilidade de nele participarem órgãos da 
administração tributária (art. 103.º, n.º 1, da LGT). Por isso, todos os prazos para prática de actos inseridos no processo de 
execução fiscal são prazos para prática de actos num processo judicial, a que se aplicam as regras previstas no art. 144.º do 
CPC, por força do disposto no n.º 2 deste art. 20.º».

(5) Neste sentido, o acórdão de 5 de Julho de 2012, do Pleno da Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo proferido no processo n.º 873/11, publicado no Apêndice ao Diário da República de 8 de Maio 
de 2013 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2012/32430.pdf), págs. 159 a 168, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/4bb3a5d51765e00680257a3a00584450?OpenDocument.

(6) «O prazo processual, estabelecido por lei ou fixado por despacho do juiz, é contínuo, suspendendo -se, no entanto, 
durante as férias judiciais, salvo se a sua duração for igual ou superior a seis meses ou se tratar de actos a praticar em pro-
cessos que a lei considere urgentes». 

 Acórdão de 5 de Junho de 2013.

Assunto:

Loteamento. Desistência. Taxa de compensação. Restituição.

Sumário:

 I — De acordo com o art. 26º do RJUE, a deliberação final de deferimento do pedido de 
licenciamento consubstancia a licença para a realização da operação urbanística, 
pelo que o acto final de licenciamento define, portanto, a situação do respectivo 
requerente e o alvará assume a natureza jurídica de acto integrativo da eficácia 
do acto de licenciamento.

 II — Com a emissão do alvará de loteamento, o Município coloca na disponibilidade 
do titular de tal alvará a possibilidade de aproveitamento do que vai implicado 
na respectiva operação urbanística, dessa forma se encontrando justificação para 
a cobrança das respectivas taxas. E o facto de o titular do alvará de loteamento 
ter apresentado posteriormente um requerimento a desistir do loteamento, não 
determina a eliminação do acto administrativo de licenciamento ou que este deixe 
de produzir os seus efeitos.

  E carecendo essa desistência de relevância, também dela não poderão advir 
quaisquer efeitos, nomeadamente a devolução das taxas pagas, incluindo a taxa 
de compensação.

Processo n.º 876/12 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Câmara Municipal de Felgueiras.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
RELATÓRIO
1.1. A………… Lda., com os demais sinais dos autos, recorre da sentença que, proferida pelo 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, julgou improcedente a impugnação judicial «do despacho 
da Câmara Municipal de Felgueiras de 07/08/2007 que indeferiu a devolução das quantias pagas pelo 
requerente a título de taxa de compensação.»

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1  - A definição legal de taxa obriga a compensações pela isenção da obrigação de construir pelo 

loteador as infra -estruturas a que se refere a alínea h) do art. 2º, ou não se justificar a localização de 
qualquer equipamento ou espaço verde públicos no referido prédio, e advém da utilização de bens e 
equipamentos que pertencem ao domínio público e de que o loteamento passará a usufruir;

2  - Ora, atento o carácter sinalagmático ou obrigacionista que inspira a existência no sistema fiscal 
da figura da taxa, e que a diferencia do imposto, parece evidente que a obrigação do seu pagamento 
pelo particular apenas existe no momento, ou a partir do qual, ele usufrui, ou passa a usufruir, ou ainda 
a retirar uma vantagem patrimonial da existência dos bens ou equipamentos do domínio público;

3  - Tal dever cessa no momento em que a actividade prestacional da Administração deixa de 
existir, in casu, a partir do momento em que a impugnante deixou de estar em situação de usufruir de 
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uma vantagem patrimonial de isenção da obrigação de construir as infra -estruturas do loteamento que 
desistiu de levar a efeito;

4  - A sentença recorrida considerou que, o facto de a impugnante ter desistido do loteamento é 
irrelevante pois entende que, uma vez emitido o alvará de loteamento o procedimento extingue -se, nos 
termos do disposto no art. 108º do CPA, e com isso o direito da impugnante ver restituídas as quantias 
pagas a título de compensação, em face da manutenção da titularidade do alvará de loteamento;

5  - Ora, não pode o recorrente aceitar tal asserção da Mm.ª Juiz “a quo”, pelo que ocorre erro de 
julgamento;

6  - Se a decisão final de deferimento do pedido de licenciamento consubstancia a licença para 
a realização da operação urbanística, nos termos do art.º 26.º do RJUE, não é menos verdade que, o 
requerimento da recorrente visa que tal decisão deixe de produzir os seus efeitos, por via da desistência 
do pedido nos termos do disposto no art.º 110.º do CPA;

7  - Sendo certo que, a operação de loteamento não fica concluída com a emissão da licença que 
autoriza a operação urbanística, tanto mais que a mesma tem uma duração limitada ao período fixado 
para a execução das infra -estruturas, nos termos do disposto no art.º 71.º do RJUE;

8  - Pelo que, não é exacta a afirmação da sentença recorrida de que, com a decisão que autorizou 
o loteamento e que levou à emissão do respectivo alvará, o procedimento esteja concluído, uma vez que 
só no momento em que ocorrer a recepção definitiva a que alude o art. 87º do RJUE, é que o mesmo 
fica, efectivamente, concluído;

9  - Pelo que, como se alegou na petição inicial, nos termos do n.º 4, do art. 117º do DL 555/99 
de 16/12 “A exigência, pela câmara municipal ou por qualquer dos seus membros, de mais valias não 
previstas na lei ou de quaisquer contrapartidas, compensações ou donativos confere ao titular da 
licença ou autorização para a realização de operação urbanística, quando dê cumprimento àquelas 
exigências, a direito de reaver as quantias indevidamente pagas (…)”.

10  - Ora, como não houve despesas efectuadas ou a efectuar pela recorrida, nem a operação de 
loteamento determinou a necessidade da realização de infra -estruturas, e, em consequência, a recorrente 
não retirou quaisquer benefícios da utilização de equipamentos públicos disponibilizados por aquela;

11  - Por outro lado, a não restituição das quantias pagas a título de “taxa de compensação” confi-
guram a sua transformação num verdadeiro imposto, uma vez que a taxa exigida ao dono do loteamento 
pressupõe a contrapartida por parte do Município de realização efectiva de obras de urbanização de 
valor igual ao montante da “taxa” cobrada, dado o carácter sinalagmático ou bilateral da taxa de urba-
nização, o que no caso não ocorreu;

12  - A “taxa de compensação” em causa jamais poderá ser considerada como uma taxa adminis-
trativa, pois à prestação exigida ao particular, a pretexto (e não por causa) do requerimento de operação 
de loteamento a executar, não corresponde, por parte da autarquia, a uma prestação individualizaria 
de um serviço público, o acesso à utilização de bens do domínio público ou à remoção de um limite 
jurídico (limite ou obstáculo jurídico real levantado por razões de interesse público geral) à actividade 
dos particulares;

13  - Ora, in casu, a chamada “taxa de compensação” cobrada à recorrente e paga por esta, deixou 
de existir reciprocidade já que, com a desistência da operação de loteamento, não recebeu nem receberá 
qualquer contrapartida económica proporcional da Câmara Municipal de Felgueiras apenas recebendo 
permissão para realizar a operação de loteamento;

14  - Outrossim, a Lei 90/95, de 01/09 autorizou o governo a “esclarecer que as taxas municipais 
por realização de infra -estruturas urbanísticas só são devidas quando resultem de efectiva prestação 
de serviço pelo município”;

15  - Sendo certo que, o artigo 4º n.º 2 da Lei Geral Tributária veio consagrar de forma inequívoca 
que a exigência de uma taxa tem que se fundamentar numa utilidade individual e directa que beneficie 
o particular, resultante de uma contraprestação concreta e simultânea por parte da entidade que cobra 
o tributo, apenas assim se verificando o nexo sinalagmático que é pressuposto da taxa;

16  - Ora, não correspondendo tal “taxa de compensação” à prestação de qualquer serviço pela 
Câmara Municipal do Felgueiras, está -se perante um verdadeiro imposto e não perante uma taxa e 
constituindo um imposto, é inconstitucional, por contrariar o disposto nos artigos 2º, 106º, n.º 2 e 168º, 
n.º 1, alínea i) da CRP, actualmente, após a última revisão, artigos 103º, nºs. 2 e 3, e 165º, n.º 1, da CRP;

17  - O indeferimento do pedido de restituição da referida quantia pela CMF padece, inequivo-
camente, de nulidade, que expressamente se invoca, pois ofende o conteúdo essencial de um direito 
fundamental e constitucional – o direito dos cidadãos ao não pagamento dos “impostos que não te-
nham sido criados nos termos da Constituição e cuja liquidação e cobrança se não façam nas formas 
prescritas por lei.

18  - Assim, a sentença recorrida violou, para além de outros, o disposto nos art. 68º do DL. 
n.º 445/91, de 20/11, art. 4º, n.º 2, da LGT, art. 1º, nºs. 1, 2 e 3, do DL. n.º 256 -A/77, de 17/6, arts. 124º 
e 125º do CPA, arts. 19º/b), 21º, 82º e 120º, alínea c) do CPT, arts. 2º, 106º, n.º 2, 168º, n.º 1, alínea i) – 
actualmente, após a última revisão, arts. 103º, nºs. 2 e 3, e 165º da CRP.
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Termina pedindo o provimento do recurso e a revogação da sentença recorrida, substituindo -se 
por outra que ordene a devolução à recorrente da taxa compensatória.

1.3. A recorrida Câmara Municipal de Felgueiras apresentou contra -alegações, formulando as 
conclusões seguintes:

1ª A compensação em causa é uma taxa e não perdeu essa natureza pelo facto de quem a pagou 
ter vindo, mais tarde, a desistir de realizar a operação de loteamento para a qual obteve o necessário 
alvará de licença;

2ª A A… obteve a vantagem de que a compensação constituiu contrapartida: foi autorizada a 
realizar a operação de loteamento, da qual, depois, veio a desistir;

3ª O procedimento administrativo desencadeado pelo requerimento através do qual a A… requereu 
a licença de loteamento extinguiu -se com a emissão do respectivo alvará.

4ª Uma vez paga a referida compensação e emitido o respectivo alvará, a A…, deixou de poder 
reaver a quantia paga, tal como, no caso de ter havido cedência de terrenos, teria deixado de poder 
reaver esses terrenos, entretanto, integrados no domínio público municipal;

5ª Não foi violada nenhuma das múltiplas normas legais e constitucionais invocadas pela ora 
Recorrente, incluindo aquelas que já estão revogadas;

6ª A sentença objecto do presente recurso jurisdicional fez uma boa aplicação do direito.
Nestes termos e nos demais que serão superiormente supridos, deve ser negado provimento ao 

presente recurso jurisdicional, confirmando -se a douta sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Braga.

1.4. Tendo o recurso sido interposto para o TCA Norte, aquele Tribunal veio, por acórdão de 
14/06/2012 (fls. 174/182), a declarar -se incompetente, em razão da hierarquia, para dele conhecer, com 
fundamento em que o recurso versa exclusivamente matéria de direito, declarando, consequentemente, 
a competência deste STA.

1.5. Remetidos os autos a este Tribunal, o Exmo. Procurador -Geral Adjunto emite Parecer no 
sentido da improcedência do recurso, dado que, em síntese, da conjugação do disposto no art. l06º do 
CPA e no art. 44º do RJUE, aprovado pelo DL 555/99, de 16/12, resulta ser condição indispensável para 
o deferimento do pedido de loteamento a cedência de parcelas para os fins do n.º 1 do citado art. 44º, 
sendo que tais parcelas se integram automaticamente no domínio público com a emissão do alvará, e se 
em substituição de tais parcelas for cobrada taxa de compensação devida pela desnecessidade de cedên-
cias, também essas taxas se integram automaticamente no domínio público com a emissão do alvará.

E não colhe a tese da recorrente de que a não devolução da taxa paga por via da desistência da 
operação de loteamento transforma a taxa num imposto: é que a apreciação da validade da taxa de 
compensação em causa coloca -se na fase de apreciação do loteamento a que diz respeito.

1.6. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
a) Em 10 de Maio de 2006, a Câmara Municipal de Felgueiras emitiu o alvará de loteamento 

n.º 02/2006 em nome da Impugnante através do qual licenciou o loteamento que incidiu sobre parte 
do prédio sito no lugar de …………, da freguesia de Pedreira, concelho de Felgueiras, descrito na 
Conservatória do Registo Predial de Felgueiras sob o n.º 00630/230699 A, nos termos que constam do 
documento de fls. 14 e cujo teor aqui se dá por reproduzido.

b) A Impugnante, em 13 de Abril de 2006, pagou pela emissão do alvará de loteamento a quantia 
de 52,36 euros, a título de taxa de infra -estruturas urbanísticas 229,69 euros e a título de compensação 
a quantia de 6.201,79 euros.

c) Já antes, em 21 de Março de 2006, notificada expressamente para o efeito, a Impugnante de-
clarara concordar com o montante de 6.201,79 euros, de “taxa de compensação”.

d) Em 2 de Junho de 2006 a Impugnante requereu “a alteração ao alvará de loteamento 02/2006” 
nos termos que constam do requerimento que se encontra a fls. 59 do processo administrativo apenso 
e cujo teor aqui se dá por reproduzido.

e) Em 11 de Julho de 2006, a Impugnante declarou através de requerimento dirigido à Presidente 
da Câmara Municipal de Felgueiras pretender a anulação do alvará de loteamento 02/2006 e que fosse 
passado um novo alvará.

f) Por despacho de 28 de Julho de 2006, foi aprovado o pedido de licenciamento do loteamento 
tendo sido emitido, em 30 de Agosto de 2006, o alvará de loteamento n.º 06/2006, cujo teor consta de 
fls. 80 do processo administrativo e aqui se dá por reproduzido.

g) Em 23 de Fevereiro de 2007, a Impugnante dirigiu novo requerimento à Presidente da Câmara 
Municipal de Felgueiras pedindo a alteração ao alvará de loteamento 06/2006.

h) Em 13 de Julho de 2007, a Impugnante dirigiu à Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras 
um requerimento em que declarou que não pretendia realizar a operação de loteamento, por impedi-
mentos e dificuldades de ordem técnica e legal e que pretendia desistir do licenciamento e execução 
do loteamento e requereu que as quantias pagas lhe fossem devolvidas.
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i) Sobre tal requerimento, a Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, em 7 de Agosto de 
2007, proferiu o seguinte despacho: “Indefere -se o requerido com base nas informações e pareceres 
jurídicos já constantes do processo”.

j) A informação a que se refere esse despacho tem o seguinte teor: “A firma A…, Lda., em reque-
rimento de 2007.07.05 vem declarar que desiste da operação de loteamento e requer em simultâneo a 
devolução das taxas que pagou em função daquela operação urbanística.

O processo de loteamento foi instruído em 2005.05.20 e o respectivo alvará foi emitido em 
2006.05.10 – alvará 2/06.

Posteriormente foi solicitada nova operação de loteamento e solicitada a anulação do primitivo 
alvará por impossibilidade de registo na Conservatória, na sequência do qual foi emitido em 2006.08.30 
novo alvará sob o n.º 6/06.

Posteriormente requereu alteração deste último alvará de loteamento, a qual não mereceu aprovação.
As taxas que a requerente pretende ver restituídas referentes ao licenciamento do loteamento, a 

que se refere o alvará 2/06, foram liquidadas nos termos do Regulamento Municipal de Urbanização 
e Edificação em vigor, constituindo tais taxas a contrapartida pela prestação do serviço, que foi efec-
tivamente prestado à requerente. Assim, não poderá haver lugar à restituição das taxas.

Relativamente à “taxa de compensação” e à “taxa de infra -estruturas urbanísticas’ e de acordo 
com parecer jurídico de Novembro de 2006, cuja cópia anexo, referente à mesma matéria, as mesmas 
não devem ser restituídas, devendo ser consideradas aquando da apresentação de um novo pedido de 
licenciamento de loteamento do mesmo prédio”.

k) Por sua vez, o “parecer jurídico” referido tem, a dado passo, o seguinte teor: “Quanto à taxa 
de compensação, é sabido que quem requer uma licença de loteamento fica obrigado a ceder gratuita-
mente ao município as parcelas de terreno necessárias para a implantação de espaços verdes públicos, 
de equipamentos de utilização colectiva e das demais infra -estruturas que devam ser integradas no 
domínio municipal. (...) Isto é, a chamada taxa de compensação tem como contrapartida dispensar 
o particular da cedência de parcelas de terreno a integrar no domínio público municipal. Ora, o 
montante da taxa de compensação que foi pago (...) não pode ser restituído, desde logo, porque a 
vantagem que constituía a contrapartida dessa taxa foi disponibilizada à ora Requerente, só que esta 
desinteressou -se dela (…)”.

l) Tais informação e parecer jurídico são os que se encontram a fls. 118 a 123 do processo admi-
nistrativo e aqui se dão por reproduzidos na íntegra.

3.1. Enunciando como questão a decidir a de saber se, tendo a impugnante desistido da operação 
de loteamento, tem direito à restituição da “taxa de compensação” que pagou quando da emissão do 
alvará de loteamento, a sentença veio a concluir pela negativa e pela consequente improcedência da 
impugnação com a fundamentação seguinte:

 - Não sendo (nem podendo ser) o acto impugnado o da liquidação das taxas que condicionaram 
a emissão do alvará de loteamento, mas o acto datado de 7/8/2007 que indeferiu a devolução das 
taxas pagas pela impugnante, então serão irrelevantes os vícios invocados e reportados à liquidação, 
tanto mais que a mesma não padece de qualquer nulidade, que podia ser conhecida a todo o tempo, 
nomeadamente aquele que vem invocada pela impugnante (os actos que aplicam normas inconstitucionais não 
são, só por esse facto, nulos, estando submetidos ao regime geral das invalidades – cfr. acs. do STA, de 30/6/ 99, 
rec. 22251 e de 28/5/2003, rec. 742/02.

 - Tendo a impugnante requerido o licenciamento de uma operação de loteamento, tendo pago as 
taxas devidas pelo licenciamento propriamente dito e pela realização de infra -estruturas urbanísticas e 
pago, também, a compensação a que se reporta o art. 44º n.º 4 do RJUE, então, emitido que foi o alvará 
de loteamento, já não releva uma posterior desistência do respectivo titular, para justificar a devolu-
ção das taxas pagas, uma vez que a desistência é uma forma de extinção no âmbito do procedimento 
administrativo (art. 110º do PA) e, no caso, o procedimento administrativo de liquidação do tributo 
findou com a tomada da decisão final de autorização da operação de loteamento e com a emissão do 
respectivo alvará, nos termos que decorrem do art. 108º do CPA, pelo que todos os direitos e obrigações 
dos respectivos sujeitos processuais se consolidaram na ordem jurídica e não tendo a desistência da 
operação de loteamento por parte da recorrente qualquer efeito jurídico.

 - O indeferimento da pretensão da impugnante de ver devolvida a taxa aqui em causa também não 
implica a transformação desta taxa num imposto, que a fira de inconstitucionalidade.

 - E também não procede o alegado vício da falta de fundamentação do acto impugnado.
3.2. Discordando do assim decidido a impugnante aponta erro de julgamento à sentença, pois que:
 - Por um lado, atento o carácter sinalagmático da taxa, parece evidente que (i) a obrigação 

do seu pagamento pelo particular apenas existe no momento ou a partir do momento em que ele 
usufrui, ou passa a usufruir, ou ainda a retirar uma vantagem patrimonial da existência dos bens 
ou equipamentos do domínio público e (ii) que tal dever cessa no momento em que a actividade 
prestacional da Administração deixa de existir (no caso, a partir do momento em que a impugnante 
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deixou de estar em situação de usufruir de uma vantagem patrimonial de isenção da obrigação de 
construir as infra -estruturas do loteamento que desistiu de levar a efeito).

 - Por outro lado, não é correcto dizer -se que, emitido o alvará de loteamento o procedimento se 
extingue, nos termos do disposto no art. 108º do CPA, e com isso o direito da impugnante ver restitu-
ídas as quantias pagas a título de compensação, em face da manutenção da titularidade do alvará de 
loteamento: é que, se a decisão final de deferimento do pedido de licenciamento consubstancia a licença 
para a realização da operação urbanística (art. 26º do RJUE), também é verdade que o requerimento da 
recorrente visa que tal decisão deixe de produzir os seus efeitos, por via da desistência do pedido nos 
termos do disposto no art. 110º do CPA, sendo que a operação de loteamento não fica concluída com 
a emissão da licença que autoriza a operação urbanística, tanto mais que a mesma tem uma duração 
limitada ao período fixado para a execução das infra -estruturas, nos termos do disposto no art. 71º do 
RJUE. Só no momento em que ocorrer a recepção definitiva a que alude o art. 87º do RJUE é que o 
mesmo fica, efectivamente, concluído.

 - A não restituição das quantias pagas a título de “taxa de compensação” configura a sua trans-
formação num verdadeiro imposto, uma vez que a taxa exigida ao dono do loteamento pressupõe a 
contrapartida por parte do Município de realização efectiva de obras de urbanização de valor igual ao 
montante da “taxa” cobrada, dado o carácter sinalagmático ou bilateral da taxa de urbanização, o que 
no caso não ocorreu.

 - O indeferimento do pedido de restituição da quantia aqui em causa, padece de nulidade, pois 
ofende o conteúdo essencial de um direito fundamental e constitucional – o direito dos cidadãos ao não 
pagamento dos “impostos que não tenham sido criados nos termos da CRP e cuja liquidação e cobrança 
se não façam nas formas prescritas por lei.

A questão a decidir continua a ser, portanto, a de saber se pelo facto de a recorrente ter desistido 
da operação de loteamento, depois de findo o procedimento de loteamento, tem direito ao reembolso 
da taxa de compensação paga.

4. Refira -se, porém e antes de mais, que tendo o recurso sido inicialmente interposto para o TCA 
Norte, e tendo este Tribunal, por acórdão de 14/6/2012 (fls. 174 a 183) declarado a respectiva incom-
petência, em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, considerando competente este STA, dado 
que o mesmo recurso versa apenas matéria de direito, não há controvérsia das partes a este propósito, 
sendo que, na perspectiva considerada pelo TCAN, também aqui se entende que o recurso tem por 
exclusivo objecto matéria de direito (nº 1 do art. 280º do CPPT) pois as partes não contestam os factos 
constantes do probatório, divergindo apenas quanto à interpretação das regras jurídicas aplicáveis.

5. Como decorre do Probatório, a impugnante/recorrente requereu o licenciamento de uma ope-
ração de loteamento e pagou as taxas devidas pelo licenciamento propriamente dito, as taxas devidas 
pela realização de infra -estruturas urbanísticas e, ainda, a taxa de compensação a que se reporta o n.º 4 
do art. art. 44º do RJUE.

A taxa devida pela concessão da licença de loteamento e pela emissão do respectivo alvará constitui 
a contrapartida pela actividade que a Câmara Municipal exerce de controlo da operação urbanística em 
causa (tendo como contrapartida, desde logo, quer a vantagem da remoção de um obstáculo legal ao 
exercício do direito do particular à divisão fundiária do solo, permitindo -lhe, desse modo, executar a 
operação de loteamento que ele pretende realizar, quer a usufruição dos serviços de natureza burocrá-
tica prestados pelo Município, substanciados na apreciação dos projectos apresentados e na emissão 
do respectivo alvará).

Por seu lado, a taxa pela realização de infra -estruturas urbanísticas (TRIU) visa compensar o 
município pelo impacto que o loteamento irá previsivelmente provocar nas infra -estruturas municipais, 
pelos custos da realização, fora da área a lotear, de novas infra -estruturas ou do reforço, remodelação 
e manutenção de infra -estruturas já existentes, devido à eventual sobrecarga de utilização que poderá 
resultar do loteamento (por exemplo em matéria de redes viárias, de captação de água, de condutas de 
esgotos).

Já a compensação prevista no n.º 4 do art. 44º do RJUE e, no caso, nos arts. 52º e ss. do Regulamento 
Municipal da Urbanização e da Edificação de Felgueiras, tem sido considerada como reconduzindo-
-se a uma figura próxima da taxa: (1) quem requer uma licença de loteamento fica obrigado a ceder 
gratuitamente ao município as parcelas de terreno necessárias para a implantação de espaços verdes 
públicos, de equipamentos de utilização colectiva e das demais infra -estruturas que devam ser inte-
gradas no domínio municipal, Mas se o prédio a lotear já se encontrar servido por infra -estruturas ou 
não se justificar qualquer equipamento ou espaço verde público ou se os espaços verdes de utilização 
colectiva, as infra -estruturas viárias e os equipamentos existentes ficarem a constituir partes comuns 
dos lotes e dos edifícios que neles venham a ser construídos, conservando assim o seu estatuto pri-
vado, o promotor do loteamento fica obrigado ao pagamento de uma compensação ao município, em 
numerário ou em espécie.

Ou seja, esta chamada taxa de compensação tem como contrapartida dispensar o particular da 
cedência de parcelas de terreno a integrar no domínio público municipal.
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E é esta última taxa (de compensação) que a recorrente pretende que lhe seja restituída, por con-
siderar que não obstante haver sido emitido alvará de loteamento, tal restituição se impõe devido ao 
facto de ela, impugnante, ter posteriormente desistido do dito loteamento.

Vejamos.
5.1. O n.º 1 do art. 32º do DL n.º 448/91, de 29/11 (2) estabelecia (redacção da Lei 26/96, de 1/8) que:
«1  - A realização de infra -estruturas urbanísticas e a concessão do licenciamento da operação 

de loteamento estão sujeitas ao pagamento das taxas a que se referem as alíneas a) e b) do artigo 11º 
da Lei n.º 1/87, de 6 de Janeiro, não havendo lugar ao pagamento de quaisquer mais -valias ou com-
pensações, com excepção das previstas no artigo 16º».

E neste art. 16º (do mesmo referido diploma legal) preceituava -se o seguinte:
«1  - O proprietário e os demais titulares de direitos reais sobre o prédio a lotear cedem gratuita-

mente à câmara municipal parcelas de terreno para espaços verdes públicos e de utilização colectiva, 
infra -estruturas, designadamente arruamentos viários e pedonais, e equipamentos públicos, que, de 
acordo com a operação de loteamento, devam integrar o domínio público.

2  - As parcelas de terreno cedidas à câmara municipal integram -se automaticamente no domí-
nio público municipal com a emissão do alvará e não podem ser afectas a fim distinto do previsto no 
mesmo, valendo este para se proceder aos respectivos registos e averbamentos.

3  - O cedente tem direito de reversão sobre as parcelas cedidas nos termos dos números ante-
riores sempre que haja desvio de finalidade pública da cedência, aplicando -se, com as necessárias 
adaptações, o disposto quanto à reversão no Código das Expropriações.

4  - Se o prédio a lotear já estiver servido pela infra -estruturas referidas na alínea b) do artigo 3º 
ou não se justificar a localização de qualquer equipamento público no dito prédio, não há lugar a 
cedências para esses fins, ficando, no entanto, o proprietário obrigado a pagar à câmara municipal 
uma compensação, em numerário ou espécie, nos termos definidos em regulamento aprovado pela 
assembleia municipal.»

Por sua vez, nos arts. 43º e 44º do DL n.º 555/99, de 16/12, (3) continua a estabelecer-se a obrigato-
riedade de cedência gratuita de parcelas para implantação de espaços de interesse público, equipamentos 
públicos e de utilização colectiva.

Dispõe -se nestes artigos 43º e 44º (redacção do DL n.º 26/2010, de 30/3):
«Artigo 43º  - Áreas para espaços verdes e de utilização colectiva, infra -estruturas e equipamentos
1 — Os projectos de loteamento devem prever áreas destinadas à implantação de espaços verdes 

e de utilização colectiva, infra  -estruturas viárias e equipamentos.
2 — Os parâmetros para o dimensionamento das áreas referidas no número anterior são os que 

estiverem definidos em plano municipal de ordenamento do território.
3 — Para aferir se o projecto de loteamento respeita os parâmetros a que alude o número anterior, 

consideram -se quer as parcelas de natureza privada a afectar àqueles fins quer as parcelas a ceder à 
câmara municipal nos termos do artigo seguinte.

4 — Os espaços verdes e de utilização colectiva, infra - -estruturas viárias e equipamentos de 
natureza privada constituem partes comuns dos lotes resultantes da operação de loteamento e dos 
edifícios que neles venham a ser construídos e regem -se pelo disposto nos artigos 1420º a 1438º -A do 
Código Civil.»

«Artigo 44º  - Cedências
1  - O proprietário e os demais titulares de direitos reais sobre o prédio a lotear cedem gratuitamente 

ao município as parcelas para implantação de espaços verdes públicos e equipamentos de utilização 
colectiva e as infra -estruturas que, de acordo com a lei e a licença ou autorização de loteamento, 
devam integrar o domínio municipal.

2  - Para os efeitos do número anterior, o requerente deve assinalar as áreas de cedência ao mu-
nicípio em planta a entregar com o pedido de licenciamento ou autorização.

3  - As parcelas de terreno cedidas ao município integram -se automaticamente no domínio público 
municipal com a emissão do alvará.

4  - Se o prédio a lotear já estiver servido pelas infra -estruturas a que se refere a alínea h) do 
artigo 2º ou não se justificar a localização de qualquer equipamento ou espaço verde públicos no refe-
rido prédio, ou ainda nos casos referidos no n.º 4 do artigo anterior, não há lugar a qualquer cedência 
para esses fins, ficando, no entanto, o proprietário obrigado ao pagamento de uma compensação ao 
município, em numerário ou em espécie, nos termos definido em regulamento municipal.

5 – (…)»
5.2. Da conjugação do disposto nestes artigos 43º e 44º, resulta que naquele se exige que as ope-

rações de loteamento devam prever parcelas de terreno para espaços verdes e de utilização colectiva, 
infra -estruturas viárias e equipamentos, independentemente de elas se manterem em propriedade privada 
ou de passarem a integrar o domínio municipal.

E assim, «a cedência de parcelas de terreno para o domínio municipal no âmbito de uma opera-
ção de loteamento resultará, ou de o plano municipal em vigor para a zona o impor ou, no silêncio do 
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plano, de tal resultar da lei ou da operação de loteamento em concreto, devendo por isso o projecto de 
loteamento indicar expressamente nas plantas e na memória descritiva a afectação das várias parcelas 
e a sua titularidade». (4)

Parcelas essas que se integram automaticamente no domínio público municipal com a emissão 
do alvará (nº 3 do art. 44º).

Todavia, com vista a dispensar o particular da cedência de parcelas de terreno a integrar no domínio 
público municipal, estabelece -se no n.º 4 deste art. 44º o ónus de pagamento de uma compensação ao 
município, em numerário ou em espécie.

Ora, se nos termos do n.º 3 do mesmo artigo é a emissão do alvará que desencadeia o efeito de 
integração das parcelas cedidas no domínio público municipal, não se vê que deva ser de forma diferente 
quando esteja em causa o pagamento da compensação ali também prevista, até porque tal compensação 
funcionará como condição para a autorização da operação de loteamento. (5)

5.3. De todo o modo, a sentença recorrida considerou que a desistência que a recorrente decla-
rou perante a Câmara Municipal relativamente ao loteamento é irrelevante, não produzindo qualquer 
efeito, nomeadamente não provocando a eliminação do acto de licenciamento da ordem jurídica, pelo 
que, carecendo de relevância, dela não poderão advir quaisquer efeitos, nomeadamente, a pretendida 
devolução das taxas pagas.

Ao invés, no entendimento da recorrente, não obstante ser certo que a decisão final de deferimento 
do pedido de licenciamento se consubstancia na licença para a realização da operação urbanística (nos 
termos do art. 26º do RJUE), também não é menos certo que o requerimento (de desistência) que ela 
apresentou visa que tal decisão deixe de produzir os seus efeitos, por via da desistência do pedido nos 
termos do disposto no art. 110º do CPA, e que a operação de loteamento também não fica concluída 
com a emissão da licença que autoriza a operação urbanística, tanto mais que a mesma tem uma duração 
limitada ao período fixado para a execução das infra -estruturas, nos termos do disposto no art. 71º do 
RJUE. Pelo que, não é exacta a afirmação da sentença recorrida de que, com a decisão que autorizou o 
loteamento e que levou à emissão do respectivo alvará, o procedimento esteja concluído, uma vez que 
só no momento em que ocorrer a recepção definitiva a que alude o art. 87º do RJUE, é que o mesmo 
fica, efectivamente, concluído.

A recorrente carece, porém, de razão legal.
Com efeito, de acordo com o art. 26º do RJUE, a deliberação final de deferimento do pedido de 

licenciamento consubstancia a licença para a realização da operação urbanística, pelo que o acto final 
de licenciamento define, portanto, a situação do respectivo requerente e o alvará «… assume, assim, 
a natureza jurídica de acto integrativo da eficácia do acto de licenciamento por nada acrescentar à 
definição da situação jurídica do particular perante a possibilidade de realizar a operação urbanís-
tica, apenas permitindo desencadear a sua operatividade. De facto, o alvará permite que o acto de 
licenciamento produza os seus efeitos, não relevando para a definição de momentos intrínsecos do 
mesmo, aliados estes à noção de validade e não ao conceito de eficácia.

Trata -se, a licença, de um verdadeiro acto administrativo que “remove o limite legal ao exercício 
do “direito” de concretizar a operação urbanística” e que define as condições de exercício do mesmo 
ou, se preferirmos, aquele que confere ao promotor o direito a realizar a operação urbanística preten-
dida. No que se refere à classificação dos actos administrativos, a licença configura -se como um acto 
que desencadeia benefícios para terceiros, na medida em que se assume como de cariz favorável aos 
seus destinatários, podendo ainda ser considerada como uma autorização constitutiva de direitos, pela 
qual a Administração constitui direitos em favor dos particulares, em áreas que, salvo a prática deste 
acto administrativo, se lhes encontram vedadas por se considerar, em abstracto, que a sua atribuição 
lesaria o interesse público». (6)

Como diz a sentença recorrida, com a emissão do alvará de loteamento, o Município colocou na 
disponibilidade da recorrente a possibilidade de aproveitamento do que vai implicado na respectiva 
operação urbanística, dessa forma se encontrando justificação para a cobrança das taxas que a impug-
nante pagou.

Daí que não possa aceitar -se a argumentação da recorrente, no sentido de que o requerimento 
(de desistência) por ela apresentado determina que tal acto administrativo (decisão final, nas palavras 
da recorrente) deixe de produzir os seus efeitos, por via da dita desistência do pedido, nos termos do 
disposto no art. 110º do CPA (nos termos do qual os interessados podem desistir do procedimento ou 
de alguns dos pedidos formulados, bom como renunciar aos seus direitos ou interesses legalmente 
protegidos, salvo os casos previstos na lei) e que, por isso, aquele pedido terá provocado a eliminação 
do próprio acto de licenciamento da ordem jurídica.

Aliás, como igualmente refere a sentença, a desistência do procedimento administrativo pressupõe 
que o mesmo ainda decorre e não se encontra já extinto por outra causa, sendo que, no caso vertente, essa 
extinção se verificaria, precisamente, em face da decisão final de autorização da operação de loteamento 
e da emissão do respectivo alvará, nos termos que decorrem do art. 108º do CPA, carecendo, aliás, de 
relevância a referência ao art. 87º do RJUE (recepção provisória e definitiva das obras de urbanização), 
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uma vez que o procedimento a que há -de referir -se aquela desistência só poderá ser o procedimento 
que levou à prática do acto de licenciamento e não à realização de obras de urbanização.

5.4. Acresce que nem mesmo à luz do disposto no também invocado art. 71º do RJUE (caducidade 
da licença para a realização de loteamento) se poderá arrimar a razão da recorrente.

Por um lado, a alegada desistência/renúncia do loteamento não se confunde com tal caducidade, 
instituto que, no caso, mais pretende garantir o interesse público dominante de que a operação urbanística 
seja efectivamente realizada, sendo que essa caducidade «não opera de forma automática, tendo, antes, 
de ser declarada no âmbito de um procedimento que garanta a audiência do interessado.

Por outro lado, e como salientam Fernanda Paula Oliveira e outros, (7) «… o legislador admite, 
como exercício de ponderação de interesses, que se excluam da declaração de caducidade os lotes para 
os quais tenha já sido aprovado um licenciamento ou apresentada uma comunicação prévia (pensamos 
que o legislador pretendeu aqui referir -se à admissão desta comunicação, porque só com esse momento 
se estabilizaram os efeitos jurídicos pretendidos inicialmente no âmbito do loteamento). Esta solução 
legal coloca, no entanto, a questão de apenas se poderem manter ou concretizar os lotes isolados 
relativamente aos quais tais requisitos estejam preenchidos, e não as parcelas comuns ou públicas a 
eles afectas o que pode levar à existência de verdadeiras ilhas urbanas no meio do nada. Nestes casos, 
pensamos que o município deveria poder declarar parcialmente a caducidade ressalvando as parcelas 
ligadas àquele lote, para assegurar uma sua funcionalidade urbana.»

E os mesmos autores ponderam igualmente:
«9. Outra questão que se coloca com acuidade prende -se com os efeitos da caducidade do acto de 

licenciamento ou admissão da comunicação prévia de loteamento, de modo a aferir -se qual o estatuto 
dos lotes cuja caducidade foi declarada.

Ora, pensamos, na esteira do Conselho Técnico dos Registos e Notariado (Proc. n.º R.P. 18/98DSJ-
-CT) e de alguma, já sonante, jurisprudência administrativa (Acórdãos do STA de 31 de Janeiro de 
2008, proferido no processo 0764/07 e de 28 de Novembro de 2007, proferido no processo 0766/07) 
que a caducidade não apaga a divisão fundiária subjacente, não operando a reversão dos lotes (agora 
parcelas, mas que mantêm a mesma descrição predial) para o prédio originário nem criando situações 
complexas de compropriedade. Operada a caducidade, deixa de ser possível, no entanto, a construção 
ao abrigo desse loteamento, ainda que o seja à luz das regras gerais aplicáveis, designadamente as pre-
vistas nos instrumentos de planeamento aplicáveis e no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação.»

Concordamos com esta interpretação, no sentido de que mesmo ocorrendo caducidade do lotea-
mento não há previsão legal para a restituição das parcelas de terreno cedidas para o domínio municipal.

Ora, nesta perspectiva, e como bem diz a sentença, a desistência operada pela recorrente perante 
a Câmara Municipal relativamente ao loteamento é irrelevante, não produzindo qualquer efeito nem 
provocando a eliminação do acto de licenciamento da ordem jurídica. Até porque a recorrente se man-
tém na posição jurídica que decorre da titularidade do alvará de loteamento, com os direitos inerentes 
(incluindo os de poder requerer novo licenciamento ou comunicação prévia, em que podem ser utilizados 
os elementos que instruíram o processo anterior (cfr. n.º 2 do 72º do RJUE).

5.5. E carecendo tal desistência de relevância, também dela não poderão advir quaisquer efeitos, 
nomeadamente a pretendida devolução das taxas pagas, em especial da questionada taxa de compensação.

E não colhe, igualmente, a alegação (cfr. Conclusão 9ª das alegações de recurso) de que a resti-
tuição da taxa paga também se impõe face ao disposto no n.º 4 do art. 117º do RJUE («A exigência, 
pela câmara municipal ou por qualquer dos seus membros, de mais valias não previstas na lei ou de 
quaisquer contrapartidas, compensações ou donativos confere ao titular da licença ou autorização 
para a realização de operação urbanística, quando dê cumprimento àquelas exigências, a direito de 
reaver as quantias indevidamente pagas (…)».

Na verdade, esse normativo pretende disciplinar a prática de «exigir outras contrapartidas pecu-
niárias, para além daquelas que directamente resultam da lei, em especial quando se está no âmbito 
de execução de instrumentos de planeamento». (8)

5.6. Nas Conclusões 10ª a 16ª a recorrente alega, ainda:
─ Não tendo havido despesas efectuadas ou a efectuar pela recorrida, nem tendo a operação de 

loteamento determinado a necessidade da realização de infra -estruturas (não tendo a recorrente reti-
rado, por isso, quaisquer benefícios da utilização de equipamentos públicos disponibilizados) então, a 
não restituição das quantias pagas a título de “taxa de compensação” configuram a sua transformação 
num verdadeiro imposto, uma vez que a taxa exigida ao dono do loteamento pressupõe a contrapartida 
por parte do Município de realização efectiva de obras de urbanização de valor igual ao montante da 
“taxa” cobrada, dado o carácter sinalagmático ou bilateral da taxa de urbanização, o que no caso não 
ocorreu.

─ A “taxa de compensação” em causa jamais poderá ser considerada como uma taxa administra-
tiva, pois à prestação exigida ao particular, a pretexto (e não por causa) do requerimento de operação 
de loteamento a executar, não corresponde, por parte da autarquia, a uma prestação individualizaria 
de um serviço público, o acesso à utilização de bens do domínio público ou à remoção de um limite 
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jurídico (limite ou obstáculo jurídico real levantado por razões de interesse público geral) à actividade 
dos particulares e sendo que, no caso, deixou de existir reciprocidade já que, com a desistência da 
operação de loteamento, a recorrente não recebeu nem receberá qualquer contrapartida económica 
proporcional da Câmara Municipal de Felgueiras apenas recebendo permissão para realizar a operação 
de loteamento.

─ A Lei 90/95, de 1/9 autorizou o Governo a “esclarecer que as taxas municipais por realização 
de infra -estruturas urbanísticas só são devidas quando resultem de efectiva prestação de serviço pelo 
município”, e que o n.º 2 do art. 4º da LGT veio consagrar que a exigência de uma taxa tem que se 
fundamentar numa utilidade individual e directa que beneficie o particular, resultante de uma contra-
prestação concreta e simultânea por parte da entidade que cobra o tributo, apenas assim se verificando 
o nexo sinalagmático que é pressuposto da taxa.

─ Por isso, não correspondendo tal “taxa de compensação” à prestação de qualquer serviço pela 
Câmara Municipal do Felgueiras, está -se perante um verdadeiro imposto e não perante uma taxa e cons-
tituindo um imposto, é inconstitucional, por contrariar o disposto nos arts. 2º, 106º, n.º 2 e 168º, n.º 1, 
alínea i) da CRP, actualmente, após a última revisão, arts. 103º, nºs. 2 e 3, e 165º, n.º 1, da CRP.

Mas também esta alegação não pode proceder.
Desde logo porque como pondera a sentença recorrida, esta matéria (saber se o indeferimento 

da pretensão da recorrente de ver devolvida a taxa implica a transformação da mesma num imposto, 
ferindo -a de inconstitucionalidade) apenas releva em sede de discussão legalidade do acto de liquidação, 
entretanto consolidado por falta de impugnação tempestiva (nas palavras da sentença, «a questão da 
natureza da compensação em causa – taxa ou imposto – coloca -se num momento de análise logicamente 
anterior e que é o de saber se, relativamente à operação de loteamento concretamente licenciada, se 
justificava ou não a cobrança do tributo em causa e na medida em que o foi; e nomeadamente, o teste 
da proporcionalidade na perspectiva da sinalagmaticidade do tributo com vista à definição da respectiva 
natureza, deve realizar -se perante o licenciamento efectuado pela autarquia e os concretos termos do 
loteamento que dele foi objecto»).

Contudo, além disso, importa também considerar o seguinte:
A taxa consubstancia -se numa prestação pecuniária e impositiva devida a uma entidade que 

exerça funções públicas em contrapartida de uma prestação dessa entidade, provocada ou utilizada 
pelo sujeito passivo e a prestação da entidade pública há -de consistir (na tipologia consagrada na LGT, 
na Lei das Finanças Locais e no Regime Geral das Taxas das Autarquias Locais) na prestação de um 
serviço público, na utilização privativa de bens do domínio público e na remoção de obstáculo jurídico 
ao comportamento dos particulares. (9)

Dando por adquiridas as inúmeras reflexões doutrinárias e jurisprudenciais produzidas sobre 
a matéria atinente à distinção entre imposto e taxa [ou seja, que ambos constituem receitas públicas 
coactivamente impostas, mas enquanto o imposto «... é uma prestação pecuniária, coactiva e unilate-
ral, sem carácter de sanção, exigida pelo Estado com vista à realização de fins públicos», (10) a taxa 
tem «carácter sinalagmático, não unilateral, o qual por seu turno deriva funcionalmente da natureza 
do facto constitutivo das obrigações em que se traduzem e que consiste ou na prestação de uma ac-
tividade pública ou na utilização de bens do domínio público ou na remoção de um limite jurídico à 
actividade dos particulares», (11) pressupondo, pois, uma contraprestação por parte do ente público 
que a exige, a verificar -se na respectiva génese, e que deve concretizar -se naquela prestação de serviço 
público, naquele acesso à utilização de bens do domínio público ou na remoção do obstáculo jurídico 
à actividade do particular], (12) ressalta na definição legal e doutrinal da taxa a individualização de um 
aspecto estrutural da mesma (a sinalagmaticidade ou bilateralidade) e, em consequência, os respectivos 
pressupostos da sua cobrança. Relação sinalagmática essa que, como se sublinha no acórdão do Tri-
bunal Constitucional n.º 365/03, de 14/7/2003, «há -de ter um carácter substancial ou material, e não 
meramente formal; isso não implica, porém, que se exija uma equivalência económica rigorosa entre 
ambos, não sendo incompatível com a natureza sinalagmática da taxa o facto de o seu montante ser 
superior (e porventura até consideravelmente superior) ao custo do serviço prestado».

Ou seja, embora, por um lado, se venha acentuando que a taxa não pode ter só como pressuposto 
uma mera prestação administrativa sendo necessário que se dirija à compensação dessa prestação, 
estabelecendo -se uma relação comutativa entre a prestação e a taxa; e embora alguns autores entendam 
que a função compensatória das taxas se refere ao custo da prestação para a entidade pública ou ao 
benefício que esta acarreta para o devedor, elas também têm uma finalidade arrecadatória de receitas, 
intimamente associada à função compensatória, ou a outras finalidades, também, por outro lado, se 
acentua que, apesar de não dever ultrapassar -se um certo patamar quantitativo nem perder o sentido 
comutativo, a equivalência reconduz -se a uma equivalência jurídica (ver art. 4º do RTL) entre as pres-
tações e não a uma equivalência económica, equivalência jurídica que deve, contudo, fundamentar -se 
numa relação entre o custo do serviço e o valor da prestação e é materialmente determinada segundo 
o princípio da igualdade e o princípio da proporcionalidade. (13)
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Ora, como acima se referiu, a compensação questionada nos autos tem, em princípio, a natureza 
de taxa, embora, para tanto, seja necessário que se possa afirmar a existência de proporcionalidade 
entre o que se cede e o que se recebe em troca, (14) sendo que, no caso, é de registar que a impugnante, 
expressamente notificada pela Câmara Municipal para se pronunciar sobre a quantia liquidada a título 
de compensação, declarou concordar com o montante da mesma.

5.6. Diga -se finalmente que o indeferimento do pedido de restituição da referida quantia também 
não padece da invocada nulidade por ofensa do conteúdo essencial de um direito fundamental e cons-
titucional – o direito dos cidadãos ao não pagamento dos “impostos que não tenham sido criados nos 
termos da Constituição e cuja liquidação e cobrança se não façam nas formas prescritas por lei.

Como se disse, à liquidação (stricto sensu) da taxa em questão não vem sequer imputada qualquer 
ilegalidade.

De todo o modo, sendo jurisprudência aceite a de que os actos tributários praticados com violação 
do princípio constitucional da legalidade são anuláveis (e não nulos), também é certo que podem definir-
-se os direitos fundamentais como sendo os que «conferem posições jurídicas subjectivas individuais e 
permanentes, com a finalidade principal de proteger a liberdade e a dignidade das pessoas». (15)

Ora, como aponta o cons. Jorge de Sousa, (16) embora a liquidação ilegal de qualquer imposto 
acarrete uma ofensa do direito de propriedade, que é um dos direitos fundamentais, «nem todas as li-
quidações ilegais se podem considerar feridas de nulidade, já que a lei expressamente prevê para elas 
a sanção da anulabilidade, como se depreende do facto de prever um prazo para a sua impugnação 
(art. 102º deste Código)» não sendo qualquer ofensa de um direito fundamental que a alínea d) do n.º 2 
do art. 133º do CPA protege, mas apenas as ofensas do seu conteúdo essencial.

«Uma ofensa deste tipo só ocorrerá quando perante ela o direito fundamental afectado fique sem 
expressão prática apreciável, o que não é o caso de uma liquidação ilegal, que apenas atinge limita-
damente o direito de propriedade dos seus destinatários. Por outro lado, entre as violações possíveis 
de direitos por normas tributárias, a sanção mais grave da nulidade, por razões de proporcionalidade, 
terá de ser reservada para os actos que representam mais graves violações dos direitos tributários.»

E como também refere António Francisco de Sousa (17) por um lado o conteúdo essencial nem 
sequer se confunde «com a ideia de ofensa chocante e grave», pois não se trata «de maior ou menor 
intensidade e gravidade da ofensa jurídica» e, por outro lado, até mesmo o direito instrumental só assume 
a natureza de direito fundamental se o direito dominante for dessa natureza: «Um direito instrumental, 
por exemplo o direito de audiência prévia, assume a natureza de direito fundamental quando o direito 
dominante seja um direito fundamental». (Cfr., ainda, o ac. do Tribunal Constitucional, n.º 594/2008, 
de 10/12/2008 (2ª secção), proc. n.º 1111/07.)

5.7. Em suma, o facto de a recorrente ter desistido da operação de loteamento não lhe confere direito 
à restituição da “taxa de compensação” que pagou quando da emissão do alvará de loteamento.

A sentença recorrida, assim tendo decidido, não sofre, portanto, do erro de julgamento que a re-
corrente lhe imputa, não ocorrendo violação do disposto nas invocadas disposições do art. 68º do DL 
n.º 445/91, de 20/11,do art. 4º, n.º 2, da LGT, do art. 1º, nºs. 1, 2 e 3, do DL n.º 256 -A/77, de 17/6, dos 
arts. 124º e 125º do CPA, dos arts. 19º/b), 21º, 82º e 120º, alínea c) do CPT, e dos arts. 2º, 106º, n.º 2, 
168º, n.º 1, alínea i) – actualmente, após a última revisão, arts. 103º, nºs. 2 e 3, e 165º da CRP.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, negando provimento ao recurso, confirmar a sentença recorrida, 

embora com diferente fundamentação.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 5 de Junho de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda 
Maçãs.

(1) Para Casalta Nabais, “Fiscalidade do Urbanismo”, in Actas do Iº Colóquio Internacional – O Sistema Financeiro e 
Fiscal do Urbanismo (CEDOUA, FDUC, APDU, Coimbra, Almedina, 2002, p. 55), citado por Fernanda Paula Oliveira, Maria 
José Castanheira Neves, Dulce Lopes e Fernanda Maçãs, Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, Comentado, 2011, 
3ª edição, Almedina, 2011, p. 383) estas compensações configuram -se materialmente como taxas urbanísticas.

(2) Que aprovou o regime jurídico dos loteamentos urbanos.
(3) Que estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação – RJUE.
(4) Fernanda Paula Oliveira, et alínea ob. cit. p. 374.
(5) Cfr. neste sentido, Jorge Carvalho e Fernanda Paula Oliveira, Breve Reflexão sobre Taxas Urbanísticas em Portugal 

Centro de Estudos e Formação Autárquica (CEFA), Coimbra, 1998, p. 30.
(6) Fernanda Paula Oliveira, et alínea ob. cit. p. 325/326.
(7) Ob. cit., pp. 546 e 547.
(8) Fernanda Paula Oliveira, et alínea ob. cit. p. 723.
(9) Cfr. Diogo Leite Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, Lei Geral Tributária, Anotada e co-

mentada, Editora Encontro da escrita, 4ª ed. 2012, pp. 70/71, anotação 4 ao art. 3º.
(10) Cfr. Teixeira Ribeiro, Lições de Finanças Públicas, Coimbra, 1977, 262.
(11) Alberto Xavier, Manual de Direito Fiscal, Vol. I, Lisboa, 1981, pag. 42.
(12) Cfr. Casalta Nabais, Contratos Fiscais, Coimbra 1994, 236.
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(13) Suzana Tavares da Silva, pp. 60/61, As Taxas e a Coerência do Sistema Tributário, CEJUR, Outubro de 2008.
(14) Neste sentido Casalta Nabais, A Fiscalidade do Urbanismo: Impostos e Taxas, pág. 55.
(15) Cfr. Vieira de Andrade, in Os Direitos Fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, pág. 87, citado no ac. 

deste STA, de 8/1/2006, rec. 0901/05.
(16) Código de Procedimento e Processo Tributário, anotado e comentado, 6ª edição, 2011, Áreas editora, vol. III, ano-

tação 4 ao art. 204º, pp. 330/331.
(17) CPA anotado e comentado, anotação 27 ao art. 133º, pag. 379. 

 Acórdão de 5 de junho de 2013.

Assunto:

Dispensa de garantia para obter a suspensão da execução fiscal. Despacho de inde-
ferimento. Desnecessidade de cumprimento do artigo 60.º da LGT.

Sumário:

Independentemente do entendimento que se subscreva relativamente à natureza jurí-
dica do ato de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia — ato 
materialmente administrativo praticado no processo de execução fiscal ou ato pre-
dominantemente processual — é de concluir que não há, no caso, lugar ao exercício 
do direito de audiência previsto no artigo 60.º da LGT.

Processo n.º 899/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. “A…………”, com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF 
de Viseu que, em sede de reclamação deduzida ao abrigo dos artºs 276º e segs. do CPPT, confirmou a 
decisão do órgão da execução fiscal de indeferimento do pedido de prestação de garantia, apresentando, 
para o efeito, alegações nas quais conclui:

A) O presente processo respeita a uma reclamação apresentada pela A……….. contra o inde-
ferimento, por parte do Serviço de Finanças de Tondela, de um pedido de dispensa de prestação de 
garantia em que não foi realizada a audição do contribuinte prévia a esse indeferimento, em violação 
do disposto nos artigos 267.º, n.º 5, da CRP, 60.º da LGT e 45.º do CPPT.

B) A sentença recorrida (acolhendo e transcrevendo o teor do Acórdão deste STA de 26.09.2012) 
acompanha a corrente que qualifica o ato de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de ga-
rantia como um ato de natureza administrativa  - cfr., em particular, páginas 29 e 32 da sentença aqui 
posta em crise.

C) Consubstanciando a decisão de indeferimento de um pedido de dispensa de prestação de ga-
rantia um ato administrativo em matéria tributária e, como tal, sujeito ao regime previsto na LGT para 
os procedimentos tributários (e, em particular, ao princípio da participação contido no artigo 60.º do 
mesmo diploma), não se pode aventar, no modesto entendimento da A……….., a possibilidade da sua 
não observância ou simples dispensa, como acabou por concluir o Tribunal a quo.

D) Não parece ser legalmente admissível recorrer a uma possibilidade de dispensa de audição prévia 
prevista ou (i) num regime de aplicação supletiva (in casu, o regime previsto no CPA) ou (ii) num regime 
criado ad hoc (em concreto, um regime resultante da consideração de que o requerimento de dispensa 
de garantia, por dever ser fundamentado e instruído com prova, consubstancia, em si, a audição prévia 
do interessado), quando a própria Lei Geral Tributária não se mostra omissa quanto à matéria.

E) A aplicação do Código de Procedimento Administrativo às relações jurídico - tributárias, nos 
termos do disposto na alínea c) do artigo 2.º da LGT, mostra -se de caráter supletivo: é a Lei Geral 
Tributária que se aplica em primeira linha à solução das questões postas ao intérprete -aplicador, só 
sendo legítimo o recurso aos restantes diplomas enunciados no artigo 2.º da LGT em caso de lacuna 
da mesma Lei.

F) A Lei Geral Tributária não contém qualquer lacuna quanto ao exercício de audição prévia ao 
indeferimento de um pedido de dispensa de garantia, que possibilite ou autorize o recurso a regimes 
especiais previstos em legislação subsidiária ou interpretativamente criados para a situação concreta. 
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Bem pelo contrário: a LGT claramente ordena que previamente ao indeferimento de um pedido apre-
sentado pelo contribuinte à Administração Fiscal  - como vem a ser um pedido de dispensa de prestação 
de garantia  - seja aquele ouvido e convidado a participar na formação da decisão final  - cf. artigo 60.º, 
n.º 1, alínea b), da LGT  -, sendo que os nºs 2 e 3 do mesmo artigo 60.º da LGT vêm indicar, peren-
toriamente, as situações em que poderá ocorrer a dispensa de audição prévia no âmbito das relações 
jurídico -tributárias, nos quais não se inclui o indeferimento de um pedido de dispensa de prestação de 
garantia.

G) Ao fazer -se apelo a um regime previsto no Código de Procedimento Administrativo (ou mesmo 
a um regime que decorre da interpretação de que a própria petição fundamentada afastará a audição 
prévia) para justificar a possibilidade de dispensa de audição prévia no caso, está -se, em bom rigor, a 
revogar semelhante disposição da Lei Geral Tributária, aditando -lhe outras possibilidades de dispensa 
de audição prévia, que o legislador fiscal

H) Ainda que se aceitasse a aplicação subsidiária da possibilidade de dispensa de audiência prévia, 
prevista no CPA para os casos em que a decisão se mostra urgente, às situações de indeferimento de 
pedido de dispensa de garantia  - no que não se concede  -, sempre importará notar que a urgência da 
decisão invocável para justificar esta dispensa de audiência prévia em procedimentos administrativos 
«não são razões ligadas com a necessidade de cumprimento do prazo legal de conclusão do processo ou 
com a necessidade de prevenir o aparecimento de atos tácitos que podem ser invocadas para justificar 
o preenchimento do pressuposto da urgência da decisão.»  - cfr. Mário Esteves de Oliveira, Pedro Costa 
Gonçalves e J. Pacheco de Amorim, op cit.

I). Ao contrário do que se verifica na situação dos autos, a urgência da decisão deverá ser jus-
tificada e fundamentada por referência à situação material existente, devendo resultar objetivamente 
do ato e das suas circunstâncias (cf., neste sentido, Ac. STA de 28 -05 -2002, proc. 048378, disponível 
em www.dgsi.pt não já por referência à situação procedimental de cumprimento de determinado prazo 
estipulado para a conclusão do procedimento, que vem a ser, afinal, a justificação em que se escuda o 
Tribunal a quo (acolhendo o teor do mencionado Acórdão deste Venerando STA) para considerar que 
este regime da dispensa de audiência prévia nas decisões urgentes dos procedimentos administrativos 
deverá ser aplicado ao pedido de dispensa de prestação de garantia em causa nos autos.

J). Por outro lado, não poderá igualmente colher o entendimento de que o próprio requerimento em 
que o interessado expõe a sua pretensão, indicando as razões que a justificam e juntando os respetivos 
elementos de prova documental, acabe por desempenhar a função de audição prévia do contribuinte ou 
por precludir a necessidade de realização da mesma, no sentido de atenuar «a hipótese de ser surpreen-
dido ou confrontado pela AT com elementos que desconheça»  - cfr. Ac. STA de 26.9.2012, reproduzido 
na página 29 da sentença recorrida.

K). Se assim fosse, em todas as situações de apresentação de um pedido ou petição devidamente 
fundamentados e instruídos com prova documental à Administração Tributária, teria de se aplicar esta 
interpretação de que semelhante petição inicial daquele procedimento jurídico -tributário precludia a 
necessidade de realização de audição prévia, pelo que os contribuintes, sempre que apresentassem tais 
petições devidamente fundamentadas e instruídas com prova documental, não teriam a possibilidade 
de, previamente ao respetivo indeferimento pela Administração Tributária, virem participar na forma-
ção da decisão e, assim, virem obviar a eventuais erros por parte da Administração e contribuir para o 
cabal esclarecimento dos factos.

L). Por outro lado, apesar de o pedido de dispensa de prestação de garantia dever ser instruído, 
nos termos legais, com a prova documental necessária (cfr. artigo 170º, n.º 3, do CPPT), é certo que 
com esta referência a «prova documental necessária», o legislador não está a excluir outros meios de 
prova admitidos em Direito, o que redundaria numa restrição materialmente inconstitucional, nas situ-
ações em que esses outros meios de prova se mostram imprescindíveis para a demonstração do direito 
invocado pelo contribuinte no seu pedido de dispensa.

M). São cogitáveis situações em que os factos alegados pelo contribuinte para demonstrar, por 
exemplo, a falta de culpa na insuficiência de bens para prestar garantia ou o prejuízo irreparável que 
lhe advirá da prestação de uma garantia, não se alcançam unicamente através de meios documentais, 
carecendo -se, por exemplo, de prova testemunhal.

N). A prova dos requisitos de que depende a dispensa de prestação de garantia poderá  - e muitas 
vezes, apenas poderá  - ser feita por recurso a outros meios de prova que não a documental  - em espe-
cial tratando -se de prova de um facto negativo  -, pelo que não deverá vingar o entendimento de que a 
petição inicial de dispensa de garantia desempenhe já a função de audição prévia do contribuinte ou 
precluda automaticamente a necessidade de realização dessa audição prévia, pois terão lugar diligên-
cias instrutórias e poderão surgir novos elementos sobre os quais o contribuinte nunca se pronunciou, 
em violação, inclusivamente, do princípio do contraditório em matéria de procedimento e processo 
tributário consagrado no artigo 45.º do CPPT.
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O). O contribuinte tem a possibilidade legal (e constitucional) de, conhecendo a apreciação da 
Administração Tributária feita sobre as provas apresentadas e/ou produzidas no procedimento de dis-
pensa de prestação de garantia, vir juntar novos elementos e sobre as mesmas se pronunciar.

P). Esta é a solução que se impõe no apuramento da verdade material e cabal esclarecimento dos 
factos alegados que incumbe à Administração Tributária e, bem assim, a solução que mais se coaduna 
com o preceituado no n.º 5 do artigo 267.º da CRP e no artigo 45.º do CPPT.

Q). No caso concreto dos autos, a necessidade, razoabilidade e utilidade da realização da audição 
prévia é manifesta:

* Por um lado, o fundamento apontado, no despacho do OEF que dá causa aos autos, para indeferir 
o pedido de dispensa de prestação de garantia em causa foi a «falta de produção de prova». Ora, em 
sede de audição prévia, poderia a A………. ter obviado, mediante a junção dos elementos de prova 
que a Administração reputava por necessários, a essa decisão tomada com fundamentos meramente 
formais, que em nada contribui para a realização, administrativa, da justiça e que se revela não adequada 
e não proporcional.

*Por outro lado, ainda no caso concreto, o argumento que se funda no curto prazo de 10 dias do 
procedimento para afastar a necessidade ou possibilidade legal de audição prévia a esse indeferimento, 
é particularmente inexpressivo, pois que o pedido de dispensa de prestação de garantia foi apresentado 
pela A………… em 29 de dezembro de 2010 (cf. ponto n.º 5 da matéria de facto dada como provada) 
e veio a ser decidido, apenas, por ofício de 1 de junho de 2011, volvidos quase 6 meses da respetiva 
apresentação (cfr. ponto n.º 7 dos factos provados).

R). Se a lei prevê um prazo que, na prática, é meramente ordenador ou disciplinador, e que, no 
caso dos autos (que é o que aqui nos interessa) foi largamente incumprido, não se aceita que se retire 
a conclusão de que, in casu, a atribuição do caráter urgente que possibilita, na teoria acolhida na sen-
tença recorrida, a dispensa da audição prévia com uma aplicação subsidiária do CPA encontre, sequer, 
justificação material.

S). Não se aceitando embora (conforme supra se fez notar) que o prazo estipulado na lei para a 
apreciação do pedido de dispensa justifique o afastamento do direito de audição prévia do contribuinte, 
não poderia, de qualquer modo, em face dos elementos de facto dos autos, ter sido decidido que não 
haveria lugar à audição prévia da A……….. devido à urgência do procedimento, uma vez que o pro-
cedimento em causa demorou um mês a ser decidido.

T). Nos presentes autos, impunha -se determinar a anulação da decisão de indeferimento do pedido 
de dispensa de prestação de garantia por preterição ilegal da audição prévia da A……….., ao invés do 
que o Tribunal a quo decidiu, violando o disposto nos artigos 267.º, n.º 5, da CRP, 60.º da LGT e 45.º 
do CPPT.

Termos em que, deve o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
II. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls.1241/1243 no qual se pronuncia pela improcedência 

do recurso louvando -se, nomeadamente, em jurisprudência desta Secção e Tribunal.
III. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os factos constantes 

de fls. 1160 a 1177 os quais, pela sua extensão não se reproduzirão aqui, até porque tal é desnecessário, 
atendendo a que a única questão a conhecer no presente recurso é apenas a de saber se antes da decisão 
de indeferimento do pedido de dispensa de garantia era necessário dar cumprimento ao disposto no 
artº 60º da LGT.

IV. Cumpre decidir.
Das 20 conclusões das alegações da recorrente ressalta que a única questão submetida à aprecia-

ção deste STA é a de saber se, antes da decisão de indeferimento do pedido de dispensa de prestação 
de garantia formulado pela recorrente esta deveria ter sido ouvida em cumprimento do disposto no 
artº 60º da LGT.

Ora, tal como refere o MºPº no parecer acima citado, esta questão foi apreciada e decidida no 
Acórdão de 26.09.2012  - Processo n.º 0708/12, em julgamento ampliado de recurso ao abrigo do dis-
posto no artº 148º do CPTA, no sentido de que, independentemente do entendimento que se subscreva 
relativamente à natureza jurídica do ato de indeferimento do pedido de dispensa de garantia para obter 
a suspensão do processo de execução fiscal – como ato materialmente administrativo praticado no 
processo executivo ou como ato predominantemente processual – é de concluir que não há, nesse caso, 
lugar ao direito de audiência previsto no citado artº 60º da LGT.

A argumentação defendida naquele aresto foi a seguinte:
“3.2. A questão da aplicabilidade deste preceito face a pedido de dispensa de prestação de garantia 

não tem tido uma resposta uniforme da jurisprudência, como dá nota a decisão recorrida.
É que, embora se aceite, sem discrepância, a natureza judicial do processo de execução fiscal e a 

constitucionalidade da atribuição de competência à AT para a prática de atos de natureza não jurisdi-
cional no processo de execução fiscal (sem prejuízo da possibilidade de recurso (reclamação) para os 
Tribunais Tributários de quaisquer atos praticados pela mesma AT [cfr. os acs. desta Secção do STA, de 
23/5/2012, rec. 489/12, de 9/5/2012, rec. 446/12, de 23/2/2012, rec. 59/12, de 7/2/2011, rec. 1054/11, 
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de 2/2/2011, rec. 8/11, bem como, os acs. do Tribunal Constitucional, n.º 80/2003, de 12/2/2003 (in DR 
n.º 68, II Série, de 21/3/2003, pp. 4526 e ss.) n.º 152/2002, de 17/4/2002 (in DR n.º 125, II Série, de 
31/5/2002, pp. 10338 e ss.) e n.º 263/02, de 18/6/2002 (in DR n.º 262, II Série, de 13/11/2002, pp. 18786 
e ss.) e os acs. do STA, de 20/2/2008, rec. n.º 999/07, de 16/6/2004, rec. n.º 367/04, de 2/5/2001, rec. 
n.º 25027 e de 19/2/92, recs. nºs. 13763 e 13830], já, no que tange à natureza do ato aqui em questão 
(indeferimento do pedido de isenção de garantia  - arts. 170º do CPPT e 52º n.º 4 da LGT), não tem 
havido unanimidade (Esta divergência jurisprudencial não será alheia à particular natureza do processo 
de execução fiscal. Veja -se que, por exemplo, Casalta Nabais aponta que «muito embora a LGT, no 
seu art. 103º, disponha que o processo de execução fiscal tem natureza judicial, o certo é que estamos 
perante um processo que é judicial só em certos casos e, mesmo nesses casos, apenas em parte, já que 
um tal processo só será judicial se e na medida em que tenha de ser praticado algum dos mencionados 
atos de natureza judicial.» (cfr. Direito Fiscal, 5ª ed., Almedina, 2009, p. 341).) de posições: sustenta -se, 
por um lado, que estamos perante a prática de um ato predominantemente processual e relativamente ao 
qual, por isso, não se aplicam as regras do procedimento tributário, designadamente a regra constante 
do art. 60º da LGT (cf. o ac. de 7/3/2012, rec. 185/12) e, em contrário, argumenta -se, por outro lado, 
que esse ato se configura como ato administrativo praticado por órgãos da AT no âmbito do processo 
de execução fiscal (como sucederá, por exemplo, também com as decisões de suspender um processo 
de execução fiscal (art. 169º) e/ou de apreciar pedidos de pagamento em prestações (art. 196º) ou dação 
em pagamento (art. 201º, todos do CPPT). De acordo com este último entendimento, tais atos poderão 
ser definidos como atos materialmente administrativos em matéria tributária e não como meros atos 
de trâmite, uma vez que não se confinam nos estreitos limites da ordenação intraprocessual ou de mera 
regulamentação processual, antes projetam externamente efeitos jurídicos numa situação individual e 
concreta (cfr. art. 120º do CPA, e na jurisprudência, os acs. deste STA, de 14/12/2011, rec. n.º 1072/11, 
de 2/2/2011, rec. n.º 8/11).

E, a nosso ver, é de aceitar esta posição, pois que, confrontada a natureza dos atos que estão 
compreendidos nas hipóteses normativas acima transcritas, nomeadamente o pedido de dispensa de 
garantia previsto nos arts. 170º do Código de Procedimento e Processo Tributário e 52º n.º 4 da Lei 
Geral Tributária com a formulação habitualmente usada para atribuição à administração de poderes 
discricionários ou em cujo exercício é admissível uma margem de livre apreciação, é inquestionável 
que tais atos haverão de ser qualificados como verdadeiros atos administrativos em matéria tributária 
e não como meros atos de trâmite. (Neste sentido parece apontar, igualmente, Casalta Nabais, quando 
refere que, nos termos do art. 151º do CPPT, cabe aos Tribunais Tributários «decidir os embargos, a 
oposição, incluindo quando incida sobre os pressupostos da responsabilidade subsidiária, a graduação e 
verificação dos créditos, a anulação da venda e as reclamações dos atos materialmente administrativos 
praticados pelos órgãos da administração tributária em sede da execução fiscal» (ob. cit. p. 253, bem 
como pp. 340/341).

Também a justificar a natureza administrativa (ato administrativo em matéria tributária), alguma 
doutrina (cfr. Diogo Leite de Campos, Benjamim Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, Lei Geral 
Tributária, Anotada e comentada, 4ª ed., 2012, Editora Encontro de escrita, p. 429, anotação 11 ao 
art. 52º) pondera que “O texto do n.º 4 do art. 52º da LGT, na parte em que se refere que «a administração 
tributária pode, a requerimento do executado, isentá -lo da prestação de garantia…», utiliza a fórmula 
habitualmente usada para atribuição à administração de poderes discricionários ou em cujo exercício 
é admissível uma margem de livre apreciação. Por outro lado, é claro por aquele texto que se trata 
de um poder que é atribuído à administração tributária, enquanto tal, pelo que não pode ser exercido 
pelo tribunal em substituição daquela, tendo a atividade deste de resumir -se à verificação de ofensa 
ou não dos princípios jurídicos que condicionam toda a atividade administrativa e será um controle 
pela negativa, não podendo o tribunal substituir -se à Administração na ponderação dos valores que se 
integram nessa margem”.)

3.3. Todavia e não obstante esta conclusão, a mais recente jurisprudência desta Secção de Conten-
cioso Tributário do STA tem também vindo a acentuar, de forma dominante, que não há lugar, neste caso, 
ao exercício do direito de audiência previamente à decisão do pedido de prestação de garantia, porque 
a isso obsta a natureza urgente que o legislador atribuiu ao respetivo procedimento – n.º 4 do artº. 170º 
do CPPT (cfr. os citados acs. de 20/6/2012, rec. n.º 625/12, de 9/5/2012, rec. n.º 446/12, de 23/5/2012, 
rec. n.º 489/12 e de 23/2/2102, rec. n.º 59/12). (O ora relator subscreveu, aliás, o acórdão de 23/5/2012, 
no recurso n.º 489/12, apondo declaração de voto no sentido de revisão da primitiva posição sufragada 
no anterior acórdão de 14/12/11, rec. n.º 1072/11 (que é referenciado pelo recorrente para apoiar a sua 
alegação – cfr. Conclusões XXI a XXIX) quanto à aplicação do regime do artº. 103º do CPA, ou seja, 
no sentido de que, face à urgência objetiva de prolação da respetiva decisão, revelada pelo art. 170º 
do CPPT, deve apelar -se ao regime contido no CPA, cujo art. 103º, n.º 1, estabelece que não há lugar 
a audiência dos interessados «quando a decisão seja urgente», por força da aplicação subsidiária desta 
norma em conformidade com o disposto no art. 2º, alínea c), da LGT.)
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E, na verdade, a natureza urgente que o legislador atribuiu ao procedimento previsto no artº. 170º 
do CPPT é de configurar como circunstância que, pela sua excecionalidade e pela incompatibilidade 
com a duração mínima da audiência de interessados, justifica a preterição daquela formalidade, de 
acordo com o disposto na alínea a) do n.º 1 do artº. 103º do CPA (aplicável por força da alínea c) do 
artº. 2º da LGT), sendo que tal situação de urgência (determinante da não audiência dos interessados) 
ocorre quando haja de se prosseguir determinada finalidade pública em que o fator tempo se apresente 
como elemento determinante e constitutivo e seja impossível ou, pelo menos, muito difícil, cumpri -la 
através da observância dos procedimentos normais.

Ora, sendo certo «que o direito de participação dos cidadãos na formação das decisões que lhes 
dizem respeito tem de ser norteado pelo princípio superior da salvaguarda dos seus direitos ou inte-
resses legítimos na feitura de uma decisão que se deseja correta, não o é menos que tal exercício não 
deve criar obstáculos a situações objetivas de urgência legal, razão por que se impõe observar, também 
nos procedimentos tributários de caráter urgente, a norma que prevê a dispensa de audição contida no 
referido artigo 103º, n.º 1, alínea a), do CPA.

No caso vertente, o curtíssimo prazo concedido à administração tributária para a decisão do 
pedido, conjugado com a obrigatoriedade de o executado apresentar imediatamente toda a prova no 
requerimento onde formula a sua pretensão, denuncia objetivamente o caráter urgente deste procedi-
mento tributário, onde o tempo constitui um elemento determinante na finalidade pública que se visa 
prosseguir, de obviar ao sumiço de bens que possam garantir o pagamento integral da dívida exequenda, 
assim se justificando a não observância da formalidade prescrita no artigo 60º da LGT, ao abrigo do 
disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo 103º do CPA, face à aplicação subsidiária das normas do CPA 
ao procedimento tributário» (citado ac. de 23/2/2012, rec. n.º 59/12).

A prescrição de um prazo imperativo tão curto, associado à preocupação do legislador em es-
tabelecer que do pedido devem constar as razões de facto e de direito em que se baseia a pretensão e 
que o mesmo deve ser instruído com a prova documental pertinente, apontam no sentido de a AT ser 
chamada a decidir apenas com base nos elementos que lhe forem aportados pelo executado, recaindo 
sobre ele o ónus de instruir o procedimento com todos os elementos necessários à formação da decisão 
pela AT. Ou seja, é de concluir que o legislador, tendo em conta a forma como regula os elementos 
que devem constar do requerimento e o prazo exíguo para a resposta da AT, não quis deliberadamente 
assegurar o direito de audiência.

Neste sentido, Diogo Leite de Campos, etall., anotam que o prazo de decisão extremamente curto 
previsto no n.º 4 do art. 170º do CPPT impõe a conclusão que não é legalmente assegurado o direito de 
audiência prévia nos casos de decisão sobre a dispensa de prestação de garantia: “A inviabilidade prática 
de assegurar o direito de audição do requerente da prestação de garantia nos termos previstos na LGT 
reconduz -se a que se esteja perante mais um caso em que, implicitamente, se estabelece que não há 
direito de audição, caso este que, aliás, até se enquadra sem esforço apreciável na alínea a) do n.º 1 do 
art. 103º do CPA, em que se afasta o direito de audição prévia «quando a decisão seja urgente»: no caso 
em apreço, o facto de se estabelecer um prazo imperativo de 10 dias para decisão, é uma manifestação 
explícita de que, na perspetiva legislativa, se está perante uma situação em que se impõe uma decisão 
urgente, pelo menos suficientemente urgente para justificar o afastamento da audição prévia, como 
resulta da inviabilidade de o assegurar nos termos previstos na lei”. (Loc. cit., pp. 429/430, anotação 12 
ao art. 52º, pp. 429/430 e anotação 12 ao art. 60º, pp. 512/513.)

Em suma, no caso vertente, a exclusão de audiência do requerente no âmbito do procedimento 
aqui em causa, encontra fundamentos objetivos de justificação na própria urgência da prolação da de-
cisão, atendendo, desde logo, à natureza e características da execução (celeridade e simplicidade, que 
interessam, normalmente, ao credor que promove a execução), sendo que a premência do credor ganha 
aqui especial acuidade com a circunstância de o requerimento de isenção de prestação da garantia poder 
redundar em efeito suspensivo sobre a execução, aumentando o risco de poderem ser dissipados bens 
que o credor pretende executar.

E cabendo ao executado carrear para o procedimento todos os elementos, incluindo provas e de-
mais informações, necessários ao êxito da sua pretensão [incluindo os necessários à demonstração do 
prejuízo irreparável, concretizando -o e indicando «as razões que o levam a crer que existe uma séria 
probabilidade de ele poder vir a ocorrer se ele não for dispensado da prestação de garantia» (Cfr. Jorge 
Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e comentado, Vol. III, 
6ª ed., Áreas Editora, 2011, anotação 4 a) ao art. 170º, p. 232).

No mesmo sentido cfr. o citado ac. desta Secção do STA, de 23/2/2012, proc. n.º 59/2012.)] ele 
mesmo contribui para a definição do objeto do procedimento, atenuando a hipótese de ser surpreendido 
ou confrontado pela AT com elementos que desconheça, o que também acentua o sentido da diminuição 
da relevância deste direito nestes casos de decisão sobre a dispensa de prestação de garantia.

3.4. Por outro lado e de todo o modo, a entender -se que estamos perante mero ato predominante-
mente processual, também não haverá lugar a direito de audiência prévia, já que à formação desse ato 
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processual não se aplicam as regras do procedimento tributário, designadamente a do art. 60º da LGT 
(cfr. o citado ac. de 7/3/2012, rec. n.º 185/12).

3.5. Em suma, independentemente do entendimento que se subscreva relativamente à natureza 
jurídica do ato aqui em causa (indeferimento do pedido de isenção de garantia) – ato materialmente 
administrativo praticado no processo de execução fiscal ou ato predominantemente processual, é de 
concluir que não há, neste caso, lugar a exercício do direito de audiência (art. 60º da LGT) falecendo, 
pois, a argumentação do recorrente e sendo de confirmar, com a presente fundamentação, a sentença 
recorrida, na parte em que assim decidiu”.

Esta doutrina tem vindo a ser seguida em processos em que a questão tem sido novamente colo-
cada, tal como também se refere no parecer do MºPº.

Não existem, por ora, razões de facto ou de direito que justifiquem a adoção de outro entendimento, 
pelo que o recurso improcede.

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

Custas pela recorrente.

Lisboa, 5 de junho de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 5 de Junho de 2013.

Assunto:

Prescrição. Obrigação Tributária. Interrupção. Suspensão.

Sumário:

 I — As causas de interrupção ou suspensão da prescrição atendíveis para o cômputo 
em concreto do prazo de prescrição são as previstas na lei vigente à data da res-
pectiva ocorrência, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do 
Código Civil.

 II — Assim as causas de interrupção da prescrição que ocorreram antes da alteração 
ao n.º 3 do artigo 49.º da LGT, introduzida pela Lei n.º 53 -A/2006, ou seja, antes 
de 1 de Janeiro de 2007, produzem os efeitos que a lei vigente no momento em 
que elas ocorreram associava à sua ocorrência: eliminam o período de tempo 
anterior à sua ocorrência e obstam ao decurso do prazo de prescrição, enquanto 
o respectivo processo estiver pendente ou não estiver parado por mais de um ano 
por facto não imputável ao contribuinte

 III — Ocorrendo sucessivas causas de interrupção da prescrição, antes da entrada em 
vigor da referida redacção do n.º 3 do artigo 49.º da LGT, devem todas elas ser 
consideradas autonomamente, para efeitos de contagem do respectivo prazo, desde 
que susceptíveis de influir no seu decurso.

Processo n.º 903/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – Vem a Fazenda Publica recorrer para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Coimbra de 22 de Março de 2012, que julgou parcialmente procedente a recla-
mação deduzida por A………., melhor identificado nos autos, contra o despacho do Chefe de Serviço 
de Finanças de Oliveira do Hospital, que indeferiu o pedido de declaração da prescrição da divida 
exequenda relativa ao IRS de 2001.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«1  - A Meritíssima Juiz do Tribunal “a quo” julgou parcialmente procedente a presente Reclama-

ção, tendo declarado prescrita a dívida relativa a IRS de 2001, cuja declaração de prescrição havia sido 
indeferida por despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Oliveira do Hospital, aqui reclamado, por 
ter considerado que a citação do reclamante para a execução fiscal em 17/05/2005, não teve a virtuali-
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dade de interromper o prazo prescricional, por ainda não ter cessado o efeito interruptivo da instauração 
pelo reclamante do processo de impugnação judicial n.º 720/04.0 em 16/12/2004.

2  - E que, não existindo tal efeito e tendo o processo de impugnação estando parado até 23/05/2006, 
o efeito interruptivo da prescrição se transmutou, face ao disposto no art. 49.º, n.º 2 da LGT, na redacção 
anterior à da Lei n.º 53 -A/2006 de 19/12, em efeito suspensivo pelo período de um ano, retomando a 
prescrição a sua contagem, que se veio a completar em 01/01/ 2011.

3  - Com todo o respeito pela douta sentença “a quo” e reconhecendo que mesma subscreve juris-
prudência do STA, decorrente dos Acórdãos do Pleno da Secção de Contencioso Tributário do STA, 
de 24/10/2007, proferido no recurso n.º 244/07 e em 28/05/2008, proferido no recurso, n.º 840/07, 
entende esta Representação que existiu erro de julgamento e não é essa a correcta interpretação a fazer 
do art. 49.º da LGT, na redacção anterior à que lhe foi dada pela Lei 53 -A/2006, de 29/12.

4  - Entende esta Representação da Fazenda que a nova causa de interrupção da prescrição, produz 
efeito interruptivo autónomo, mesmo enquanto a anterior causa de interrupção ainda está a produzir 
efeitos, existindo doutrina relevante em abono dessa tese, que subscrevemos: JORGE LOPES DE 
SOUSA no seu Código de Procedimento e Processo Tributário anotado e comentado, 6.ª Edição 2011, 
Áreas Editora, Lisboa em anotação ao art. 175.º do CPPT, onde na alínea b3 iii) da anotação 2 - refere 
sob a epigrafe “Ocorrência de uma nova causa de interrupção antes de 1 -1 -2007, enquanto uma anterior 
ainda está a produzir efeito, por o processo não ter estado parado por mais de um ano por facto não 
imputável ao contribuinte: Até 1 -1 -2007, qualquer das causas da prescrição tinha por si própria, os 
efeitos de eliminar todo o tempo anteriormente decorrido e obstar ao decurso de prescrição enquanto 
estivesse pendente o processo em que ela se tivesse produzido. «Por isso mesmo que, quando ocorreu a 
segunda causa de interrupção da prescrição período anterior à primeira estivesse eliminado e não tivesse 
decorrido qualquer período para a prescrição, por o processo que determinou a primeira interrupção 
estar pendente e não ter parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte, a segunda 
causa de interrupção mantém a sua própria potencialidade para produzir os mesmos efeitos em relação 
ao período anterior (eliminação) e durante o próprio processo (obstando ao decurso do prazo).

5  - Existindo também jurisprudência dos tribunais superiores no mesmo sentido, nomeadamente 
o Acórdão do STA de 24/09/2010, proferido no P.º 0720/10 e o Acórdão do TCA Norte de 27/09/2012, 
proferido no P.º 02662/11.4BEPRT.

6  - Admitir no caso concreto, o efeito interruptivo apenas após a cessação do efeito da primeira 
causa de interrupção e sua transmutação em efeito suspensivo, seria contraditório com o que nos parece 
ter sido a intenção legislativa do art. 49.º n.º 2 da LGT, na redacção anterior à introduzida pelo art. 89.º 
da Lei 53 -A/2006, penalizar a AT pela sua inércia, pois foi pela celeridade desta, que a citação ocorreu 
antes da transmutação do efeito em efeito suspensivo, pelo prazo de um ano, e não posteriormente.

7  - O facto de ter ocorrido a citação em 17/05/2005, no Processo de Execução Fiscal, interrompeu 
autonomamente o prazo prescricional, pelo que quando o efeito interruptivo decorrente da interposição 
da impugnação judicial se degradou em suspensivo, por este processo ter estado parado por mais de um 
ano por facto não imputável ao contribuinte, nenhum prazo prescricional decorreu a partir dai, pois tal 
citação teve o efeito instantâneo de inutilizar o tempo decorrido (art. 336.º, n.º 1 do Código Civil), mas 
também o efeito duradouro de obstar ao decurso da prescrição até ao trânsito em julgado ou equivalente 
da decisão que puser termo ao processo em que essa citação foi efectuada (art. 327.º, n.º 2 do Código 
Civil), decisão essa que ainda não ocorreu.

8  - Face ao exposto, a dívida de IRS de 2001 do reclamante, não se encontra prescrita.»
2 – Não foram apresentadas contra alegações.
3 – O Exmº Procurador -geral Adjunto emitiu o douto parecer no sentido do provimento do re-

curso, argumentando em síntese, que o prazo de prescrição se iniciou em 2002.01.01 e esteve suspenso 
entre 2004.12.16 e 2005.12.16 por via da instauração e consequente paragem da impugnação judicial.

Todavia sustenta que, com a citação para o processo de execução fiscal em 2005.07.15, o período 
anterior à instauração da impugnação judicial continua eliminado, começando a correr um novo de 
prescrição após trânsito da decisão que vier a pôr termo ao processo de execução fiscal, invocando em 
seu abono doutrina qualificada  - Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, 
6ª edição 2011, página 259, III volume, juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa.

Para, a final, concluir que a dívida tributária relativa ao IRS de 2001 não se mostra, assim, extinta 
por prescrição.

4 – Com dispensa de vistos, dada a natureza do processo, vêm os autos à conferência.
5  - Em sede factual apurou -se em primeira instância a seguinte matéria de facto:
A) Com base nas certidões de divida de fls. 25 e 26, em 28/06/2005, foi instaurada contra o re-

clamante a execução fiscal n.º 0809200501012711, para cobrança das dividas provenientes de IRS dos 
anos de 2001 e 2002, no valor global de 197.175,46€  - fls. 24.

B) O reclamante foi pessoalmente citado para execução fiscal referida na alínea antecedente em 
17/05/2005, conforme aviso de recepção de fls. 27, que se dá por integralmente reproduzido.
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C) A mencionada execução fiscal esteve parada por mais de um ano e por facto não imputável ao 
contribuinte entre 27/03/2006 e 16/05/2007 – fls. 36 a 38.

D) A dívida exequenda de IRS do ano de 2001 foi objecto de impugnação judicial, que correu 
termos neste tribunal sob o n.º 720/04. OBECBR, instaurada em 16/12/2004 – fls. 1 do apenso cor-
respondente.

E) No âmbito do mencionado processo de impugnação, em 03/03/2005, foi emitida uma certidão 
de petição inicial e apenas foi proferido despacho liminar de recebimento da mesma em 23/05/2006, 
na sequência de conclusão aberta na mesma data – fls. 1 a 29 do processo de impugnação.

6 - Quanto ao mérito do recurso.
A questão que se coloca no presente recurso consiste em saber se padece de erro a decisão recorrida 

ao julgar prescrita a dívida exequenda de IRS relativa ao ano de 2001.
Como se vê fls. 271 e segs. sentença recorrida entendeu que o prazo de prescrição da dívida 

proveniente de IRS do ano de 2001 se iniciou em 01/01/2002 (primeiro dia após o termo do ano em 
que se verificou o facto tributário) e foi interrompido com a instauração do processo de impugnação 
n. 720/04.OBECBR, em 16/12/2004, quando haviam decorrido 2 anos, 11 meses e 15 dias.

Mas também considerou que a citação do reclamante para a execução fiscal não teve a virtualidade 
de interromper o prazo prescricional, uma vez que apenas ocorreu em 17/05/2005, quando ainda não 
tinha cessado o efeito interruptivo derivado da impugnação.

Para concluir que, não existindo tal efeito e tendo o processo de impugnação estando parado até 
23/05/2006, o efeito interruptivo da prescrição se transmutou em efeito suspensivo pelo período de um 
ano, nos termos do disposto no art. 49.º, n.º 2 da LGT, na redacção anterior à da Lei n.º 53 -A/2006 de 
19/12, retomando a prescrição a sua contagem, que se veio a completar em 01/01/ 2011.

É deste entendimento que discorda a recorrente, sustentando que tais dívidas não se encontram 
prescritas, porquanto o facto de ter ocorrido a citação em 17/05/2005, no Processo de Execução Fis-
cal, interrompeu autonomamente o prazo prescricional, já que tal citação teve o efeito instantâneo de 
inutilizar o tempo decorrido, mas também o efeito duradouro de obstar ao decurso da prescrição até 
ao trânsito em julgado ou equivalente da decisão que puser termo ao processo em que essa citação foi 
efectuada, decisão essa que ainda não ocorreu.

6.1 Cumpre desde já referir que o recurso merece provimento.
Com efeito a sentença impugnada não fez aqui a melhor interpretação da lei, nomeadamente do 

disposto no art. 49º, n.º 3 da Lei Geral Tributária, na redacção anterior à Lei 53 -A/2006, pelo que não 
pode ser confirmada.

Vejamos.
Dando por assente que será aplicável às dívidas exequendas o prazo de prescrição de oito anos, 

previsto no art. 48º nº1 da Lei Geral Tributária, importa apurar se ocorreram causas de interrupção ou 
suspensão relevantes.

Como vem decidindo a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Administrativo as 
causas de interrupção ou suspensão da prescrição atendíveis para o cômputo em concreto do prazo 
de prescrição são as previstas na lei vigente à data da respectiva ocorrência, em conformidade com o 
disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil (vide Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo 
de 19.01.2011, recurso 629/09, in www.dgsi., e demais jurisprudência ali citada).

Em termos de incidência processual com relevo para o cômputo da prescrição resulta dos autos 
que a impugnação judicial da liquidação de IRS de 2001 foi instaurada em 16 de Dezembro de 2004, 
tendo parado, por facto não imputável ao contribuinte logo após a sua instauração.

E em 15.07.2005 (1) foi a executada citada na execução fiscal instaurada para cobrança coerciva 
da dívida.

O processo de execução fiscal esteve parado por mais de um ano e por facto não imputável ao 
contribuinte entre 27/03/2006 e 16/05/2007 (vide ponto C do probatório)

Ora dispunha o artº 49º da Lei Geral Tributária na sua redacção inicial:
Artigo 49º «Interrupção e suspensão da prescrição
1  - A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa da liquidação 

do tributo interrompem a prescrição.
2  - A paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito 

passivo faz cessar o efeito previsto no número anterior, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer 
após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação.

3  - O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução 
fiscal em virtude de pagamento ou prestação legalmente autorizada, ou de reclamação, impugnação 
ou recurso.»

A Lei n.º 100/99, de 26/6, alterou os nºs. 1 e 3 deste art. 49º da LGT, os quais ficaram a ter a 
seguinte redacção:

«1  - A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa 
da liquidação do tributo interrompem a prescrição.
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3  - O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução 
fiscal em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação 
ou recurso.»

Posteriormente, a Lei n.º 53º -A/2006, de 29/12, veio alterar o citado art. 49º da Lei Geral Tributá-
ria, tendo sido revogado o seu n.º 2 (revogação que se aplica a todos os prazos de prescrição em curso, 
objecto de interrupção, em que ainda não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do 
processo por facto não imputável ao sujeito passivo  - art. 91º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12), tendo 
sido alterada a redacção do seu n.º 3 e tendo sido aditado o actual n.º 4.

Assim a actual redacção desse preceito é a seguinte:
«1  - A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa 

da liquidação do tributo interrompem a prescrição.
2 – Revogado
3  - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a interrupção tem lugar uma única vez, com o 

facto que se verificar em primeiro lugar.
4  - O prazo de prescrição legal suspende -se em virtude de pagamento de prestações legalmente 

autorizadas, ou enquanto não houver decisão definitiva ou passada em julgado, que puser termo ao 
processo, nos casos de reclamação, impugnação, recurso ou oposição, quando determinem a suspensão 
da cobrança da dívida.»

De harmonia com o disposto no artigo 49.º n.º 3 da LGT, na redacção introduzida pela Lei 53 -A/2006, 
de 29 de Dezembro (LOE 2007) a interrupção tem lugar uma única vez, com o facto que se verificar 
em primeiro lugar.

Porém a Lei de Orçamento de Estado de 2007 entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2007, e, 
sendo uma norma sobre os efeitos dos factos, ela só se aplica após a sua entrada em vigor, por força 
do estatuído no artigo 12.º, n.º 2 do Código Civil (cf., neste sentido Jorge Lopes de Sousa, ob. citada, 
2ª edição, pag. 73).

Ora, como vimos na redacção anterior à Lei 53 -A/2006 o artº 49º, n.º 1 daquele diploma legal 
atribuía efeitos interruptivos à citação, à reclamação, ao recurso hierárquico, à impugnação e ao pedido 
de revisão oficiosa da liquidação do tributo.

Sendo que, como bem nota o Exmº Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Adminis-
trativo, não resulta do citado normativo que, em teoria, não mereçam relevância todos os factos inter-
ruptivos da prescrição, ainda que alguns deles venham a ocorrer durante a produção de efeitos de outros.

Com efeito as causas de interrupção da prescrição que ocorreram antes da alteração ao n.º 3 do 
art. 49º da LGT, introduzida pela Lei 53 -A/2006, ou seja, antes de 01.01.2007, produzem os efeitos 
que a lei vigente no momento em que elas ocorreram associava à sua ocorrência: eliminam o período 
de tempo anterior à sua ocorrência e obstam ao decurso do prazo de prescrição, enquanto o respectivo 
processo estiver pendente ou não estiver parado por mais de um ano por facto não imputável ao con-
tribuinte (cf., entre outros, neste sentido, os acs. deste STA de 06.03.2013, 20/10/2010 e 2/3/2011, nos 
procs. 208/13, 720/10 e 1038/10, respectivamente, bem como Jorge Lopes de Sousa, Sobre a Prescrição 
da Obrigação Tributária, Notas Práticas, 2ª ed., 2010, p. 73).

Temos assim que, em relação às dívidas tributárias em causa no presente recurso (IRS de 2001), 
cujo prazo de prescrição se iniciou em 01 de Janeiro de 2002, ocorreu em 16/12/2004 um primeira 
interrupção da prescrição por força da a impugnação judicial da liquidação.

A impugnação esteve parada por mais de um ano logo após a sua instauração (de 16.12.2004 a 
16.12.2005), o que fez cessar o efeito interruptivo que esta provocou, retomando a sua contagem em 
17.12.2005.

Porém em 15.07.2005, data em que ainda estava produzir efeito a interrupção do prazo de pres-
crição por força da dedução de impugnação, ocorreu a citação para o processo de execução fiscal.

Há pois, que dar o necessário relevo a esta causa interruptiva já que, como vem sublinhando a 
jurisprudência deste Tribunal, ocorrendo sucessivas causas de interrupção da prescrição, antes da 
entrada em vigor da actual redacção do n.º 3 do art. 49º da LGT, devem todos elas se consideradas 
autonomamente, para efeitos de contagem do respectivo prazo, desde que susceptíveis de influir no seu 
decurso (cfr. Acórdãos 06.03.2013, recurso 208/13 e de 17/3/2011, rec. n.º 0177/11, e jurisprudência 
aí citada).

É certo, também, que o processo de execução fiscal esteve parado por mais de um ano e por facto 
não imputável ao contribuinte entre 27/03/2006 e 16/05/2007 (vide ponto C do probatório).

Porém esta paragem não tem as consequências de transformação do efeito interruptivo em suspen-
sivo que decorriam do artº 49º, n.º 2 da Lei Geral Tributária, porquanto esta norma foi revogada pela 
Lei 53 -A/2006 e à data da sua entrada em vigor ainda não tinha decorrido o período superior a um ano 
de paragem do processo de execução fiscal por facto não imputável ao contribuinte.

Com efeito, nos termos do art. 91.º daquela Lei n.º 53 -A /2006, «a revogação do n.º 2 do 
artigo 49. da LGT aplica -se a todos os prazos de prescrição em curso, objecto de interrupção, em 
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que ainda não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do processo por facto não 
imputável ao sujeito passivo» (2).

Decorre do exposto que ocorreu uma nova causa de interrupção (citação para a execução) antes 
de 1.1.2007, enquanto a anterior (impugnação) ainda estava a produzir efeitos.

Na verdade, à data da citação no processo de execução fiscal, o processo de impugnação não 
estava ainda parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte.

Numa situação destas o efeito interruptivo próprio da citação do executado tem a virtualidade 
de eliminar todo o tempo anteriormente decorrido e obstar ao decurso da prescrição enquanto estiver 
pendente o processo de execução (artº 49º, n.º 1 da Lei Geral Tributária na redacção da Lei n.º 100/99, 
de 26/6).

Assim, o facto de o processo de impugnação ter ficado, depois, parado por mais de um ano por 
facto não imputável ao contribuinte e ainda o efeito da sua instauração passar a ser suspensivo, acabam 
por não ter qualquer influência no decurso do prazo de prescrição, pois o período que decorreu desde 
o início do prazo até à instauração da impugnação é eliminado pelo facto interruptivo da citação para 
a execução em 15.07.2005, sendo que na pendência desta não há que considerar qualquer paragem por 
força da revogação do artº 49º, n.º 2 da Lei Geral Tributária.

Neste contexto, atenta a eficácia interruptiva autónoma dessa citação na execução fiscal, forçoso 
é concluir que não ocorreu ainda a prescrição da dívida exequenda, cujo prazo é de oito anos.

A sentença recorrida, que assim não entendeu, não pode ser confirmada, pelo que procedem as 
alegações de recurso.

7. Decisão:
Nestes termos acorda -se em, dando provimento ao recurso, julgar não prescritas as dívidas subja-

centes à liquidação de IRS do ano de 2001, objecto do presente recurso e, consequentemente, revogar 
a sentença recorrida, julgando improcedente a reclamação.

Sem custas.

Lisboa, 5 de Junho de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.

(1) (E não em 17.05.2005, como por lapso se refere na sentença recorrida – vide documento de fls. 27 para o qual remete 
o ponto B do probatório.)

(2) (A Lei do Orçamento do Estado para 2007 entrou em vigor no dia 1 -1 -2007, nos termos do seu art. 163.º.) 

 Acórdão de 5 de Junho de 2013.

Assunto:

Reclamação judicial. Prescrição. Interrupção da prescrição. Impugnação judicial. 
Inaplicabilidade do n.º 2 do artigo 327.º do Código Civil. Sobreposição temporal 
de suspensões da prescrição. Anulação da venda.

Sumário:

 I — O disposto no n.º 2 do artigo 327.º do Código Civil é inaplicável aos efeitos da 
interrupção da prescrição decorrentes da dedução de impugnação judicial tendo 
por objecto a legalidade da dívida exequenda, sendo irrelevante, para o efeito, o 
facto de o processo de impugnação ter terminado por absolvição da instância em 
razão da ilegal cumulação de pedidos, porquanto a lei tributária aplicável ape-
nas distinguia os efeitos dos factos interruptivos consoante tivesse havido ou não 
paragem do processo por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte 
(cfr. o n.º 2 do artigo 49.º da LGT, na redacção anterior à da Lei n.º 53.º -A/2006, 
de 29 de Dezembro, aqui aplicável), não dando relevo a qualquer outra vicissitude 
destes.

 II — Se todo o período de suspensão do prazo de prescrição derivado da segunda in-
terrupção da prescrição — desgraduada em suspensão em virtude de paragem do 
processo executivo por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte —, 
se encontra temporalmente sobreposto ao da primeira, não há que dar -lhe relevo 
autónomo para efeitos do cômputo, em concreto, do prazo de prescrição aplicável.
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 III — A reclamação judicial interposta do despacho de indeferimento de pedido de 
reconhecimento da prescrição não é o meio adequado para requerer a anulação 
da venda em virtude da prescrição da dívida exequenda.

Processo n.º 913/13 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
 - Relatório –
1 – A…….., S.A., com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do 

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 21 de Janeiro de 2013, que, na reclamação judicial por si 
deduzida contra o despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Vila do Conde, datado de 05/07/2012, 
que indeferiu o reconhecimento da prescrição das dívidas exequendas em cobrança coerciva no processo 
de execução fiscal n.º 1902200301009460, respeitante a IRC dos anos de 1999 e 2000, bem como a 
anulação da venda executiva realizada naquele processo, declarou prescritas as dívidas exequendas, 
embora em data posterior à do despacho reclamado, não anulando, porém, a venda executiva.

A recorrente termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
1ª) O Tribunal a quo fez uma errada interpretação e aplicação dos factos apurados à lei;
2ª) A dívida exequenda encontra -se prescrita não em data posterior a 05.07.2012, como decidido 

em 1.ª instância, mas em data anterior à da venda do imóvel, como defendido na impugnação judicial 
apresentada;

3ª) O Tribunal recorrido fez uma incorrecta apreciação e aplicação do efeito jurídico que a apre-
sentação da impugnação judicial da executada B…….., Lda teve na contagem do prazo prescricional, 
e, particularmente na aplicação ao caso em apreço do disposto no art. 327.º, n.º 2, do Código Civil;

4ª) Contrariamente ao decidido, não é possível invocar o disposto no art. 327.º, n.º 2 do Código 
Civil, seja em resultado do que se dispõe no artigo 49.º da LGT, seja por força do próprio teor literal 
do art. 327.º do Código Civil;

5ª) Na perspectiva da Lei Geral Tributária, a regulação dos efeitos da impugnação n contagem 
do prazo de prescrição deve considerar -se plena, não necessitando de recurso subsidiário ao art. 327.º 
do Código Civil e, em particular, ao seu n.º 2;

6ª) Apresentada a impugnação judicial, o efeito interruptivo mantinha -se até que ocorresse ou o 
seu termo ou a paragem do processo por facto não imputável ao contribuinte;

7ª) Resultava do disposto no n.º 2 do art. 49.º da LGT, na redacção anterior à Lei n.º 53.º -A/2006, 
de 29/12, onde se estatuía que a paragem do processo por período superior a um ano por facto não 
imputável ao sujeito passivo faz cessar o efeito previsto no número anterior, somando -se, neste caso”;

8ª) As causas de interrupção ou suspensão da prescrição atendíveis para o cálculo em concreto do 
prazo de prescrição são as previstas na lei vigente à data da respectiva ocorrência, em conformidade 
com o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil;

9ª) A aplicação do art. 327.º, n.º 2 do Código Civil está dependente do facto de a interrupção 
da prescrição se ter verificado por força de “citação, notificação ou acto equiparado” (cf. n.º 1 do 
art. 327.º do Código Civil), o que não acontece no caso em apreço, na medida em que a interrupção 
da prescrição não resulta nem da citação, nem de notificação nem de ato equiparado, mas antes da 
própria apresentação do processo de impugnação judicial, meio processual apresentado pelo devedor 
e não pelo titular do direito do crédito tributário;

9ª) (sic) A impugnação da executada tem, sobre o prazo de prescrição, um efeito instantâneo 
(inutilização do prazo de prescrição já decorrido), e tem um efeito duradouro: a prescrição não corre 
enquanto o processo durar, independentemente de a execução se encontrar suspensa ou não;

10ª) O efeito interruptivo degrada -se em suspensivo se o processo de impugnação estiver parado 
por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte (art.º 49.º n.º 2 da LGT, na redacção 
anterior à Lei 53 -A/2006), contando -se para a prescrição o período que decorreu desde o seu início 
até à apresentação da impugnação judicial, acrescido do período de tempo que decorreu após se ter 
completado um ano de paragem do processo;

11ª) Tal como consta do facto 3 da matéria assente, o processo de impugnação esteve parado por 
facto não imputável ao contribuinte entre 15/09/2004 e 30/11/2005, pois que nenhum ato processual 
foi nele praticado;

12ª) O prazo de prescrição continuou a sua contagem a partir de 15/09/2005, nele se imputando 
o período decorrido desde o seu início até 11/03/2003;

13ª) Em 27/06/2003, já no âmbito do processo executivo, procedeu -se à citação da executada que, 
por força do disposto no art. 49º, n.º 1 da LGT, teve efeito interruptivo com a dupla dimensão: uma 
instantânea – a de inutilizar todo o prazo já decorrido – e outra duradoura – a de suspender o prazo 
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de prescrição até ao trânsito em julgado da decisão que puser termo ao processo em que a citação é 
levada a cabo (artigos 326.º, n.º 1 e 327.º, n.º 1 do Código Civil);

14ª) O processo de execução fiscal veio, também ele, a parar por facto não imputável ao execu-
tado por mais de um ano, como se verifica do lapso de tempo em que nenhuma diligência foi realizada 
entre 20/11/2003 e 27/07/2007 (cfr. factos 12 e 13 da matéria assente);

15ª) Em momento algum do processo se fixou qualquer suspensão da instância executiva derivada 
da eventual prestação de garantia por oferecimento de bens à penhora;

16ª) A penhora do imóvel só veio a concretizar -se muito depois do mês de Julho de 2007, concre-
tamente em 26 de Maio de 2008, data em que foi elaborado o auto de penhora de fls. 20 do processo 
de execução fiscal, pelo que só com a sua efectivação estavam reunidas as condições previstas no 
art. 199.º, n.º 4 do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) para a suspensão da 
execução fiscal;

17ª) Por força do efeito suspensivo da citação, não releva para a contagem do prazo de prescrição 
o período que vai desde a efectivação daquela – 27/06/2003 a 20/11/2004, data em que se consumou 
um ano de paragem do processo por facto não imputável ao sujeito passivo;

18ª) Período que é coincidente com o efeito suspensivo que já decorria da apresentação da im-
pugnação em 11/03/2003 e que se manteve até 15/09/2005, data em que se consumou, igualmente o 
prazo de um ano de paragem do processo por causa não imputável ao sujeito passivo;

19ª) Não tendo ocorrido qualquer outra causa de interrupção (como resulta claramente da página 
20 e 21 da sentença e que em boa verdade até já seria irrelevante por força da nova redacção dada 
ao n.º 3 do art. 49.º da LGT pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro), ou de suspensão do prazo, 
forçoso é concluir que há muito tempo se verificou a prescrição das dívidas exigidas coercivamente 
no processo de execução;

20ª) Situando -se o primeiro (e único) facto suspensivo relevante em 11 de Março de 2003 e que 
durou até 15/09/2005, verifica -se o seguinte em relação ao IRC do ano de 1999: desde 1 de Janeiro 
de 2000 a 11 de Março de 2003, decorreram 3 anos e 69 dias; desde o dia 15/09/2005 até ao dia 
23/11/2011 (data em que se iniciou o leilão electrónico para venda do prédio rústico oportunamente 
penhorado – que aqui se invoca apenas por mera comodidade de cálculo) decorreram 6 anos e 68 dias, 
totalizando, assim, 9 anos e 137 dias, o que excede o prazo legal de oito anos, previsto no artigo 48º, 
n.º 1, da LGT;

21ª) Situando -se o primeiro (e único) facto suspensivo relevante em 11 de Março de 2003 e que 
durou até 15/09/2005, verifica -se o seguinte em relação ao IRC do ano de 2000: desde 1 de Janeiro 
de 2001 a 11 de Março de 2003, decorreram 2 anos e 69 dias; desde o dia 15/09/2005 até ao dia 
23/11/2011 (data em que se iniciou o leilão electrónico para venda do prédio rústico oportunamente 
penhorado – que aqui se invoca apenas por mera comodidade de cálculo) decorreram 6 anos e 68 dias, 
totalizando, assim, 8 anos e 137 dias, excedendo, também, o referido prazo legal de oito anos, previsto 
no artigo 48º, n.º 1, da LGT;

22ª) A prescrição é causa de extinção da execução, nos termos do disposto no art. 176.º, n.º 1, 
alínea c), do CPPT, a qual, sendo declarada, determinará, necessariamente a anulação da venda 
efectuada no referido processo executivo;

23ª) A prescrição, que é do conhecimento oficioso, nos termos do artigo 175.º do CPPT, deter-
mina a inexigibilidade da correspondente dívida, com a consequente impossibilidade da sua cobrança 
coerciva e com a consequente extinção imediata da instância executiva por inutilidade superveniente 
da lide (alínea e) do n.º 1 do artigo 287º do C.P.C.) e consequente anulação da venda do imóvel da 
executada;

24ª) Assiste à reclamante, como terceiro, como credora hipotecária do imóvel penhorado e como 
credora reclamante nos presentes autos incontroverso direito e legitimidade para invocar a prescrição 
da divida exequenda, porquanto anulando -se a venda do imóvel, como consequência da declaração de 
prescrição, a aqui reclamante acautela os seus interesses resultantes da hipoteca que beneficia sobre 
o imóvel em causa;

25ª) A prescrição aproveita a todos os que dela possam tirar benefício (n.º 1 do artigo 301º do 
Código Civil), sendo que, nos termos do n.º 1 do artigo 305º do mesmo CC, a prescrição é invocável 
pelos credores e por terceiros com legítimo interesse na sua declaração,

26ª) Completada a prescrição, tem o beneficiário a faculdade de se opor, por qualquer modo, ao 
exercício do direito prescrito (cfr. n.º 1 do artigo 304º do Código Civil);

27ª) Ao decidir como decidiu, a douta sentença recorrida violou, entre outros, o artigo 327º, 
n.ºs 1 e 2, do Código Civil, e os artigos 48º e 49º da Lei Geral Tributária (redacção anterior à Lei 
53 -A72006);

NESTES TERMOS, e nos melhores em direito aplicáveis, deve o presente recurso ser julgado 
procedente e, em consequência, determinar -se a revogação da douta sentença, proferindo -se outra 
que declare a prescrição da dívida exequenda em data anterior à venda da abertura de propostas de 
17.02.2012, com a consequente extinção imediata da instância executiva por inutilidade superveniente 
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da lide (alínea e) do n.º 1 do artigo 287º do C.P.C.) e anulação da venda do imóvel correspondente ao 
artigo 493º, da freguesia de ………, Paredes, no que farão V. Exas. a acostumada JUSTIÇA.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 321 a 

324 dos autos, no qual sustenta que as dívidas exequendas estão prescritas desde 03 de Julho de 2010, 
o IRC de 1999, e de 3 de Julho de 2011, o IRC de 2000, pelo que à data da prolação do despacho da 
autoridade tributária sindicado (2011.11.28) encontravam -se já prescritas, pelo que se impõe a anulação 
do despacho sindicado e que quanto ao pedido de anulação da venda existe meio processual adequado 
para o efeito (artigo 257.º do CPPT) pelo que, (…) não há que apreciar tal pretensão em sede da presente 
RAOEF, como bem decidiu a sentença recorrida.

Com dispensa de vistos, dada a natureza urgente do processo, vêm os autos à conferência.
 - Fundamentação  -
4 – Questões a decidir
São a de saber se a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento ao julgar prescritas as 

dívidas exequendas em data posterior à constante do despacho reclamado, designadamente por ter 
julgado aplicável à impugnação deduzida pelo executado o disposto no artigo 327.º do código Civil, e 
bem assim por não ter anulado a venda executiva em consequência da julgada prescrição das dívidas 
exequendas.

5 – Matéria de facto
Na sentença objecto do presente recurso foram dados como provados os seguintes factos:

 Do(s) processos(s) de impugnação judicial
1. Em 13.03.2003, foi apresentada impugnação judicial por “B………, Lda.”, no montante total 

de 209.394,41, referente aos impostos, liquidações, períodos e montantes a seguir discriminados: 

Liquidação n.º Imposto Período Montante (em €)

83100335497 IRC 1999 53.536,31
8310037137 IRC 2000 82.399,67
02292710 IVA 1999 34.264,92
02292728 IVA 2000 19.075,97
02292721 IVA 2001 56.454,32
02292726 Juros compensatórios –  81,22
02292727 Juros compensatórios –  159,69
02292704 Juros compensatórios –  298,70
02292716 Juros compensatórios –  3. 059,09
02292717 Juros compensatórios –  523,42
02292705 Juros compensatórios –  119,93
02292706 Juros compensatórios –  581,05
02292722 Juros compensatórios –  178,86
02292720 Juros compensatórios –  163,53
02292719 Juros compensatórios –  3.604,92
02292724 Juros compensatórios –  823,13
02292725 Juros compensatórios –  75,92
02292723 Juros compensatórios –  148,52
02292718 Juros compensatórios –  89,43
02292707 Juros compensatórios –  64,73
02292709 Juros compensatórios –  5.268,87
02292708 Juros compensatórios –  76,20

 Cfr. fls. 2 do processo n.º 29/03/22
2. O processo referido em 1. Correu termos no Tribunal Tributário de 1.ª Instância do Porto 

(actualmente TAF do Porto), sob o número 29/03/22.
Cfr. resulta dos autos
3. Do processo mencionado em 2. constam os seguintes trâmites processuais:
• Em 29.04.2003 foi a impugnação liminarmente admitida – cfr. fls. 234 do processo 

n.º 29/03/22;
• Em 15.09.2003, foi o Representante da Fazenda Pública notificado para, querendo, deduzir 

contestação – cfr. fls. 238 do Processo n.º 29/03/22;
• Em 15.12.2003, deu entrada neste TAF a contestação da Fazenda Pública  - cfr. fls. 239 do 

Processo n.º 29/03/22;
• Em 15.09.2004, foi expedida carta, sob registo RS 5658 3389 4 PT, dirigida ao Ilustre Man-

datário da Impugnante dando conhecimento da contestação apresentada  - cfr. fls. 243 do Processo 
n.º 29/03/22;

• Em 30.11.2005, foi proferido despacho a indeferir a inquirição de testemunhas  - cfr. fls. 244 do 
Processo n.º 29/03/22;
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• Em 15.12.2005, foi expedida missiva, dirigida ao Ilustre Mandatário da Impugnante, dando 
conhecimento do teor do despacho que antecede  - cfr. fls. 245 do Processo n.º 29/03/22;

• Em 23.01.2006, foi ordenado que os autos fossem ao Ministério Público para parecer  - cfr. 
fls. 247 do Processo n.º 29/03/22;

• Em 15.02.2006, pelo Digno Magistrado do Ministério Público foi elaborado parecer  - cfr. fls. 249 
a 251 do Processo n.º 29/03/22;

• Em 24.04.2006, foi expedida missiva, dirigida ao Ilustre Mandatário das Impugnante, dando 
conhecimento do teor do Parecer do Ministério Público  - cfr. fls. 252 do Processo n.º 29/03/22;

• Em 03.05.2006, deu entrada neste TAF requerimento apresentado pela Impugnante, em resposta 
ao Parecer do Ministério Público  - cfr. fls. 255 do Processo n.º 29/03/22;

• Em 27.11.2006, foi proferida decisão final, constando do decisório que “pelo exposto, atenta 
ilegal cumulação de pedidos, julga -se a impugnação improcedente, absolvendo -se a Fazenda Pública 
da instância.”  - cfr. fls. 258 a 263 do Processo n.º 29/03/22;

• Em 07.12.2006, foi expedida missiva, dirigida ao Ilustre Mandatário da Impugnante, dando 
conhecimento do teor da sentença proferida  - cfr. fls. 264 do Processo n.º 29/03/22

4. Em 23.01.2007, face à decisão proferida no processo n.º 29/03/22, foram intentadas duas novas 
impugnações judiciais por “B……, Lda.”, uma referente às dívidas de IRC e outra referente às dívidas 
de IVA e juros compensatórios.

Cfr. resulta dos autos
5. As liquidações n.º 83100335497 e 8310037137, relativas a IRC, referentes aos anos de 1999 e 

2000, no montante de, respectivamente, €53.536,31 e 82.399,67, deram origem à impugnação judicial 
n.º 209/07.6BEPRT.

Cfr. fls. 2 do processo n.º 209/07.6BEPRT
6. No processo mencionado em 5., a instância foi, em 11.10.2011, declarada suspensa, face á 

não apresentação de procuração Forense emitida pela impugnante a favor de advogado, atendendo à 
renúncia do Ilustre Advogado dr. C………

Cfr. fls. 282, 284, 296 a 300 do processo n.º 209/07.6BEPRT
 Do processo de execução fiscal n.º 1902200301009460

7. Em 06.06.2003, foi instaurado e autuado o processo de execução fiscal (Doravante PEF) 
n.º 19002200301009460, movido contra “B…….., Lda”, referente às dívidas fiscais referidas em 5., 
resultantes das certidões de dívida n.º 2003/43382 e 2003/43427, emitidas em 31.05.2003, no montante 
global de 135.935,98, correndo termos no Serviço de Finanças de Vila do Conde.

Cfr. fls. 1 a 3 dos autos
8. No âmbito do PEF referido em 7., em 27.06.2003, foi a executada “B…….., Lda.” citada.
Cfr. fls. 4 dos autos
9. Na sequência da apresentação da impugnação referida em 1., foi proferido em 29.10.2003, 

despacho a ordenar a notificação da executada “para os fins previstos no art. 169º/1 do CPPT”.
Cfr. fls. 6 dos autos
10. Pelo Ofício n.º 15335, datado de 29.10.2003 e expedido sob registo em 04.11.2003, foi remetida 

comunicação dirigida à executada com o seguinte teor:
“Como é do conhecimento de V. Ex.ª corre seus termos, neste Serviço de Finanças, o processo 

supra contra o oponente anteriormente indicado, por dívidas de IRC no valor de €135935.98.
Relativamente a este assunto, deduziu Impugnação Judicial.
Para que o processo fique suspenso de acordo com o art. 169 do CPPT deverá prestar garantia 

nos termos do 199º do CPPT, a qual poderá ser através de garantia bancária, seguro -caução, cau-
ção, ou outro meio susceptível de garantir os créditos, no valor de €177661.62, sob pena do processo 
prosseguir a sua tramitação normal que inclui a penhora de bens.”

Cfr. fls. 7 dos autos
11. Em 14.11.2003, sob o registo n.º 17917, deu entrada no Serviço de Finanças de Vila do Conde, 

requerimento apresentado pela executada no qual informava que “não tem possibilidades de garantir 
a dívida com caução/garantia/seguro -bancário nem com quaisquer stoks por os não possuir. Embora 
com encargo já constituído a favor de uma instituição bancária, dá como garantia os seus prédios 
rústicos que possui no concelho de Paredes – artigos 493 e 495 da freguesia de ……...”

Cfr. fls. 8 dos autos
12. Sobre o requerimento referido em 11. Recaiu despacho exarado em 20.11.2003 no qual foi 

ordenado que se oficiasse à Conservatória de Registo Predial solicitando certidão informativa dos 
prédios oferecidos para garantia.

Cfr. fls. 9 dos autos
13. Em 27.07.2007, pelo Ofício n.º 4901, foi dado cumprimento ao despacho mencionado em 12.
Cfr. fls. 14 dos autos
14. Em 26.05.2008, foi lavrado “Auto de Penhora” referente ao “Prédio Rústico, inscrito na 

matriz rústica da freguesia de ……., no concelho de Paredes, com o art.º 493º, com o valor patrimonial 
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de €405,09 sito em ……….”, tendo sido averbada da respectiva Conservatória do Registo Predial de 
Paredes sob a Ap. 30 de 2008/05/29.

Cfr. fls. 20 e 25 dos autos
15. Em 30.06.2011, foram efectuados três pagamentos por conta, nos montantes de €4.466,06; 

€778,13 e €11.565,43, perfazendo o total de €16.809,62.
Cfr. fls. 51, 59 e 66 dos autos
16. Em 24.08.2011, o Banco Montepio Geral procedeu à penhora da quantia de 5,10 €, à ordem 

do processo executivo mencionado em 7.
Cfr. fls. 68 e 69 dos autos
17. O imóvel referido em 14. Foi avaliado em €122.822,00.
Cfr. resulta de fls. 77 e 80 a 82 dos autos
18. Em 21.09.2011, foi exarado despacho a designar que se procedesse à venda judicial do bem 

penhorado, por meio de leilão electrónico, a ocorrer entre as 11:00 horas do dia 23.11.2011 e as 11:00 
do dia 13.12.2011.

Cfr. fls. 77 dos autos
19. Em 03.10.2011, foi a ora Reclamante citada para “na qualidade de credor com garantia 

real do bem imóvel abaixo identificado, penhorado no processo supra referido em que é executado 
B…….., LDA. – NIF ……., assistir, querendo, aos termos da referida execução, bem como no prazo 
de 15 dias a contar da assinatura do aviso de recepção, reclamar os respectivos créditos, nos termos 
do art. 240º/1 daquele código.

Para efeitos do disposto no art. 886º -A/4 do Código de Processo Civil, aplicável “ex vi” do 
art. 2.º -e) do Código de Procedimento e de Processo Tributário, remete -se a inclusa fotocópia do 
despacho proferido no mesmo processo, e que ordena a venda judicial, na modalidade de leilão elec-
trónico, do referido bem.”

Cfr. fls. 90 e 90vº dos autos.
20. Em 19.10.2011, a ora reclamante apresentou reclamação de créditos, a qual foi autuada com 

o n.º 34/2011.
Cfr. informação de fls. 197 e 198 dos autos
21. Em 18.11.2011, deu entrada sob o registo n.º 15651, no Serviço de Finanças de Vila do Conde, 

requerimento no qual a executada solicitava a declaração de prescrição da dívida exequenda.
Cfr. fls. 100 e 102 dos autos
22. Sobre o requerimento mencionado em 21. Recaiu, em 28.11.2011, despacho de indeferimento, 

considerando que “a dívida não se encontra prescrita.”
Cfr. fls. 102 dos autos
23. Em 28.11.2011, foi expedido, sob registo, o Ofício n.º 13695/1902 -30, dirigido a D…….., 

dando conhecimento do despacho mencionado em 22.
Cfr. fls. 103 dos autos
24. Em 13.12.2011, foi lavrado “Auto de Acto de Verificação do Resultado do Leilão Electró-

nico”, constando que “Aberta a sessão foi verificada a inexistência de qualquer licitação, pelo que 
não houve apresentação de qualquer proposta para aquisição do bem penhorado e em venda judicial 
na modalidade de leilão electrónico.”

Cfr. fls. 106 dos autos
25. Em 04.01.2012, foi proferido despacho a designar que se procedesse à venda judicial por meio 

de propostas em carta fechada a apresentar entre 02 -02 -2012, pelas 11:00 horas e o dia 17 -02 -2012, 
pelas 11:00 horas.

Cfr. fls. 107 dos autos
26. Do teor do despacho referido em 25. foi dado conhecimento a D……… e à ora Reclamante, 

respectivamente em 13.01.2012 e 10.01.2012.
Cfr. fls. 108 e 109 dos autos
27. Em 17.02.2012, foi lavrado “auto de Abertura e Aceitação de Propostas”, constando proposta 

no valor de €65.039,51, apresentada por E………
Cfr. fls. 119 dos autos
28. Em 08.03.2012, foi proferido o seguinte DESPACHO:
“Uma vez que se mostra integralmente pago o preço da venda e respectivos impostos inerentes à 

transmissão, adjudico o imóvel rústico identificado pelo artigo n.º 493 da freguesia de …… concelho 
de Paredes e descrito na competente Conservatória sob o n.º 184/19880215, a E……. NIF ……., nos 
termos do art. 900.º do Código de Processo Civil.

 - Proceda -se à emissão do competente título de transmissão.
 - Em cumprimento do determinado no art. 260 do CPPT, ordeno o levantamento da penhora 

e o cancelamento de todos os registos dos direitos reais que caducam, nos termos do n.º 2 do art.
º 824º do Código Civil, nomeadamente as inscrições: Ap. 13 de 2000/08/29 (Hipoteca Voluntá-
ria), Ap. 32 de 2002/09/06 (Hipoteca Voluntária), Ap. 30 de 2008/05/26 (Penhora), Ap. 114 de 
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2009/06/18 (Transmissão de Crédito), Ap. 3919 de 2009/06/22 (Transmissão de Crédito) e Ap 
4495 de 2010/08/06 (Penhora)”.

Cfr. fls. 125 dos autos
29. Em 08.03.2012, foi emitido “Título de Transmissão de Bens Imóveis”.
Cfr. fls. 126 dos autos
30. Por Ofício n.º 2932/1902 -30, datado de 09.03.2012, expedido, sob registo, a D……., foi dado 

conhecimento da adjudicação o prédio penhorado, bem como, “nos termos e para os efeitos previstos 
no n.º 3 do artigo 930.º do Código de Processo Civil, para proceder à entrega do referido imóvel ao 
adquirente, no prazo de 10 dias.”

Cfr. fls. 127 dos autos
31. O ofício mencionado em 30. foi recepcionado em 15.03.2012.
Cfr. fls. 127 vº dos autos
32. Em 14.03.2012, pela Ap. 2027 foi averbado na Conservatória do Registo Predial de Paredes 

a adjudicação referida em 28.
Cfr. fls. 138 dos autos
33. Em 19.03.2012, a ora reclamante apresentou junto do Serviço de Finanças de Vila do Conde, 

requerimento no qual solicitava a declaração de prescrição da dívida exequenda.
Cfr. fls. 141 a 149 dos autos
34. Em 27.03.2012, deu entrada no serviço de Finanças de Vila do Conde, requerimento apresen-

tado por D…….., no qual “requer a V. Exa. que esclareça se ainda deverá proceder à entrega do imóvel, 
sendo certo que até ao momento ainda não foi contactado nesse sentido por quem quer que fosse.”

Cfr. fls. 153 a 158 dos autos
35. Em 29.03.2012, pelas Ap. 3017, 3018, 3019 e 3020, foram canceladas as inscrições referidas 

em 28.
Cfr. fls. 133 dos autos
36. Em 05.07.2012, foi proferido despacho com o seguinte teor:
“Da informação prestada e dos diversos elementos constantes dos autos é possível extrair as 

seguintes conclusões:
1.º  - Não ocorreu a prescrição da dívida conforme se indefere claramente da informação e des-

pacho de 28/11/2011, a fls. 102 dos presentes autos.
2.º  - Este facto é do conhecimento da executada e do fiel depositário e de todos os intervenientes 

e interessados que hajam consultado o processo dos autos de execução fiscal.
3.º  - Não se verificou qualquer irregularidade ou preterição de formalidades essenciais que possam co-

locar em causa a justeza e legalidade da venda judicial por propostas em carta fechada do imóvel penhorado.
Nestes termos indefiro o pedido formulado pelo reclamante com garantia real, devendo os autos 

prosseguirem a sua tramitação normal, nomeadamente com a entrega do imóvel ao adquirente e con-
sequente verificação e graduação dos créditos.

Notifique -se aos interessados.”
Cfr. fls. 162 dos autos
37. Do teor do despacho que antecede, foram a reclamante, o fiel depositário e adquirente noti-

ficados em, 09.07.2012, 16.07.2012 e 09.07.2012, respectivamente.
Cfr. fls. 163 a 165 dos autos
38. Em 19.07.2012, a ora reclamante apresentou, no Serviço de Finanças de Vila do Conde, a 

reclamação em causa nestes autos.
Cfr. fls. 166 dos autos

 Mais se provou que:
39. Em 15.06.2009, por escritura pública de “cessão de crédito hipotecário” o BPN – Banco 

Português de Negócios, S.A. cedeu à ora reclamante, o crédito no montante de €1.084.964,64 que 
detinha sobre a executada “B……., Lda.”, garantido por duas hipotecas voluntárias sobre o prédio 
rústico sito no lugar de ……., da freguesia de ……., do concelho de Paredes, descrito na Conservatória 
do Registo predial de Paredes sob o n.º 184 e inscrito na matriz sob o n.º 493, as quais encontram -se 
registadas pelas Ap. 13 de 2000/08/29 e Ap. 32 de 2002/09/06.

Cfr. fls. 231 a 236 bem como 35 a 38 dos autos
40. Em 16.06.2009, foi recepcionada pela executada “B………, Lda.” missiva na qual a ora 

reclamante dava conhecimento do seguinte:
“Com os nossos respeitosos cumprimentos, vimos, pela presente, comunicar -lhes que adquirimos, 

por compra, ao banco “BPN Banco Português de Negócios, S.A.”, o crédito de €1.084.984,64 (um 
milhão e oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos) que este 
banco detinha sobre essa sociedade, correspondente a responsabilidades bancárias, provenientes de 
dois contratos de abertura de crédito e de um descoberto na conta de depósito à ordem, tudo conforme 
Contrato de Cessão de Crédito Hipotecário de que se anexa fotocópia.

(…)”
Cfr. fls. 238 dos autos
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41. A cessão de créditos referida em 39. foi averbada na Conservatória do Registo Predial de 
Paredes, referente ao imóvel descrito sob o n.º 184/19880215, constando das Ap. 144 de 2009/06/18 
e 3919 de 2009/06/22.

Cfr. fls. 35 a 38 dos autos
6 – Apreciando.
6.1 Da prescrição das dívidas exequendas (IRC de 1999 e de 2000)
A sentença recorrida, a fls. 261 a 282 dos autos, declarou a prescrição da dívida exequenda 

concernente ao processo de execução fiscal n.º 1902200301009460, sem, contudo, anular o despacho 
reclamado, pois entendeu que à data em que este foi proferido (e bem assim à data da venda) esta não 
se encontrava prescrita.

Para assim julgar, considerou a sentença recorrida ser aplicável o prazo de 8 anos previsto na Lei 
Geral Tributária (LGT), contado, para a dívida proveniente de IRC de 1999, a partir de 1 de Janeiro 
de 2000, e para a dívida proveniente de IRC de 2000, a partir de 1 de Janeiro de 2001, daí que não 
ocorrendo quaisquer causas interruptivas ou suspensivas, as dívidas, as dívidas a que subjazem os 
presentes autos, estariam prescritas em 1.01.2008 (IRC de 1999) e 01.01.2009 (IRC de 2000) (cfr. 
sentença recorrida, a fls. 277 dos autos).

No cômputo, em concreto, dos prazos de prescrição, considerou a sentença recorrida a ocorrência de 
dois factos interruptivos da prescrição: a impugnação judicial deduzida em 13.03.2003 – a que se refere o 
n.º 1 do probatório fixado – e a citação da executada em 27.06.2003 – a que se refere o n.º 8 do probatório 
fixado – não se tendo verificado qualquer outra causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, porquanto 
a penhora realizada era insuficiente para conduzir à suspensão da execução, ainda que o seu valor fosse 
adicionado aos pagamentos por conta realizados (cfr. sentença recorrida, a fls. 278 a 281 dos autos).

Considerou ainda a sentença recorrida que, relativamente ao primeiro facto interruptivo – dedução 
de impugnação judicial em 13.03.2003 – este apenas inutilizou o período de tempo até então decorrido 
para a prescrição (3 anos, 2 meses e 12 dias, para o IRC de 1999 e 2 anos, 2 meses e 12 dias, para o de 
2000), sendo esta interrupção de natureza instantânea, ex vi do disposto no n.º 2 do artigo 327.º do Código 
Civil, porquanto a impugnação viria a terminar por absolvição da instância em 27.11.2006 (cfr. facto 3. 
do probatório), decorrente de cumulação ilegal de pedidos, motivo este imputável ao impugnante, daí 
que (novo) prazo de oito anos tenha começado a correr a partir 14.03.2003, prazo este de novo interrom-
pido em virtude da citação da executada em 27.06.2003. Ora, como a execução esteve parada por facto 
não imputável ao sujeito passivo entre 20.11.2003 e 27.07.2007 (cfr. 12. e 13. da matéria de assente), 
tendo em atenção o estatuído no artigo 49.º, n.º 2 da LGT (em vigor à data da paragem), cessa o efeito 
interruptivo em curso, transformando -se o efeito interruptivo em suspensivo, devendo ser contado o 
prazo decorrido entre 13.03.2003 e 27.06.2003, e continuando o prazo a correr a partir de 21.11.2004, 
prosseguindo a partir daí de forma ininterrupta. Conclui, pois, a sentença recorrida, que, somando o 
período de tempo compreendido entre 13.03.2003 e 27.06.2003 (3 meses e 14 dias), ao decorrido entre 
21.11.2004 e 05.07.2012 (data em que foi proferido o despacho reclamado), se verifica que naquela 
data tinha transcorrido 7 anos, 10 meses e 28 dias, faltando decorrer 1 mês e 02 dias para que a dívida 
se mostrasse prescrita, vindo esta a prescrever 1 mês e 2 dias depois, ou seja, a 7 de Agosto de 2012.

Alega, porém, a recorrente que à data do despacho reclamado estava já prescrita a dívida exe-
quenda, porquanto entende ser inaplicável à (primeira) interrupção da prescrição – derivada da dedução 
de impugnação judicial – o disposto no n.º 2 do artigo 327.º do Código Civil, seja em resultado do que 
se dispõe no artigo 49.º da LGT, seja por força do próprio teor literal do art. 327.º do Código Civil, 
pelo que apresentada a impugnação judicial, o efeito interruptivo mantinha -se até que ocorresse ou o 
seu termo ou a paragem do processo por facto não imputável ao contribuinte, o que sucedeu, de acordo 
com o facto 3 da matéria assente, entre 15/09/2004 e 30/11/2005, pois que nenhum ato processual 
foi nele praticado. Sustenta, pois, a recorrente que o prazo de prescrição continuou a sua contagem a 
partir de 15/09/2005 (ou seja, um ano após paragem), nele se imputando o período decorrido desde o 
seu início até 11/03/2003, sendo, in casu, irrelevante a segunda interrupção da prescrição, desgraduada 
em suspensão em virtude da paragem do processo executivo, porquanto essa suspensão se encontra, 
em concreto, “consumida” pela derivada da primeira interrupção da prescrição.

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal, no seu parecer junto aos 
autos, acompanha o recorrente na sua alegação quanto à inaplicabilidade do n.º 2 do artigo 327.º do Código 
Civil à primeira interrupção da prescrição e à irrelevância, em concreto, da segunda interrupção, por sobrepo-
sição do período de suspensão do prazo dela derivado com o resultante da primeira interrupção, sustentando 
que o IRC de 1999 prescreveu em 03 de Julho de 2010 e o IRC de 2000 em 03 de Julho de 2011, pelo que 
à data da prolação do despacho da autoridade tributária sindicado (2011.11.28) já se mostrava prescrita a 
dívida exequenda, pelo que se impõe a anulação do despacho sindicado (cfr. parecer, a fls. 323 dos autos).

Vejamos, pois.
Respeitando a dívida exequenda a IRC dos anos de 1999 e 2000, o prazo de prescrição aplicável 

é o de 8 anos, previsto no n.º 1 do artigo 48.º da LGT, com termo inicial a 1 de Janeiro de 2000, para 
o IRC de 1999 e 1 de Janeiro de 2001, para o IRC de 2000, atenta a carácter periódico deste imposto.
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Daí que, como bem decidido, se o prazo de prescrição tivesse corrido ininterruptamente, o IRC 
de 1999 teria prescrito no dia 1 de Janeiro de 2008 e o de 2000 no dia 1 de Janeiro de 2009.

Tal não sucedeu, porém, pois que, em virtude da impugnação judicial deduzida pelo executado, 
facto interruptivo previsto no n.º 1 do artigo 49.º da LGT, prazo de prescrição interrompeu -se em 13 de 
Março de 2003 (cfr. o n.º 1 do probatório fixado). Porém, como o processo de impugnação esteve pa-
rado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte entre 15.09.2004 e 30.11.2005 (cfr. 
o n.º 3 do probatório fixado) – vigorando ainda, em tais datas, o n.º 2 do artigo 49.º da LGT – o efeito 
interruptivo derivado da impugnação “desgraduou -se” em efeito meramente suspensivo, havendo que 
somar o período de tempo decorrido para a prescrição até ao momento da interrupção ao que decorreu 
a partir do momento em que se completou um ano de paragem. Ou seja, para o IRC de 1999, há que 
considerar, até 13 de Março de 2003, 3 anos, 3 meses e 12 dias e para o IRC de 2000, 2 anos, 3 meses 
e 12 dias, recomeçando o prazo a correr, para ambos, a partir do dia 15 de Setembro de 2005.

O facto de o processo de impugnação ter terminado por absolvição da instância em razão da ile-
gal cumulação de pedidos é, ao contrário do decidido, irrelevante para o caso, pois que a lei tributária 
aplicável apenas distinguia os efeitos dos factos interruptivos consoante tivesse havido ou não paragem 
do processo por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte (cfr. o n.º 2 do artigo 49.º da 
LGT, na redacção anterior à da Lei n.º 53.º -A/2006, de 29 de Dezembro, aqui aplicável), não dando 
relevo a qualquer outra vicissitude destes, não havendo, pois, que aplicar analogicamente o disposto 
no n.º 2 do artigo 327.º do Código Civil (que nem se refere à impugnação judicial, nem lhe deve ser 
aplicável), para concluir, como faz a sentença recorrida, que nesse caso a interrupção da prescrição 
teria mero efeito instantâneo, recomeçando o prazo de prescrição a correr logo após.

É certo que o prazo voltou a ser interrompido com a citação da executada, ocorrida em 27.06.2003 
(cfr. o n.º 8 do probatório fixado). Atento, porém, a que também esta interrupção da prescrição se des-
graduou em mera suspensão do prazo em virtude da paragem do processo executivo entre 20.11.2003 
e 27.07.2007 (cfr. os números 12 e 13 do probatório fixado), que levaria a que o prazo recomeçasse a 
correr completado um ano após paragem (ou seja, a partir de 20.11.2004), mas considerando que todo 
este período de suspensão da prescrição se encontra compreendido no período de suspensão resultante 
da primeira interrupção da prescrição, não há como conferir -lhe relevo autónomo.

Deste modo, haverá apenas que contar o tempo decorrido de 15 de Setembro de 2005 em diante, 
somando -o ao tempo decorrido para a prescrição até ao momento em que teve lugar a interrupção da 
prescrição derivada da dedução de impugnação judicial em 13 de Março de 2003.

Como se disse já, havia decorrido para a prescrição do IRC de 1999 3 anos, 3 meses e 12 dias e 
para o IRC de 2000, 2 anos, 3 meses e 12 dias, sendo que a partir de 15 de Setembro de 2005 até à data 
em que foi proferido o Despacho sindicado – 5 de Julho de 2012 (cfr. o n.º 36 do probatório fixado) -, 
decorreram mais de 6 anos e 10 meses, o que significa que, somando os dois períodos de tempo, se 
conclui que à data do Despacho sindicado, como à data da venda executiva, estava já prescrita a dívida 
exequenda, como defende a recorrente e ao contrário do decidido.

Como tal, e também ao contrário do decidido, é ilegal o despacho sindicado que julgou não pres-
crita a dívida exequenda, impondo -se, nesta parte, a respectiva anulação.

6.2 Do pedido de anulação da venda em consequência da prescrição da dívida exequenda
A sentença recorrida, não obstante ter julgado prescrita a dívida exequenda, entendeu esclare-

cer que o Tribunal não procederá à anulação da venda, pois a anulação da venda não decorre (não 
é efeito) da declaração de prescrição da dívida exequenda mesmo que, à data da venda, já tivesse 
ocorrido a prescrição, importando sublinhar que existe meio processual adequado tanto para requerer 
a anulação da venda como para requerer indemnização pelo prosseguimento do processo executivo 
após a prescrição da dívida e esse não é, certamente, a presente reclamação (cfr. sentença recorrida, 
a fls. 281/282 dos autos).

Contra o assim decidido, alega a recorrente que a prescrição é causa de extinção da execução, 
nos termos do disposto no art. 176.º, n.º 1, alínea c), do CPPT, a qual, sendo declarada, determinará, 
necessariamente a anulação da venda efectuada no referido processo executivo, que a prescrição, que 
é do conhecimento oficioso, nos termos do artigo 175.º do CPPT, determina a inexigibilidade da cor-
respondente dívida, com a consequente impossibilidade da sua cobrança coerciva e com a consequente 
extinção imediata da instância executiva por inutilidade superveniente da lide (alínea e) do n.º 1 do 
artigo 287º do C.P.C.) e consequente anulação da venda do imóvel da executada, assistindo à recla-
mante, como terceiro, como credora hipotecária do imóvel penhorado e como credora reclamante nos 
presentes autos incontroverso direito e legitimidade para invocar a prescrição da divida exequenda, 
porquanto anulando -se a venda do imóvel, como consequência da declaração de prescrição, a aqui 
reclamante acautela os seus interesses resultantes da hipoteca que beneficia sobre o imóvel em causa, 
pois a prescrição aproveita a todos os que dela possam tirar benefício (n.º 1 do artigo 301º do Código 
Civil), sendo que, nos termos do n.º 1 do artigo 305º do mesmo CC, a prescrição é invocável pelos 
credores e por terceiros com legítimo interesse na sua declaração e completada a prescrição, tem o 
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beneficiário a faculdade de se opor, por qualquer modo, ao exercício do direito prescrito (cfr. n.º 1 do 
artigo 304º do Código Civil).

Do alegado não resulta minimamente contrariado o decidido quanto à inidoneidade da presente 
reclamação judicial intentada para o efeito pretendido de obtenção da anulação da venda, para a qual 
existe meio processual próprio, hoje da competência do órgão periférico regional da administração 
tributária (cfr. o artigo 257.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, na redacção que lhe 
foi dada pela Lei n.º 64.º -B/2011, de 30 de Dezembro), não merecendo censura a sentença recorrida 
ao abster -se de conhecer aqui tal pedido.

O recurso merece parcial provimento.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder parcial provimento ao recurso, revogando a sentença 
recorrida na parte em que julgou prescrita a dívida exequenda em momento posterior ao do despacho 
sindicado, julgando nesta parte a reclamação procedente e anulando, também nesta parte, o despacho 
reclamado, confirmando -a no demais.

Custas pela recorrente, na parte em que decaiu, e pela Fazenda Pública, apenas em 1.ª instância, 
na procedência parcial da reclamação.

Lisboa, 5 de Junho de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 5 de Junho de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do vinho. Auxílio estatal. Violação do dever de notificação do au-
xílio à Comissão Europeia. Direito comunitário. Princípio da proporcionalidade. 
Princípios da confiança e da segurança jurídica.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do ar-
tigo 92.º do Tratado (atual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector e 
representando mais de 62 % do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em 
termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo 
de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.
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 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 1288/12 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. - A….., LDA, melhor identificada nos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que julgou improcedente a impugnação por si deduzida 
contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção relativa 
ao mês de Abril de 2005, devida ao Instituto da Vinha e do Vinho.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Abril de 2005.

B. A A…….. não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando os 
mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sentença 
ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da impugnante» cf. página 22 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste enten-
dimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A……. à aludida taxa de promoção nos pre-
sentes autos: a violação do disposto no artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) 
e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A………. perante os órgãos jurisdicionais nacionais  - cf., 
neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, 
Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «Um particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art.º 93º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual 
art.º 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta 
disposição.» — cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTEUJK NOORD — BRABANT, 
processo C -174/02 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo 
n.º 120/73, Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFET, proc. 
C -3994.

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno 
comunitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição 
comunitária que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem 
a A………. teria legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos 
Estados -membros que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante 
do actual n.º 1 do artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, 
porquanto esse juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre 
dependente da intervenção da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 
do artigo 88.º do TCE (actual n.º 1 do artigo 108.º do TFUE), detém a competência — exclusiva 
— para proceder ao exame permanente da compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros 
com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que o 
IVV não compreendeu — ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... — o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.
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J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário […]

73. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A…….. não alega a 
contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; 
não procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incidível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional 
e os destinados à exportação, mencionada na página 22 da sentença posta em crise).

L. A A……… sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não no-
tificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) — cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos au-
tos — cf. alíneas F) G) e H) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o 
procedimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A……… com a sua petição inicial e dada 
por integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de 
averiguações contraditório C43/2004 — conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada 
decisão, que ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução 
ao dispositivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no 
registo dos auxílios não notificados».)

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averigua-
ções contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado 
execução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do 
TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cf. página 22 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior 
 - olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. [....] O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra 
violada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição 
de uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «[...]a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a 
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aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente improce-
dente»  - cf. página 20 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 87.º da contestação do IVV.

W. O reembolso — ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A…….., com as demais consequências legais — requerida nos presentes autos não decorre da adopção, 
por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria 
a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito 
dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e 
proibição de execução constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/in-
compatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), decisão 
que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada nos autos conexos 371/09.3BEVIS e 
cuja junção certificada aos presentes autos foi ordenada pelo Tribunal a quo (conforme melhor decorre 
da nota prévia à sentença de que ora se recorre) — cf. alínea H) dos factos provados.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação 
de decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará 
notar que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado 
Português, igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV nos autos conexos 
371/09.3BEVIS, cuja junção certificada aos presentes autos foi ordenada pelo Tribunal a quo (conforme 
melhor decorre da nota prévia à sentença de que ora se recorre).

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV — A) respectivo).

BB. Tais medidas — em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos — eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

CC. «Uma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» — cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÕL-
LEITUNG IN ÕSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.102006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante — isso sim — para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber 
se a medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente 
compatível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem 
dúvidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE.A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF.O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida — a 
taxa de promoção  - é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à pu-
blicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado comum 
é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório C43/2004.
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HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa 
influencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma dimi-
nuição do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de 
promoção e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (cf., entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970. França/Comissão; de 21.10.2003, Eugene Van Calter, Openbaar 
Slachthuis; ou de 13.01.2005, Streejgewest Westelijk Noord -Brabant), este concreto modo de finan-
ciamento desses auxílios de Estado — a taxa de promoção  - é parte integrante da medida de auxílio 
prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos auxílios em questão e, 
por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios com o mercado comum, 
devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 
130 da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios 
propriamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando 
a ser mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da 
Comissão sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido  - como o foi (cf. parágrafo 
132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das campanhas 
de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos nacionais 
e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108º, n.º 3, do 
TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos actos 
de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabelecimento 
daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é con-
trário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente ao 
acto de liquidação da taxa de promoção do período de Abril de 2005 e veio a ser, com manifesto erro 
de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. 1 -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado-Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. 1 -165, n.º 20)»

— cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma 

parte dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, 
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não é afectada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado 
comum por uma decisão final da Comissão.»

— cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 

artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem 
sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extédeur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
TT.«64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-

ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as 
consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 

proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em crise.
Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa — 
consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços 
e actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio 
propriamente dito que financia)?

O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de 
um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se 
encontra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo 
de auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão 
sobre a respectiva compatibilidade?

Em caso negativo — e na hipótese de o Estado-Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal —, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?»

3. - Foram apresentadas contra -alegações pelo Instituto do Vinho e da Vinha, com as seguintes 
Conclusões:

«A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência ao período mensal de Abril de 2005.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — artigos 660.º, n.º 2, 684.º, nºs 2 e 3 e 685.º - A, nºs 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas 
pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos 
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auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão 
podem incidir as presentes alegações — cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E. Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao con-
trário de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a 
incompreensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido 
à sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1ª. Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1ª. secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 
de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» — cfr 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua de-
cisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE — hoje, 
artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras 
do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, 
através das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da le-
gislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora 
artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consig-
nação da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa 
larga componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pre-
tensões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos 
pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 



2603

entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. nºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera 
a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012 — através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107º do TFUE.»

4. - O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu douto parecer no seguinte sentido:
«Recorrente: A…….., Lda
Objecto do recurso: sentença declaratória da improcedência da impugnação judicial deduzida contra 

decisão de indeferimento de pedido de revisão oficiosa de acto de autoliquidação de taxa de promoção 
do vinho cobrada pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) no montante de € 48 831,78 (Abril 2005)

FUNDAMENTAÇÃO
1. A Comissão Europeia iniciou procedimento contraditório (C 43/2004) para apreciação da 

compatibilidade com o mercado comum do auxílio estatal financiado pela receita obtida com a taxa 
controvertida, cobrada pelo IVV (art.108º nº3 Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia; 
conclusões do recurso O.P.Z)

No termo daquele procedimento a Comissão Europeia adoptou decisão, em 20 julho 2010, nos 
termos da qual, designadamente «os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e do produtos 
vínicos no território português executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, nº3, 
do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, 
são auxílios estatais compatíveis com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), 
do TFUE em relação ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006» 
(doc.fls.208/235)

Aquela decisão não transitou em julgado em virtude da interposição de recurso pelo Estado Por-
tuguês (doc.fls.208/235; conclusão Z. das alegações da recorrente; conclusão O. das contra -alegações 
do recorrido fls.303)

2.Após negociações entre as partes a Comissão adoptou decisão, em 4 abril 2012, alterando a sétima 
e nova condições da decisão proferida em 20 julho 2010, em termos que justificaram a desistência de 
recurso pendente pelo Estado Português (doc.fls.334/338).

Estas alterações não invalidam o juízo de compatibilidade com o mercado interno formulado na 
decisão proferida em 20 julho 2010, respeitando:

 - a sétima condição aos contribuintes que ainda não tenham efectuado o pagamento da taxa de 
promoção do vinho (situação inexistente no caso concreto);



2604

 -a nona condição a uma situação com previsão abstracta (não demonstrada no caso concreto)
A apreciação da questão pela Comissão Europeia em qualquer das decisões é clara na afirmação 

de que a falta de notificação prévia da execução dos auxílios estatais pelas autoridades portuguesas não 
prejudica a compatibilidade da taxa de promoção do vinho com o mercado interno europeu

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.»
5. - Cumpre apreciar e decidir.
6. - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
A)  - No dia 12 de Maio de 2005, a A……... procedeu à autoliquidação da quantia de € 48 831,78, 

a título de taxa de promoção referente ao mês de Abril de 2004 (1)  - cf. documento n.º 1, junto com o 
pedido de revisão oficiosa, a qual por sua vez é o doc.1 que instrui a petição inicial desta impugnação, 
aqui dado por reproduzido o mesmo se dizendo dos demais elementos infra referidos;

B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa, factualidade que resulta dos articulados apresentados pelas partes, ou seja 
não é objecto de dissenso.

C)  - Em 22/12/2008 a A……. apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida 
em A, vide artigo 1º da petição inicial e doc nº2 que instruiu a petição inicial;

D)  - O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009, cfr. doc. 2 que instruiu a petição 
inicial;

E)  - Em 09/02/2009, via postal, a impugnante remeteu a petição inicial que deu origem à presente 
impugnação, vide fls. 2 e sgs.;

F)  - No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a 
sua decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado 
CE com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios 
de Estado, encontrando -se o referido procedimento em curso, não tendo ainda sido adoptada decisão 
definitiva sobre o mérito da causa, verificando -se apenas a apreciação liminar melhor especificada 
na alínea seguinte, cfr. doc. nº3 que instruiu a petição inicial;

G)  - No documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob 
a epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN3S/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho Convite para 

apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º Tratado CE (2005/C 92/06)” extracta -se 
o que infra se registará dando -se o demais por reproduzido:

“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto da 

Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo produto 
dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do 

IVV é imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal 
mas também

 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países terceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios púbicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.
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IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui 
um auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxilio;

 - as medidas de auxilio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim com 
o o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compati-
bilidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”., idem anterior;
H) A Comissão Europeia encerrou o procedimento aludindo através de decisão proferida em 

20 -07 -2010, que Portugal questionou através do competente recurso de anulação que dirigiu ao Tri-
bunal Geral da União Europeia,

Decisão:
…
 - limitada até 31 de Dezembro de 2006 “data da entrada em vigor das novas Orientações Comu-

nitárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 2007-2013, sem prejuízo que 
a comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa data.”

…
Artigo 2º
Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 

executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, nº3 do TJUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -lei n.º 137/95, de 14 de junho são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º nº3 alínea c) do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de dezembro de 2006.

Artigo 3º
Ao auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem 

portuguesa no território dos outros Estados membros e de países terceiros executados ilegal-
mente por Portugal em violação do artigo 108º nº3 do TFUE por meio de uma taxa parafiscal 
estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são sem prejuízo da aplicação do 
artigo 2º, auxílios estatais compatíveis com o mercado interno para do artigo 107º nº3 alínea c) 
do TFUE em relação ao período que medeia entre a sua entrada em vigor de 31 de dezembro 
de 2006…

…” cfr. documento nº3 e 4 junto pelo IVV, no processo conexo n.º 371/09.3B e cuja junção. Através 
de cópia certificada se ordenou no início da sentença.

7. Do objecto do recurso
Face ao teor das conclusões das alegações de recurso e ao teor das contra -alegações do recorrido, 

são as seguintes as questões trazidas à apreciação deste Supremo Tribunal Administrativo:
a) Previamente, apreciar a questão da admissibilidade das as alegações da recorrente, 

suscitada pelo recorrido nas suas contra -alegações – cfr. as respectivas conclusões E), F) e 
G) – o qual sustenta que não cumprem o disposto no artigo 685 -A do CPC, pelo que não de-
vem ser admitidas.

b) Saber se incorreu em erro de julgamento a sentença recorrida que julgou que a taxa de pro-
moção em causa nos autos não padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão 
Europeia, por força do disposto no artº 88º do TCE (atual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

c) Aferir da necessidade do reenvio prejudicial o TJUE para conhecimento das questões suscitadas 
na parte final das alegações da recorrente.

7.1 Face às conclusões de recurso e à posição do recorrido impõe -se previamente apreciar a 
questão por ele suscitada relativa ao incumprimento do ónus de alegar que decorre do artº 685ºA do 
Código de Processo Civil.

De harmonia com o disposto no artº 685º A, n.º 1 do Código de Processo Civil o recorrente deve 
apresentar a sua alegação, na qual conclui, de forma sintética, pela indicação dos fundamentos por que 
pede a alteração ou anulação da decisão.

Nas suas contra -alegações, nomeadamente nas conclusões E, F e G, o recorrido sustenta que as 
alegações da recorrente não cumprem o disposto no artigo 685 -A do Código de Processo Civil porquanto 
«ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a conduta do 
Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à sua posição».
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Mas não lhe assiste razão.
Pese embora as conclusões das alegações de recurso não sejam sintéticas, das mesma resulta claro 

o fundamento pelo qual a recorrente pede a revogação do julgado recorrido – vide conclusões L, M, T e 
UU - e qual vício que se lhe imputa: erro de julgamento da sentença recorrida por olvidar que a taxa de 
promoção em causa nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão 
Europeia, por força do disposto no artº 88º do TCE (actual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

Improcede portanto a suscitada questão prévia.
7.2 Do alegado erro de julgamento imputado à sentença recorrida e do pedido de reenvio do 

processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia.
As questões suscitadas no presente recurso, e acima referidas nas alíneas b) e c) do ponto 7, são, 

até nos pressupostos de facto, em tudo idênticas às que foram apreciadas e decididas neste Supremo 
Tribunal Administrativo pelo acórdão de 23/04/2013, proferido no processo n.º 29/12, in www.dgsi.pt, a 
que se seguiram os acórdãos 292/13 de 30.04.2013, de 22.05.2013, proferidos nos recursos 9/13, 44/13, 
53/13, 200/13, e 1311/12, e de 29.05.2013, proferidos nos recursos 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/13, 
os três últimos em que o presente relator teve intervenção como adjunto.

Concordamos inteiramente com a doutrina expendida naquele aresto de 23.04.2013, e nos que 
lhe seguiram, inteiramente transponível para o caso subjudice, sendo as alegações e contra -alegações 
exactamente iguais, variando apenas o montante e o período da taxa  - no caso em apreço está em causa 
a taxa de promoção referente ao mês de Abril de 2005, no montante de € 48 831,78  - pelo que se reme-
terá, com a devida vénia, para a argumentação jurídica aí aduzida, por economia de meios e tendo em 
vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC).

Escreveu -se naquele Acórdão 29/13:
«4. Caracterização da taxa de promoção do vinho
Segundo o n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o Instituto do Vinho 
e da Vinha (IVV, IP.,) tinha por missão, “coordenar e controlar a organização institucional do sector 
vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política comunitária e pre-
parar as regras para a sua aplicação, bem como participa na coordenação e supervisão da promoção 
dos produtos vitivinícolas”.

Como se pode ler na Decisão da Comissão, de 20/7/2010 C (2010) 4891 final, nas suas funções 
de coordenação geral do sector vitivinícola, o IVV realiza dois tipos de actividades:

 - actividades que visam, principalmente os vinhos e produtos vínicos produzidos em Portugal, 
designadamente, as relativas à auditoria dos sistemas de controlo e certificação dos vinhos;

 - actividades destinadas, indistintamente, aos vinhos e produtos originários de Portugal e aos 
originários dos outros Estados -Membros e/ou países terceiros e comercializados em Portugal;

 - o IVV, I.P., presta igualmente determinados serviços a terceiros, nomeadamente: (i) organização 
e promoção das actividades de formação para os agentes económicos, organizações profissionais e in-
terprofissionais do sector vitícola e funcionários do IVV; (ii) disponibilização aos agentes económicos 
do sector da capacidade de armazenagem das infra -estruturas do IVV; e (iii) prestação de serviços do 
Laboratório do IVV e formação do seu próprio pessoal e de outros operadores do sector vitivinícola 
(financiada em grande parte por programas de apoio comunitário) (2).

Da referida Decisão resulta de igual modo que o apoio à promoção genérica do vinho e dos produtos 
vínicos foi atribuído desde 1997, por concurso, à Viniportugal, associação de natureza interprofissional 
representativa do sector, que foi, desta forma, a beneficiária da totalidade do produto da taxa parafiscal 
destinada a esse fim.

A prestação dos mais diversos serviços ao sector vitivinícola e respectivos operadores levou o 
legislador a fixar que o financiamento do IVV, IP., seria garantido, em larga medida, através da receita 
proveniente do produto das taxas cobradas sobre os vinhos e os produtos vínicos (cfr., a título de exem-
plo, o art. 31º, n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 de Abril), que aprovou os respectivos 
Estatutos.

Através do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho (3), o legislador reformulou o sistema de taxas 
existente e procedeu à criação de uma única taxa incidente sobre os produtos vínicos, a cobrar pelo IVV, 
IP., que constituía a principal fonte de financiamento das acções de coordenação geral do sector (4).

De acordo com o estatuído no art. 1º, n.º 1, daquele diploma, “Os vinhos e produtos vínicos pro-
duzidos no território nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam 
sujeitos à aplicação de uma taxa, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da 
Vinha e do Vinho (IVV), relativamente à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”. Mas como este decreto -lei não chegasse 
a ser regulamentado, o legislador, através do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, veio introduzir 
melhorias no regime da referida taxa de forma a adequar a matéria aos objectivos da política vitivinícola 
nacional e comunitária (cfr. o respectivo preâmbulo).
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Quanto ao âmbito da taxa de promoção do vinho, o art. 1º do diploma reproduziu o anterior preceito 
e, quanto aos sujeitos, resulta do art. 3º que a taxa de promoção é devida quer pelos agentes económi-
cos quer pelos produtores, no caso previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 2º do Decreto -Lei n.º 119/97. 
Por sua vez, mantém -se, igualmente, no art. 11º, n.º 1, que a fixação do valor da taxa seria objecto de 
portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

No seguimento do mencionado decreto -lei, foram publicadas diversas portarias, sendo de salientar 
a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que serviu, no caso em apreço, à fixação do valor da 
taxa a pagar pela recorrente.

Com interesse para a decisão, importa ainda considerar que, segundo a Decisão da Comissão de 
2010, o produto da taxa de promoção, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funciona-
mento do IVV, I.P., destina -se, em primeiro lugar, ao financiamento dos serviços de coordenação geral 
do sector do vinho prestados por si e, em segundo lugar, às actividades de promoção do vinho e dos 
produtos vínicos.

No que respeita à actividade de promoção do vinho, verifica -se que uma parte da taxa é destinada 
a campanhas de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos, sem referência à sua origem, em 
Portugal e, outra parte, a campanhas de promoção do vinho e dos produtos vínicos portugueses no 
território dos outros Estados -Membros e de países terceiros. No período sobre que incidiu a decisão da 
Comissão de 2010, os custos das acções de formação organizadas pelo IVV, I.P., com excepção de uma 
formação de interesse geral «Sistemas de informação e Gestão Vitivinícola 2000», cujo custo total foi 
de 367, 12 EUR, foram integralmente suportadas pelos programas do Fundo Social Europeu, pelo que 
nem os agentes económicos nem o IVV tiveram de contribuir para o seu financiamento.

É esta taxa que, segundo a recorrente, enferma de ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação prévia à Comissão e respectiva execução antes da decisão final daquela entidade, ao arrepio 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE)  - pontos D e L das 
Conclusões.

5. Da relevância das decisões da Comissão emitidas sobre a taxa de promoção
Segundo o estatuído no art.108º do TFUE (ex artº 88º TCE) é da competência exclusiva da 

Comissão Europeia o exame permanente dos regimes de auxílios de Estado, em cooperação com os 
Estados -Membros, “com vista a impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado, como se 
conclui do Acórdão Lorenz” (5). Para tanto, é estabelecido um sistema de controlo prévio dos auxílios 
novos, previsto no n.º 3 do mesmo preceito e no art. 2º do Regulamento do processo (6), segundo o qual 
a Comissão deve ser informada, em devido tempo, dos projectos de auxílio, antes da sua execução.

“A fase preliminar do processo de controlo dos auxílios novos inicia -se, assim, com a notificação 
do projecto de auxílio, devendo os Estados (…) utilizar, para o efeito, formulários recomendados pela 
Comissão. A obrigação de notificar previamente os projectos de auxílio é uma obrigação incondicional 
dos Estados relativos a auxílios novos, incluindo a modificação dos existentes …” (7).

Os auxílios não notificados ou postos em execução antes de uma decisão da Comissão são objecto 
de um específico processo de controlo que se inicia com a recepção e análise de informações que a 
Comissão tenha recolhido oficiosamente ou através de denúncia de terceiros.

No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autoridades 
portuguesas, em 20 de Janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de Dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que 
não constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de servi-
ços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do sector vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º

A única acção de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 
367,12 EUR, não constitui um auxílio.



2608

Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º

1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financia-
mento, poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (8), isto é, desde que Portugal 
respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as quais implicavam o reembolso 
de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes dos outros Estados -Membros, 
entre 1997 e 31 de Dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de Dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 (que 
procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 mediante 
recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das sétima e nona 
condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em Setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (9), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado aos 
auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação (…)”(Carta 
de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O art. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente no-

tificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão 
final (obrigação de não actuar ou de «standstill») (10).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito directo na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente à 
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Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda a 
ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (11).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de Novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os actos praticados durante o período da proibição 
contida no art. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os actos inválidos»” (12). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acór-
dão de 1973 (13), competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do Direito 
Comunitário, com vista a restabelecer o satus quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (14).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final da 
Comissão (15). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição 
de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Fevereiro de 
2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição de 
auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adoptado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos actos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe-lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efectivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excepcionais.». (16)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objecto a restituição dos auxílios 
suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, como 
vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de pro-
moção em causa durante o respectivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro lado, 
coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da auto -liquidação em causa 
(relativa a Setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 2004 dar 
início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no artigo 6º do 
regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação da obrigação 
de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (17), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (18), no caso concreto, por ilegalidade for-
mal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria que 
a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distin-
guir, por um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas acções de promoção 
e publicidade dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respectivo 
financiamento, através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente 
da taxa cobrada aos operadores do sector vitivinícola e afecta, no essencial, ao financiamento da acti-
vidade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da auto -liquidação, no valor 
de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Setembro de 2007, com 
fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (19), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.
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E se durante o procedimento de formação de um acto legislativo não tiver tido lugar a sua no-
tificação à Comissão ou se o acto legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha 
pronunciado de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência 
será a verificação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (20).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de Março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do art. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de Novembro de 1991 (21).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (22).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja selectiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afecte o comércio entre os EM” (23).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (24), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afectação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a acções de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (art.11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto 
de não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, como 
vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. 
Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo objec-
tivo essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não 
implica, à partida, um auxílio concedido directa ou indirectamente através de recursos do Estado e, por 
outro lado, serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos auxílios 
de Estado (25).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, a 
Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das activi-
dades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do 
sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, não constitui 
um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da República 
Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 
de Dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.
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Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se seriam 
ou não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” (26) de tal medida envolver auxílios estatais (27), em termos de exigir 
a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente 
suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilegalidade 
da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o respectivo 
procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do art. 88º do TCE (ponto L das Conclusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da auto -liquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside na 
particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor de 
ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas pelas 
vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de 
Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida.
Em face de tudo o que vai exposto, não havendo dúvidas quanto à não verificação da obrigação 

de comunicação prévia, fica consequentemente prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade.» (Fim 
de citação)

Acresce dizer que, ainda que assim não se entendesse, sempre se justificaria, como foi sublinhado 
no Acórdão 84/13 de 29.05.2013, «a manutenção da autoliquidação em causa, através da aplicação 
do princípio do aproveitamento do acto (28), que há -de decorrer da regra da autonomia processual e 
procedimental dos Estados -Membros aquando da execução do Direito da UE (artigo 4º/2 do TUE) e 
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do facto de o Direito da EU se dever ater aos limites decorrentes do princípio da especialidade e da 
subsidiariedade (29)”.

Com efeito, constitui jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU 
pelos Estados -Membros, “na ausência de normas de Direito da EU, devem as autoridades nacionais 
aplicar o respectivo direito nacional. Esta remissão para as regras nacionais engloba o regime do 
procedimento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável”.

E, ainda que a regra da autonomia processual e procedimental dos Estados -Membros seja limitada 
por força do princípio geral da cooperação leal, o princípio da equivalência (ou não discriminação) (30), 
determina que as regras aplicáveis ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas 
que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou análogos meramente internos.

Ora, tendo em conta as circunstâncias do caso em apreço, em especial, o facto de a Comissão 
ter conhecimento perfeito de toda a situação em torno da taxa de promoção do vinho desde 2004 e 
por ter acabado por concluir não haver qualquer violação do Direito comunitário em relação a todas 
as componentes da mesma, podemos com segurança concluir que não haveria qualquer possibilidade 
de a sua intervenção poder influenciar o conteúdo material do acto de liquidação em causa. E, a ser 
assim, tal como ficou consignado entre outros, no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 31/1/2012, 
Proc n.º 17/2012, “O tribunal tributário tem o poder de não anular um acto inválido quando for seguro 
que a decisão tributária não podia ser outra, por concluir que em execução do efeito repristinatório 
da sentença anulatória não existe alternativa que não seja a de renovar o acto inválido, embora sem o 
vício que determinaria a anulação”.»

É esta a jurisprudência que também aqui se acolhe e se reitera para, com base na respectiva fun-
damentação, se concluir no sentido da improcedência do recurso e da confirmação do julgado recorrido 
 - de improcedência da impugnação judicial deduzida – ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido 
de reenvio prejudicial para o TJUE requerido pela recorrente.

8. Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando o julgado recorrido.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 5 de Junho de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.

(1) A referência a 2004 deve -se a mero lapso já que, como se constata do documento n.º 1, a que se reporta o probatório 
a taxa em causa é de Abril de 2005 (cf. fls. 78).

(2) Podemos dizer que estas são as suas atribuições essenciais desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 22 de 
Setembro, e posteriores reestruturações pelos Decretos -Leis nsº. 102/93, de 2 de Abril; n.º 99/97, de 26 de Abril; n.º 47/2007, 
de 27 de Fevereiro e, finalmente, o n.º 66/2012, de 16 de Março, sendo para o efeito dotado de autonomia administrativa.

(3) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(4) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(5) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição das Ajudas de Estado concedidas em Violação do Direito 

Comunitário, Coimbra, 1994, pp. 58 ss.
(6) Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, que estabelece as regras de execução do 

artigo 93.º do Tratado CE.
(7) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, Coimbra, 2003, p. 271.
(8) Segundo o disposto no artigo 7, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, «A 

Comissão pode acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível com o mer-
cado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante designada «decisão condicional» 
(cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição…cit., p. 64)

(9) O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os cri-
térios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três 
exercícios financeiros por empresa beneficiária.

(10) Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999.
(11) Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, “O 

Papel dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da 
última frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE ?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., p. 56.

(12) Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.
(13) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.
(14) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.
(15) Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de Novembro de 1990, Processo C -354/90.
(16) Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.

(17) Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui 
jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas 
de Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respectivo direito nacional, o que engloba o regime do procedi-
mento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis 
ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou 
análogos meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, 
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A revogação de actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, 
Revista do Ministério Público, Ano 33, Outubro/Dezembro, de 2012, pp. 33 ss.

(18) Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos arts. 281 e 282º 
da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos pasmados 
no art. 73º do CPTA.

(19) Segundo o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produ-
zidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
sector ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, nº1, dispõe -se que “São objecto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.

(20) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.
(21) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do 

Advogado -Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de Setembro de 1990, proc C -5/89.
(22) Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.
(23) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina Coim-

bra, 2012, p. 520.
(24) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., p. 714.
(25) Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de Julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).
(26) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.
(27) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de Setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, 

Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38.
(28) Sobre o alcance do referido princípio, cfr., entre outros, o Acórdão do STA de 15/2/2007, proc n.º 1071/06.
(29) Cfr. CARLA AMADO GOMES/ RUI TAVARES LANCEIRO, “A revogação de actos administrativos entre o 

Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?”, Revista do Ministério Público, Ano 33, 
Outubro/Dezembro de 2012, pp. 33 ss.

(30) Sobre as dimensões principiológicas do princípio da geral cooperação, cfr. CARLA AMADO GOMES/ RUI TAVA-
RES LANCEIRO, ob. cit., pp. 33 ss. 

 Acórdão de 5 de Junho de 2013.

Assunto:

Nulidade da sentença. Contradição entre os fundamentos e a decisão. Base de incidên-
cia. Derrama Municipal. Regime especial de tributação de grupos de sociedades.

Sumário:

 I — Se, na fundamentação da sentença, o julgador seguir determinada linha de racio-
cínio, apontando para determinada conclusão, e, em vez de a tirar, decidir noutro 
sentido, oposto ou divergente, a oposição será causa de nulidade da sentença.

 II — De acordo com o regime da derrama que resulta da Lei das Finanças Locais, 
aprovada pela Lei 2/2007, de 15 de Janeiro, a derrama passou a incidir sobre o 
lucro tributável sujeito e não isento de IRC.

 III — Sendo aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, face à 
redacção do artigo 14.º da Lei das Finanças Locais anterior à Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de Dezembro, a derrama devia incidir sobre o lucro tributável do grupo e 
não sobre o lucro individual de cada uma das sociedades.

 IV — O artigo 14.º, n.º 8, da Lei das Finanças Locais, na redacção que lhe foi dada pelo 
artigo 57.º da Lei do Orçamento do Estado para 2012 (Lei n.º 64 -B/2011, de 30 
de Dezembro) é uma norma inovadora e não interpretativa.

Processo n.º 1315/12 -30.
Recorrente: A…, S.A.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

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

1 – RELATÓRIO
A…….  - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., pessoa colectiva n.º ……., com 

sede na …….., Penafiel, ao abrigo do disposto no art. 99º e seguintes, do Código de Procedimento e 



2614

de Processo Tributário (CPPT), deduziu impugnação judicial da decisão de indeferimento tácito de 
27.11.2011, relativa à Reclamação Graciosa nº1856201104000641 do acto de liquidação de IRC do 
ano de 2008 — Processo n.º215.15.01 — da Direcção de Finanças do Porto.

Por sentença de 28 de Setembro de 2012, o TAF de Penafiel julgou a impugnação improcedente. 
Reagiu a ora recorrente interpondo o presente recurso, cujas alegações integram as seguintes conclusões:

A. Os presentes autos respeitam à autoliquidação de derrama relativa ao exercício de 2008, efectuada 
pela ora Recorrente, na qualidade de sociedade dominante de um grupo de sociedades, tendo esta optado, 
a nível fiscal, pela aplicação do RETGS para determinação do lucro tributável em relação a todas as socie-
dades do grupo, estando assim enquadrada no Regime de Isenção em sede de IVA e no Regime Geral de 
IR e grupos de Sociedades no Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades — RETGS.

B. Em causa está o montante de € 59.106,10, efectivamente pago pela Recorrente, a título de 
derrama, cujo apuramento se efectuou através somatório dos montantes das derramas apuradas indivi-
dualmente ao nível das sociedades dependentes que compõem o grupo de Sociedades.

C. Fundamentou então a Recorrente a sua Impugnação Judicial em erro no cálculo do valor de 
autoliquidação do imposto de 2008, traduzido na quantificação do valor da derrama, e solicitou o re-
embolso parcial no montante de € 19.037,30, resultante da diferença entre o valor que lhe deveria ser 
reembolsado e o apurado montante a reembolsar.

D. Por Sentença proferida pelo Tribunal a quo, veio aquele Tribunal a considerar que “(…) andou 
bem a Administração Fiscal, não havendo lugar à anulação da derrama autoliquidada na declaração 
de rendimentos de IRC respeitante a 2008, nem ao reembolso à Impugnante do valor de € 19.037,30, 
respeitante a quantia de derrama que foi por si paga (...)”

E. Concluindo assim pela improcedência da Impugnação Judicial, com as legais consequências.
F. Acontece que, conforme se pode comprovar pela leitura da Douta Sentença e como se deixou 

já melhor descrito ao longo das presentes alegações, essa decisão do Tribunal a quo é motivada em 
argumentos opostos à decisão proferida a final.

G. Pelo que a Recorrente dissente do julgado alegando, antes de mais, que a decisão recorrida 
é nula nos termos do art. 125º n.º 1 do CPPT e art. 668º n.º 1 alínea c) do CPC (aplicável ex vi ai. 2º 
alínea e) do CPPT), pois, repita -se, os fundamentos apresentados pela Meritíssima Juiz “a quo” se 
encontram em oposição com a decisão por aquela proferida.

H. Para tanto, atente -se ao que vai escrito a fls 11 da sentença ora recorrida.
I. É forçoso concluir da sentença recorrida que nos casos em que esteja em causa a aplicação do 

RETGS, a base de incidência da derrama para efeitos do art. 14º n.º 1 da Lei n.º 2/2007, de 15 de Ja-
neiro (redação então em vigor), será o lucro resultante da soma de lucros tributáveis e prejuízos fiscais 
individuais (resultado agregado) uma vez que apenas este se encontra sujeito a IRC.

J. O que confirma o alegado erro na autoliquidação de derrama apurada na declaração de rendi-
mentos relativa ao exercício de 2008 do grupo de sociedades em causa, tributado pelo RETGS.

K. E a consequente anulação da derrama autoliquidada e reembolso do montante de € 19.037,30, 
respeitante à quantia da derrama que foi paga pela Recorrente em montante superior ao legalmente devido.

L Portanto, argumentação do Douto Tribunal a quo supra exposta não é apenas uma mera argu-
mentação sem relevo para a boa decisão da causa.

M. Esta argumentação é a decisão da questão que a Recorrente levou a juízo!!
N. Ou seja, a Recorrente prendia (e pretende) saber se a derrama municipal relativa ao exercício 

de 2008, autoliquidada pela Recorrente enquanto Sociedade sujeita ao RETGS, incide sobre o lucro 
tributável do grupo ou sobre o lucro tributável de cada uma das sociedades que o integram.

O. E quanto a essa questão, escreveu, e muito bem, a Meritíssima Juiz do Tribunal a quo que, 
no âmbito do regime especial de tributação de grupos de sociedades, onde se encontra a Recorrente, a 
determinação do lucro tributável do grupo, para efeitos de IRC, é apurada através da soma algébrica 
dos lucros tributáveis e dos prejuízos fiscais apurados nas declarações periódicas individuais das so-
ciedades que pertencem ao grupo e que, uma vez determinado o lucro tributável para efeitos de IRC, 
está encontrada a base de incidência da derrama.

P. Dando, repita -se, inteira razão à pretensão da ora Recorrente que alegou, ao longo da sua petição 
inicial e alegações (nos termos do art 120º do CPPT), que o quid da derrama, quando seja aplicável 
o regime especial de tributação de grupos, é constituído pelo lucro tributável do grupo, apurado nos 
termos do art. 70º do CIRC, e não pelo lucro tributável de cada sociedade.

Q. Assim, ao decidir em sentido oposto, a sentença ora recorrida padece de erro lógico na conclusão 
do raciocínio jurídico, traduzida na improcedência da impugnação.

R. Nestes termos, deve a sentença recorrida declarada nula, nos termos e para os efeitos do art. 125º 
n.º 1 do CPPT e art. 668º n.º 1 alínea c) do CPC (aplicável ex vi art. 2º alínea e) do CPPT), com as suas 
legais consequências.

S. Por seu turno, o CPC prevê no seu art. 668º n.º 4 que as nulidades das decisões previstas nas 
alíneas b) a e) do n.º 1 do citado preceito legal, sejam arguidas, quando a sentença admitir recurso 
ordinário, em via de recurso, perante no Tribunal ad quem, o que desde já se requer.
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T. Devendo ainda V. Exas decidir pela anulação da derrama autoliquidada na declaração de ren-
dimentos de IRC respeitante a 2008 e consequente reembolso à Recorrente o valor dê € 19.037,30, 
respeitante a quantia de derrama que foi por si paga em montante superior ao legalmente devido

U. Caso assim V. Exas não entendam, o que só por mera questão de patrocínio se admite, sempre 
se dirá que a sentença recorrida apresenta -se ilegal porque desconforme com o disposto no art.º 14º 
n.º 1 da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, em conjugação com o n.º 1 do artº 3ºe artºs 69º a 71º todos do 
CIRC, merecendo, por isso, não ser confirmada por este Venerando Tribunal.

V. Com efeito, como é sabido, a aplicação do RETGS tem subjacente a existência de um conjunto 
de regras específicas de apuramento e quantificação do lucro tributável do Grupo: as sociedades nele 
envolvidas irão ver o seu “resultado fiscal” apurado de forma conjunta, compensando os prejuízos 
apurados por algumas delas contra os resultados positivos apurados por outras.

W.O RETGS propicia um verdadeiro mecanismo de ponderação de lucros e prejuízos fiscais ao 
nível do Grupo para efeitos de apuramento do correspondente lucro tributável agregado.

X. Este é, por sua vez, o regime que se deve aplicar em tudo o que não resulta regulado no regime 
da derrama, na Lei das Finanças Locais aprovada pela Lei 2/2007, de 15 de Janeiro.

Y. Pois, mantendo a derrama contornos de imposto acessório do IRC haverá que seguir para res-
pectivo cálculo as regras do imposto principal (IRC) em tudo o que a LFL não regula.

Z. O regime de derrama remete expressamente para o regime legal de IRC a sua base de incidência 
e dos seus sujeitos passivos.

AA. Logo, para efeito de derrama, o lucro tributável sujeito e não isento de IRC da Impugnante 
é o lucro tributável do grupo de sociedades,

BB, E não, o lucro tributável de cada uma das sociedades individualmente (cfr. entendimento do 
Oficio — Circulado n.º 20132, de 14 de Abril de 2008).

CC. Razão pela qual na autoliquidação de imposto do ano de 2008, foi erradamente apurado o 
montante da derrama.

DD. Assim, a Reclamante pagou o montante de € 59.106,10 e expressamente inscrito no campo 
364, quadro 10, do já referido modelo 22 relativo ao exercício de 2008, e referente ao pagamento do 
imposto relativo a derrama, (valor referente ao lucro tributável individualmente apurado).

EE. Quando o valor da derrama do grupo de sociedades a inscrever neste campo 364, quadro 10 
deveria ser de €40.068,80, (valor referente ao lucro tributável do grupo de sociedades).

FF. Verificado este erro, caberá à Recorrida Fazenda Pública o reembolso do montante de € 
19.037,30, resultante da diferença entre o montante legalmente devido e o que pagou.

GG. Além do mais, o STA veio já firmar a sua posição neste exacto sentido: “quando seja aplicável 
o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, a derrama deve incidir sobre o lucro tributável 
do grupo e não sobre o lucro individual de cada uma das sociedades” (acórdão datado de 2 de Fevereiro 
de 2011, proferido no âmbito do processo n.º 0909/10 e, mais recentemente, no acórdão do STA, proferido 
no âmbito do recurso n.º 0309/11, datado de 22 de Junho de 2011 8 (Entre outros, Acórdão do STA de 
05.07.2012, proferido no processo 265/12; Acórdão do STA de 02.05.2012, proferido no processo 234/12; 
Acórdão STA, datado de 22.05.2011, proferido no proc. 309/11, todos disponíveis em www.dgsi.pt).

HH. Deste modo, deve o presente recurso ser julgado procedente, revogando -se a sentença profe-
rida, com todas as consequências legais, e deve ser anulada a derrama autoliquidada na declaração de 
rendimentos de IRC respeitante a 2008 e reembolsado á Recorrente o valor de € 19.037,30, respeitante 
a quantia de derrama que foi por si paga em montante superior ao legalmente devido.

J.J. Posto isto, devem V. Exas., nos termos expostos, conhecer da nulidade arguida, procedendo 
à sua anulação, com as legais consequências, na medida em que a sentença ora recorrida enferma do 
vício de nulidade a que se reporta o art. 125º n.º 1 do CPPT e art. 668º n.º 1 alínea c) do CPC (aplicável 
ex vi art. 2º alínea e) do CPPT), porque motivada em argumentas apostos à decisão proferida a final.

KK. Ou, por outro lado e caso assim não se entenda, o que só por mera questão de patrocínio se 
admite, devem V. Exas revogar a dita sentença por claramente violar as disposições legais aplicáveis, 
nomeadamente como disposto no art.º 14º n.º 1 da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, em conjugação com 
o n.º 1 do artº 3º e arts.º 69º a 71º todos do CIRC, com as suas legais consequências.

Termos em que dando provimento ao presente recurso, V Exas., farão, como sempre, inteira 
JUSTIÇA

Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
Nulidade da sentença
Os fundamentos da sentença estão em oposição com a decisão de improcedência da impugnação 

judicial, pelos motivos seguintes:
 - o sujeito passivo procedeu à autoliquidação da derrama com base no lucro tributável de cada um 

das sociedades do grupo, em conformidade com a doutrina do Oficio -Circular n.º 20 132,14 abril 2008 
(petição de impugnação judicial arts.7º/11º; informação fls.56/57; probatório 5º/9º)
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 - posteriormente apresentou reclamação graciosa invocando erro na autoliquidação, no entendi-
mento de que o a derrama deveria incidir sobre o lucro tributável do grupo de sociedades, em confor-
midade com jurisprudência do STA -SCT (doc.fls.42/43;probatório 12º/18º);

 -da diferença de critérios adoptada resultaria um reembolso no montante de € 19 037,30,corres-
pondente à diferença entre a derrama erroneamente autoliquidada e a que resultaria da aplicação do 
critério do lucro tributável do grupo;

 -a fundamentação jurídica da sentença adere ao critério adoptado na jurisprudência do STA -SCT, 
cujos sumários doutrinários transcreve mas, contraditoriamente, pronuncia -se no sentido da improce-
dência da impugnação judicial, isto é, extrai conclusão decisória de sentido antagónico ao que resultaria 
das premissas -fundamento

Neste contexto a sentença enferma de nulidade por oposição fundamentos/decisão (art.125º nº1 CPPT)
Na qualidade de tribunal de revista o STA -SCT deve declarar a nulidade da sentença, sem conhe-

cimento subsequente do objecto do recurso (arts.715º nº1 e 726º CPC/art.2º al.e) CPPT)
CONCLUSÃO
O recurso merece provimento.
A sentença impugnada deve ser revogada e substituída por acórdão com o seguinte dispositivo:
 -declaração de nulidade da sentença;
 -devolução do processo ao TAF Penafiel para proferimento de nova sentença, expurgada da nu-

lidade que inquinou a sentença recorrida
Foram colhidos os vistos legais
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1.º  - A impugnante é uma sociedade anónima colectada com a actividade de Sociedade Gestora 

de Participações Sociais não Financeiras, com o CAE 64202.
2.º  - A impugnante é a Sociedade dominante de um grupo de Sociedades (nos termos e para os 

efeitos do disposto no art. 69º e seguintes do CIRC).
3.º  - Encontra -se enquadrada no Regime de Isenção em sede de IVA e no Regime Geral de IR 

(regime de contabilidade organizada) e grupos de Sociedades no Regime Especial de Tributação dos 
Grupos de Sociedades — RETGS — como sociedade dominante das sociedades dominadas “B…….”, 
com o NIPC …… e “C……., S.A.”, com o NIPC …….

4.º  - A 30 de Maio de 2009, a impugnante submeteu via internet a declaração do Modelo 22 
— relativa ao exercício de 2008, no âmbito do regime de tributação grupo de sociedades — cfr. doc.1, 
junto aos autos pela impugnante.

5.º  - Na referida declaração vem expressamente inscrito no campo 364, quadro 10, do modelo 22 
relativo ao exercício de 2008, o valor de 59.106,10 euros, referente ao imposto da derrama municipal.

6.º  - O referido valor da derrama foi apurado tendo em conta os lucros tributáveis suportados 
individualmente pelas sociedades integrantes no perímetro fiscal.

7.º  - Este valor resultou, assim, da aplicação da taxa 1,5% sobre o lucro tributável, sujeito e não 
isento de IRC, da sociedade “C……., S.A.”, e referente ao ano de 2008, calculado em 3.940.406,39 
euros  - cfr. doc.2, junto aos autos pela impugnante.

8.º  - A Sociedade “B……. Ldª”, no ano de 2008, teve um prejuízo fiscal de 1.024.833,75 euros 
 - cfr. doc. doc.3, junto aos autos pela impugnante.

9º  - Nesse mesmo ano, também a sociedade impugnante teve um prejuízo fiscal, individualmente 
apurado, de 244.319.01 euros  - cfr. doc.4, junto aos autos pela impugnante.

10.º  - Em 12 de Maio de 2011, a impugnante submeteu via lnternet uma declaração de substituição 
do Modelo 22, apresentado em 30 de Maio de 2009  - cfr.doc.5, junto aos autos pela impugnante.

11.º  - A impugnante manteve o valor inscrito no campo 364, quadro 10 do modelo 22, apresentado 
em 30 de Maio de 2009.

12.º  - Em 27 de Maio de 2011, a impugnante apresentou junto do Senhor Chefe do Serviço de 
Finanças de Penafiel, Reclamação Graciosa contra a autoliquidação da derrama no Regime Especial de 
Tributação dos Grupos de Sociedades, apurada na liquidação de IRC n.º2009 251 038 8729, referente 
ao ano de 2008  - cfr.doc.6, junto aos autos pela impugnante.

13.º  - Fundamentou a impugnante na sua Reclamação Graciosa o erro no cálculo do valor de 
autoliquidação do imposto de 2008, traduzido na quantificação do valor da derrama.

14.º  - A impugnante solicitou na sua Reclamação o reembolso parcial, no montante de 19.037,30 
euros e que resulta da diferença entre o valor que lhe deveria ser reembolsado e o apurado montante a 
reembolsar  - cfr.doc.6, junto aos autos pela impugnante.

15.º  - Na sequência da referida Reclamação, veio a Direcção de Finanças do Porto — Divisão de 
Justiça Administrativa e Contenciosa, a 19 de Setembro de 2011, notificar a ora impugnante para, nos 
termos da alínea b) do n.º1 do art.60º da Lei Geral Tributária (LGT) exercer o seu direito de audição 
prévia  - cfr.doc.7, junto aos autos pela impugnante.
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16.º  - No mesmo ofício enviou o seu projecto de decisão relativo à Reclamação Graciosa apre-
sentada pela impugnante.

17.º  - O referido projecto de despacho foi proferido e fundamentado em sentido negativo relati-
vamente à pretensão da ora impugnante, tendo mantido o valor calculado da derrama para o exercício 
de 2008.

18.º  - A impugnante, no exercício do seu direito de audiência prévia e mediante carta de 03.10.2011, 
informou que (...) não concorda com os fundamentos e o sentido do projecto de decisão ora notificado 
e que reitera os argumentos e as conclusões constantes da sua reclamação graciosa apresentada e do 
respectivo Acórdão do STA, junto em anexo com a mesma (...)” - cfr. doc.8, junto aos autos pela im-
pugnante.

19.º  - Até à data da apresentação da presente impugnação judicial, a Reclamação em juízo não 
foi expressamente decidida, porquanto não foi alvo de decisão final e extintiva de deferimento ou 
indeferimento expresso.

20.º  - O requerimento de Reclamação Graciosa foi enviado pela ora impugnante a 27 de Maio de 
2011  - cfr. doc. 6, junto aos autos pela impugnante.

21.º  - O prazo para decidir a Reclamação Graciosa é de seis meses, segundo disposto no art.57º, 
nº1, da LGT, pelo que terminava em 27.11.2011.

22.º  - Não tendo sido a Reclamação Graciosa expressamente decidida até esta data, presume -se 
tacitamente indeferida, nos termos e para os efeitos do art.57º, n.º5, da LGT e do art.106º, do CPPT.

23.º  - Mantendo -se o valor a pagar de imposto a título de derrama e relativo ao exercício de 2008, 
que, nunca chegou a ser reembolsado pelas Finanças.

24.º  - Inconformada com a referida decisão de indeferimento tácito, uma vez, que, entende que o 
montante pago de derrama foi erradamente apurado e autoliquidado (em montante superior ao devido), 
a impugnante vem agora impugnar aquela decisão.

3 – DO DIREITO
A meritíssima juíza julgou a impugnação improcedente por entender que:
“I  - RELATÓRIO.
1 – A…….  - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., pessoa colectiva n.º ……., com 

sede na ……., Penafiel, vem, ao abrigo do disposto no art. 99º e seguintes, do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário (CPPT), deduzir impugnação judicial da decisão de indeferimento tácito de 
27.11.2011, relativa à Reclamação Graciosa nº1856201104000641 do acto de liquidação de IRC do 
ano de 2008 — Processo n.º215.15.01 — da Direcção de Finanças do Porto, nos termos e com os 
seguintes fundamentos:

A presente impugnação tem por fundamento o erro na autoliquidação de derrama apurada na de-
claração de rendimentos relativa ao exercício de 2008 do grupo de sociedades tributado pelo RETGS.

Porquanto, ao invés do que é pressuposto no acto impugnado, o quid da derrama, quando seja 
aplicável o regime especial de tributação de grupos das sociedades, é constituído pelo lucro tributável 
do grupo e não pelo lucro tributável de cada sociedade.

A Lei nº2/2007, de 15 de Janeiro, que aprovou o novo regime financeiro dos municípios e fregue-
sias introduziu substanciais alterações ao financiamento das autarquias, nomeadamente, debruçou -se 
sobre a nova fórmula de cálculo da derrama e as suas implicações sobre as empresas.

Neste sentido, o actual regime da derrama é o que resulta da Lei das Finanças Locais, aprovada 
pela Lei nº2/2007, de 15 de Janeiro.

Quer isto dizer que, a partir de 2007, inclusive, e de acordo com o disposto no seu art.14º, nº1, os 
municípios podem deliberar lançar anualmente, uma taxa (derrama) que pode ir até ao limite máximo 
de 1,5 por cento, a incidir sobre o lucro tributável, sujeito e não isento de IRC, que corresponde à pro-
porção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes e que exerçam 
a título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com 
estabelecimento estável em território nacional.

Para tanto, bastará uma deliberação fundamentada do município, que deve ser comunicada pela 
Câmara Municipal á Direcção -Geral dos Impostos, por Internet, até ao dia 31 de Dezembro do ano 
anterior ao da cobrança por parte dos Serviços.

Com a anterior fórmula de cálculo, inserida na Lei das Finanças Locais de 1987, Lei n.º1/87, de 6 
de Janeiro, a dedução dos prejuízos fiscais ao lucro tributável, podia resultar na inexistência de colecta 
e, consequentemente, a ausência de derrama.

Porém, com a “nova” fórmula de cálculo introduzida pela Lei das Finanças Locais de 2007, isso 
já não se passa, ou seja, havendo lucro tributável, há sempre lugar ao pagamento de derrama.

Pelo que se entende que a derrama perdeu a sua original natureza de imposto extraordinário para 
passar a ser um imposto adicional de IRC.

Assim, o regime de derrama remete expressamente para o regime legal de IRC a sua base de 
incidência e os seus sujeitos passivos.

O que se comprova pela leitura do art.14º, n.º1 da LFL em conjugação com o n.º1 do art.3º do CIRC.
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Pelo que se entende ser de aplicar o regime previsto no CIRC, a tudo o que a Lei das Finanças 
Locais e no que respeita ao regime da derrama não prevê.

Ora, não prevendo a actual Lei das Finanças Locais regime próprio relativo à tributação dos grupos 
de sociedades, deverá ser -lhe aplicado, subsidiariamente

e de acordo com o que ficou dito, o disposto nos artigos 69º a 71º do CIRC, que contempla um 
regime especial de tributação para grupos de sociedades.

Face à realidade destes grupos de sociedades, a legislação portuguesa prevê um regime em que 
tais grupos sejam objecto de uma tributação única, em sede de imposto sobre o rendimento, desde que 
enquadráveis nas condições previstas no art.69º do CIRC.

O actual Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades (RETGS), traduz -se na 
determinação do lucro tributável do grupo com base na soma algébrica dos lucros e prejuízos fiscais 
apurados na declaração periódica de cada uma das sociedades que o integram, corrigido da parte dos 
lucros distribuídos entre as empresas.

Encontrado assim o lucro tributável dos grupos de sociedades para efeito de IRC, deverá ter -se 
por necessariamente encontrada a base de incidência da derrama.

Que deverá incidir sobre o lucro tributável do grupo e não sobre o lucro individual de cada uma 
das sociedades abrangidas pelo disposto no RETGS.

Assim, carece de fundamento a tese sustentada pela Administração Fiscal para cálculo do imposto 
da derrama.

O reembolso da derrama autoliquidada com base em erro na sua autoliquidação foi objecto de 
indeferimento tácito pelo órgão competente, assim sendo ilegal, nos termos do art.99º, alínea a), do 
CPPT, em conjugação com o nº2 do art. 131º do mesmo diploma legal.

Conclui pedindo que a presente impugnação seja julgada procedente, por provada e, consequen-
temente anulada a derrama autoliquidada na declaração de rendimentos de IRC respeitante a 2008 e 
que seja reembolsado à impugnante o valor de 19.037,30 euros, respeitante a quantia de derrama que 
foi por si paga em montante superior ao legalmente devido.

Junta oito documentos e arrola uma testemunha.
2  - Notificado o Ilustre Representante da Fazenda Pública para, querendo, contestar, veio fazê-

-lo a fls.52 a 54 dos autos.
Considera em síntese que, de acordo com a actual redacção da Lei das Finanças Locais de 2007, 

a derrama é um imposto autónomo, deixando de apresentar contornos de imposto acessório do IRC.
A emanação do ofício -circulado apenas tem como função a uniformização da interpretação e 

aplicação das normas por todos os serviços da AT.
A interpretação sustentada pela AT, decorre da lei.
Conclui considerando que deve improceder a presente impugnação judicial.
3  - Foi dispensada a realização da prova testemunhal  - cfr. despacho de fls.78.
As partes apresentaram as suas alegações escritas, nos termos do disposto no art.120º, do CPPT, 

pugnando pelas posições que haviam defendido na sua petição e em sede de contestação.
4  - Tendo sido dada vista dos autos ao Digno Magistrado do Ministério Público, emitiu douto 

parecer a fls.96 a 107 dos autos, pugnando pela sua improcedência.
II PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS.
(…)
III  - DOS FACTOS.
(…)
IV  - DO DIREITO.
A…….  - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., vem, ao abrigo do disposto no art.99º 

e seguintes, do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), deduzir impugnação judicial 
da decisão de indeferimento tácito de 27.11.2011, relativa à Reclamação Graciosa nº1856201104000641 
do acto de liquidação de IRC do ano de 2008 — Processo nº215.15.01 — da Direcção de Finanças do 
Porto, nos termos e com os seguintes fundamentos:

Erro na autoliquidação de derrama apurada na declaração de rendimentos relativa ao exercício de 
2008 do grupo de sociedades tributado pelo RETGS.

Porquanto, ao invés do que é pressuposto no acto impugnado, o quid da derrama, quando seja 
aplicável o regime especial de tributação de grupos das sociedades, é constituído pelo lucro tributável 
do grupo e não pelo lucro tributável de cada sociedade.

A Lei n.º2/2007, de 15 de Janeiro, que aprovou o novo regime financeiro dos municípios e fregue-
sias introduziu substanciais alterações ao financiamento das autarquias, nomeadamente, debruçou -se 
sobre a nova fórmula de cálculo da derrama e as suas implicações sobre as empresas.

Neste sentido, o actual regime da derrama é o que resulta da Lei das Finanças Locais, aprovada 
pela Lei nº2/2007, de 15 de Janeiro.

Quer isto dizer que, a partir de 2007, inclusive, e de acordo com o disposto no seu art.14º, n.º1, 
os municípios podem deliberar lançar anualmente, uma taxa (derrama) que pode ir até ao limite má-
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ximo de 1,5 por cento, a incidir sobre o lucro tributável, sujeito e não isento de IRC, que corresponde à 
proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por sujeitos passivos residentes e que exerçam 
a título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com 
estabelecimento estável em território nacional.

Para tanto, bastará uma deliberação fundamentada do município, que deve ser comunicada pela 
Câmara Municipal à Direcção -Geral dos Impostos, por Internet, até ao dia 31 de Dezembro do ano 
anterior ao da cobrança por parte dos Serviços.

Com a anterior fórmula de cálculo, inserida na Lei das Finanças Locais de 1987, Lei n.º1/87, de 6 
de Janeiro, a dedução dos prejuízos fiscais ao lucro tributável, podia resultar na inexistência de colecta 
e, consequentemente, a ausência de derrama.

Porém, no entender da impugnante, com a “nova” fórmula de cálculo introduzida pela Lei das 
Finanças Locais de 2007, isso já não se passa, ou seja, havendo lucro tributável, há sempre lugar ao 
pagamento de derrama.

Pelo que se entende que a derrama perdeu a sua original natureza de imposto extraordinário para 
passar a ser um imposto adicional de IRC.

Deste modo, considera que, o regime de derrama remete expressamente para o regime legal de 
IRC a sua base de incidência e os seus sujeitos passivos.

O que se comprova pela leitura do art.14º, n.º1 da LFL em conjugação com o nº1 do art. 3º do CIRC.
Pelo que entende ser de aplicar o regime previsto no CIRC, a tudo o que a Lei das Finanças Locais 

e no que respeita ao regime da derrama não prevê.
Defende a impugnante que, não prevendo a actual Lei das Finanças Locais regime próprio relativo 

à tributação dos grupos de sociedades, deverá ser -lhe aplicado, subsidiariamente e de acordo com o que 
ficou dito, o disposto nos artigos 69º a 71º do CIRC, que contempla um regime especial de tributação 
para grupos de sociedades.

Face à realidade destes grupos de sociedades, a legislação portuguesa prevê um regime em que 
tais grupos sejam objecto de uma tributação única, em sede de imposto sobre o rendimento, desde que 
enquadráveis nas condições previstas no art.69º do CIRC.

A impugnante considera que o actual Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades 
(RETGS), traduz -se na determinação do lucro tributável do grupo com base na soma algébrica dos 
lucros e prejuízos fiscais apurados na declaração periódica de cada uma das sociedades que o integram, 
corrigido da parte dos lucros distribuídos entre as empresas.

Encontrado assim o lucro tributável dos grupos de sociedades para efeito de IRC, deverá ter -se 
por necessariamente encontrada a base de incidência da derrama.

Que deverá incidir sobre o lucro tributável do grupo e não sobre o lucro individual de cada uma 
das sociedades abrangidas pelo disposto no RETGS.

Assim, por tudo o que alega, no entender da impugnante, carece de fundamento a tese sustentada 
pela Administração Fiscal para cálculo do imposto da derrama.

O reembolso da derrama autoliquidada com base em erro na sua autoliquidação foi objecto de 
indeferimento tácito pelo órgão competente, no entender da impugnante de modo ilegal, nos termos do 
art.99º, alínea a), do CPPT, em conjugação com o n.º2 do art.131º do mesmo diploma legal.

Ora, efectivamente a Lei 2/2007, de 15 de Janeiro, que aprovou a Lei das Finanças Locais (LFL), 
revogando a Lei n.º42/98 de 6 de Agosto, estabeleceu uma nova fórmula de cálculo da derrama.

No seu art. 14º, nº1, dispõe que os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama até 
ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento 
das pessoas colectivas, que corresponde à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica por 
sujeitos passivos residentes em território português, que exerçam, a título principal, uma actividade de 
natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território.

Desta forma, a derrama passou a ser calculada sobre o lucro tributável sujeito e não isento de 
IRC, em vez de incidir sobre a colecta deste imposto, como sucedia até à entrada em vigor do referido 
diploma legal (01 de Janeiro de 2007).

Desde essa altura, a AT passou a aplicar a taxa de derrama  - até 1,5%  - ao lucro tributável de cada 
uma das sociedades e não apenas ao lucro do grupo.

A Fazenda Pública vem dizer que, não é possível liquidar a derrama individual de cada uma das 
sociedades, uma vez, que, aquele imposto é aplicado sobre o lucro tributável e as sociedades em causa 
têm de o calcular para apurar o lucro total do grupo.

Na verdade, o lucro dos grupos de sociedades é calculado tendo em consideração os lucros tribu-
táveis e os prejuízos fiscais das empresas individualmente.

O grupo pode declarar prejuízos como um todo, embora algumas das suas empresas apresentem 
lucro, não tendo desta forma derrama a pagar.

De forma diversa, se este imposto municipal for aplicado a cada uma das sociedades, todas as que 
apresentarem lucros terão de pagar a derrama.

De acordo com a actual redacção da LFL de 2007, a derrama é um imposto autónomo em relação ao IRC.
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Não obstante a autonomização relativamente à incidência, à colecta e à taxa do IRC, a derrama 
continua a depender do regime do IRC relativamente aos restantes campos que definem a sua relação 
jurídico tributária.

Resulta do disposto nos artigos 69º a 71º do CIRC, um regime especial de tributação dos grupos 
de sociedades, situação na qual se enquadra a impugnante.

Tendo a impugnante optado, como a lei lhe faculta, pela aplicação desse regime para determinação 
da matéria colectável em relação a todas as sociedades do grupo, a determinação do lucro tributável, 
para efeitos de IRC, é apurada através da soma algébrica dos lucros tributáveis e dos prejuízos fiscais 
apurados nas declarações individuais das sociedades que pertencem ao grupo.

Assim, uma vez, determinado o lucro tributável para efeitos de IRC, está encontrada a base de 
incidência da derrama.

Neste sentido, tem vindo a nossa jurisprudência dos tribunais superiores a decidir:
«I — De acordo com o actual regime da derrama que resulta da Lei das Finanças Locais, apro-

vada pela Lei 2/2007, de 15 de Janeiro, a derrama passou a incidir sobre o lucro tributável sujeito e 
não isento de IRC.

II — Quando seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, a derrama 
deve incidir sobre o lucro tributável do grupo e não sobre o lucro individual de cada uma das socieda-
des» (cfr. Acórdão do STA, proferido no P.309/11, de 22.06.20011, disponível em www.dgsi.pt).

«I — De acordo com o actual regime da derrama que resulta da Lei das Finanças Locais, apro-
vada pela Lei 2/2007, de 15 de Janeiro, a derrama passou a incidir sobre o lucro tributável sujeito e 
não isento de IRC.

II — Sendo aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, face à redacção do 
art. 14º da Lei das Finanças Locais anterior à Lei n.º64 -B/2011, de 30 de Dezembro, a derrama devia 
incidir sobre o lucro tributável do grupo e não sobre o lucro individual de cada uma das sociedades»

II — O ar. 14º, n.º8, da Lei das Finanças Locais, na redacção que lhe foi dada pelo art. 57º da 
Lei do Orçamento do Estado para 2012 (Lei nº64 -B/2011, de 30 de Dezembro) é uma norma inova-
dora e não interpretativa.» (cfr. Acórdão do STA, proferido no P.0234/12, de 02.05.2012 disponível 
em www.dgsi.pt).

Do exposto, resulta claramente, que, bem andou a administração fiscal, não havendo lugar à 
anulação da derrama autoliquidada na declaração de rendimentos de IRC respeitante a 2008, nem ao 
reembolsado à impugnante do valor de 19.037,30 euros, respeitante a quantia de derrama que foi por 
si paga.

Pelo que, improcede a presente impugnação judicial.
V  - DECISÃO.
Pelo exposto, julga -se a presente Impugnação Judicial improcedente, com as legais consequências.”
DECIDINDO NESTE STA:
A primeira questão que se levanta nestes autos, é saber, se a sentença proferida pelo tribunal a quo 

está ferida de nulidade por contradição entre a fundamentação e a decisão, em violação do artº 125º 
n.º 1 do CPPT e artº 668º n.º 1 c) do CPC aplicável por força do artº 2º e) do CPPT. Igualmente se sus-
cita a questão de saber se a derrama liquidada a uma Sociedade dominante de um grupo de sociedades 
enquadrada no Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades (RETGS), deve ser apurada, 
à data, tendo em conta o lucro tributável que cada sociedade integrada no Grupo, de per si, ou se deve 
ser apurada tendo em conta o lucro tributável global do Grupo.

Quanto à questão de se saber se há ou não nulidade da sentença pode ler -se no acórdão STA de 
27 de Novembro de 2011, proferido no Proc. n.º 66/11, o seguinte(…) Esta causa de nulidade ocorre 
quando a construção da sentença é viciosa, quando os fundamentos invocados pelo juiz conduziriam 
logicamente não ao resultado expresso na decisão mas a resultado oposto. Isto é, quando das premissas 
de facto e de direito que o julgador teve por apuradas, ele haja extraído uma oposta à que logicamente 
deveria ter extraído. “A lei refere -se, na alínea c) do n.º 1 do art. 668, à contradição real entre os 
fundamentos e a decisão e não às hipóteses de contradição aparente.... Nos casos abrangidos pelo 
art. 668º, n.º 1, alínea c), há um vício real no raciocínio do julgador (e não um simples lapsus calami 
do autor da sentença): a fundamentação aponta num sentido; a decisão segue caminho oposto ou, pelo 
menos, direcção diferente” (Antunes Varela, J. M. Bezerra e Sampaio e Nora, in “Manual de Processo 
Civil”, 2ª edição, Coimbra, 1985, pags. 689 e 690.). Por outras palavras, e socorrendo -nos do conceito 
de silogismo, temos que a sentença deve ter uma estrutura argumentativa lógica, no sentido de que as 
premissas precedem a conclusão, que delas deve decorrer naturalmente. Pelo que, entre os fundamentos 
e a decisão não pode haver contradição lógica, sob pena de nulidade da decisão.”.

Ora no caso sub júdice a sentença fundamenta da seguinte forma “
Resulta do disposto nos artigos 69º a 71º do CIRC, um regime especial de tributação dos grupos 

de sociedades, situação na qual se enquadra a impugnante.
Tendo a impugnante optado, como a lei lhe faculta, pela aplicação desse regime para determinação 

da matéria colectável em relação a todas as sociedades do grupo, a determinação do lucro tributável, 
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para efeitos de IRC, é apurada através da soma algébrica dos lucros tributáveis e dos prejuízos fiscais 
apurados nas declarações individuais das sociedades que pertencem ao grupo.

Assim, uma vez, determinado o lucro tributável para efeitos de IRC, está encontrada a base de 
incidência da derrama.

Neste sentido, tem vindo a nossa jurisprudência dos tribunais superiores a decidir:
«I — De acordo com o actual regime da derrama que resulta da Lei das Finanças Locais, apro-

vada pela Lei 2/2007, de 15 de Janeiro, a derrama passou a incidir sobre o lucro tributável sujeito e 
não isento de IRC.

II — Quando seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, a derrama 
deve incidir sobre o lucro tributável do grupo e não sobre o lucro individual de cada uma das socieda-
des» (cfr. Acórdão do STA, proferido no P.309/11, de 22.06.20011, disponível em www.dgsi.pt).

«I — De acordo com o actual regime da derrama que resulta da Lei das Finanças Locais, apro-
vada pela Lei 2/2007, de 15 de Janeiro, a derrama passou a incidir sobre o lucro tributável sujeito e 
não isento de IRC.

II — Sendo aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, face à redacção do 
art. 14º da Lei das Finanças Locais anterior à Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de Dezembro, a derrama devia 
incidir sobre o lucro tributável do grupo e não sobre o lucro individual de cada uma das sociedades»

II — O ar. 14º, n.º8, da Lei das Finanças Locais, na redacção que lhe foi dada pelo art. 57º da 
Lei do Orçamento do Estado para 2012 (Lei nº64 -B/2011, de 30 de Dezembro) é uma norma inova-
dora e não interpretativa.» (cfr. Acórdão do STA, proferido no P.0234/12, de 02.05.2012 disponível 
em www.dgsi.pt).”.

A sentença invoca dois acórdãos proferidos no STA que afirmam expressamente que, quando uma 
Sociedade dominante de um grupo de sociedades é enquadrada no Regime Especial de Tributação dos 
Grupos de Sociedades (RETGS), a derrama deve ser apurada tendo em conta o lucro tributável global do 
Grupo. A consequência lógica da sua fundamentação devia ser portanto dar razão à recorrente, julgando 
procedente a impugnação e anular a derrama autoliquidada que teve em conta os lucros tributáveis de 
cada sociedade de per si. Não o tendo feito e, ao contrário, tendo julgado a impugnação improce-
dente, verifica -se uma oposição entre a fundamentação da sentença e a decisão.

Tendo -se verificado a nulidade da sentença por oposição entre a fundamentação e a decisão, vio-
lando os artº 125º n.º 1 do CPPT e artº 668º n.º 1 c) do CPC aplicável por força do artº 2º e) do CPPT, 
esta, deve ser suprida pelo Supremo Tribunal Administrativo, nos termos do disposto no artigo 731.º 
do Código de Processo Civil, assumindo a reforma da sentença recorrida quanto à questão do erro na 
autoliquidação da derrama apurada nas declarações de rendimentos relativas ao exercício de 2008 e 
da eventual violação do disposto no art.º 14º n.º 1 da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, em conjugação 
com o n.º 1 do artº 30 e art.s 69º a 71º, todos do CIRC.

De acordo com a jurisprudência supra citada, é pacifico que a recorrente, sendo uma Sociedade 
dominante de um grupo de sociedades enquadrada no RETGS, deve ver a derrama autoliquidada, 
tendo por base de incidência o lucro tributável global e não os lucros das sociedades incorporadas na 
sociedade dominante, individualmente considerados.

Ora no caso vertente, a questão suscitada é em tudo idêntica à questão foi apreciada e decidida 
neste Supremo Tribunal Administrativo em 29/05/2013 no recurso n.º 482 -13 -30, no qual estava em 
causa o IRC de 2009 e 2010 da mesma empresa sendo que o ora relator integrou a formação que efec-
tuou o julgamento. Acompanha -se a argumentação jurídica aí aduzida por economia de meios e tendo 
em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC).

Ali se expendeu:
“”Ora no caso vertente, a questão suscitada é, até nos pressupostos de facto, em tudo idêntica à 

questão foi apreciada e decidida neste Supremo Tribunal Administrativo em data recente por acórdão 
de 02/05/2012, no processo n.º 234/12, subscrito pelo presente relator, pelo que se acompanhará a ar-
gumentação jurídica aí aduzida por economia de meios e tendo em vista uma interpretação e aplicação 
uniformes do direito (cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC).

Escreveu -se naquele aresto:
«A cobrança da derrama está prevista no art. 14º (1), n.º 1 da Lei 2/2007, de 15 de Janeiro.
Dispõe o referido normativo que os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, 

até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento 
das pessoas colectivas (IRC), que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área geográfica 
por sujeitos passivos residentes em território português que exerçam, a título principal, uma actividade de 
natureza comercial, industrial ou agrícola e não residentes com estabelecimento estável nesse território.

A questão controversa nos presentes autos refere -se à base de incidência da derrama municipal 
quando seja aplicável o Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades (RETGS),

E isto porque no âmbito do REGTS dispõe o artº 64º, n.º 1 do CIRC, redacção em vigor à data 
dos factos (artº 70º, n.º 1 da actual redacção) que o lucro tributável do grupo é calculado pela socie-
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dade dominante, através da soma algébrica dos lucros tributáveis e dos prejuízos fiscais apurados nas 
declarações periódicas individuais de cada uma das sociedades pertencentes ao grupo.

Ora existência da derrama está condicionada à existência do imposto principal (IRC). Trata -se assim de 
um impostos acessório que acresce ao imposto principal, de cuja existência prévia depende (cf. neste sentido 
Manuel Henrique de Freitas Pereira, Fiscalidade, 3ª edição, pag. 55, e ainda os Acórdãos do Supremo Tribunal 
Administrativo de 17.10.2001, recurso 025203 e de 23.09.1992, recurso 014380, in www.dgsi.pt).

É da sua natureza de imposto acessório que decorre a forma de cálculo da derrama.
Assim os impostos acessórios ou são calculados sobre a colecta do imposto principal (os chama-

dos adicionais) ou então calculam -se sobre a matéria colectável (designados por adicionamentos cf. 
ob. cit., pag. 55).

No caso do novo regime do artº 14º da Lei das Finanças Locais a derrama passou a incidir, até 
ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento 
das pessoas colectivas deixando de incidir sobre a colecta, ou seja deixou de ser um adicional ao IRC 
para passar a ser um adicionamento (2).

Mas não perdeu, por isso, a a característica de imposto acessório, na medida em que carece de 
autonomia e depende do imposto principal – cf. Américo Fernando Brás Carlos, Impostos, Teoria Geral, 
3ª edição, pags. 64 e 65.

Assim mantendo a derrama contornos de imposto acessório do IRC, e não resultando da Lei das 
Finanças Locais (na redacção então em vigor) regras específicas de apuramento da respectiva base de 
incidência nos casos de aplicação do RGTDS, haverá que seguir para o respectivo cálculo as regras do 
imposto principal (IRC).

Também neste sentido se vem pronunciando, de forma unânime, este Supremo Tribunal Adminis-
trativo, nomeadamente nos acórdãos 909/10 de 02.02.2011 e 309/11 de 22.06.2011, cuja jurisprudência 
sufragamos e passaremos a acompanhar de perto.

Como se disse neste último aresto, «não obstante a autonomização acima assinalada em relação 
à incidência, à colecta e à taxa do IRC, a derrama continua, todavia, a depender do regime do IRC em 
todos os outros campos que definem a sua relação jurídica tributária.

Com efeito, além de remeter expressamente para o IRC na definição da sua base de incidência 
e dos seus sujeitos passivos, o regime da derrama é omisso quanto a regras próprias de determinação 
da matéria colectável, liquidação, pagamento, obrigações acessórias e garantias, para elencar apenas 
aquelas em que tradicionalmente se analisa a relação jurídica tributária.

Ora, como sustenta Manuel Anselmo Torres, a propósito da relevância dos prejuízos fiscais na 
matéria colectável da derrama, in Fiscalidade n.º 38, a fls. 159, a única via para integrar essas lacunas 
consiste em aplicar à derrama o regime previsto para o IRC.

Na verdade, como refere o autor citado, só o CIRC nos permite concluir, por exemplo, que a 
derrama deve ser objecto de autoliquidação e paga até ao fim do 5.º mês seguinte ao fim do período 
de tributação.

E o mesmo deverá, quanto a nós, suceder no caso de grupos de sociedades. Prevendo o CIRC, 
nos seus artigos 69.º a 71.º, um regime especial de tributação dos grupos de sociedades, situação em 
que se encontra a impugnante, ora recorrida, e tendo esta optado, como a lei lhe faculta, pela aplicação 
desse regime para determinação da matéria colectável em relação a todas as sociedades do grupo, a 
determinação do lucro tributável, para efeitos de IRC, é apurada através da soma algébrica dos lucros 
tributáveis e dos prejuízos fiscais apurados nas declarações individuais das sociedades que pertencem 
ao grupo.

E, assim determinado o lucro tributável para efeito de IRC, está necessariamente encontrada a 
base de incidência da derrama.

Tal entendimento, sufragado na decisão recorrida, é o que melhor se harmoniza com os preceitos legais 
aplicáveis e em nada desvirtua os fins que a LFL pretende alcançar ou ofende qualquer norma ou princí-
pio constitucional, designadamente os mencionados pela recorrente na conclusão 9 das suas alegações.»

Em face do exposto forçoso será concluir que nos casos em que esteja em causa a aplicação do 
RTGS a base de incidência da derrama para os efeitos do artigo 14.º n.º 1 da Lei n.º 2/2007, de 15 de 
Janeiro (redacção então em vigor), será o lucro resultante da soma de lucros tributáveis e prejuízos 
fiscais individuais (resultado agregado), uma vez que apenas este se encontra sujeito a IRC (artº 64º, 
n.º 1 do CIRC).» (….)

4.3 Da não aplicação ao caso subjudice da nova redacção do n.º 8 do art.º 14.º, da Lei das Finanças 
Locais.

É certo que o artº 57º da Lei do Orçamento do Estado para 2012 (Lei n.º 64 -B/2011, de 30 de 
Dezembro) alterou a redacção do n.º 8 do art.º 14.º, da Lei das Finanças Locais, passando esta norma 
a prever que “quando seja aplicável o regime especial de tributação dos grupos de sociedades, a der-
rama incide sobre o lucro tributável individual de cada uma das sociedades do grupo, sem prejuízo do 
disposto no artigo 115.º do Código do IRC”.
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Trata -se, porém de norma claramente inovadora que não se aplica ao caso subjudice em que está 
em causa o exercício de 2007.

Só se a lei fosse interpretativa é que aplicaria a factos passados. E se o fosse, por certo o legislador 
não deixaria de o fazer constar do respectivo texto, dizendo que se tratava de uma norma interpretativa.

Mas não o fez, nem se surpreende no texto da Lei do Orçamento de 2012 ou no referido n.º 8º 
do artº 14º da Lei das Finanças Locais qualquer referência ao carácter interpretativo da norma ou a 
qualquer controvérsia gerada pela solução de direito anterior.

Trata -se certamente de opção legislativa diversa, quiçá motivada pela necessidade de arrecadar 
receitas imposta pela conjuntura económica, dado que a interpretação possível da norma na sua redac-
ção anterior, acolhida pela jurisprudência unânime deste Supremo Tribunal Administrativo, tinha como 
consequência uma poupança fiscal significativa para os grupos de sociedades em que co -existissem 
sociedades com lucro tributável e sociedades com prejuízo fiscal.

Ora, como refere Baptista Machado (Introdução ao Direito e ao Discurso legitimador, pág. 247) “… 
para que a lei nova possa ser interpretativa, de sua natureza, é preciso que haja matéria para interpretação. 
Se a regra de direito era certa na legislação anterior, ou se a prática jurisprudencial que lhe havia de há 
muito sido atribuído um determinado sentido, que se mantinha constante e pacífico, a lei nova que venha 
resolver o respectivo problema jurídico, em termos diferentes, deve ser considerada uma lei inovadora”.

Neste contexto, sendo a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo pacífica, em sentido 
aliás inverso ao consagrado na lei nova, haveremos de concluir que não estamos perante um lei interpre-
tativa mas sim perante uma lei inovadora, portanto, com aplicação apenas para o futuro – art. 12º do CC»

Acresce dizer que neste sentido se tem pronunciado a jurisprudência consolidada da Secção de 
Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Administrativo, como evidenciam os acórdãos citados 
pelo Exmº Procurador -Geral Adjunto no parecer supra referido, jurisprudência essa que também aqui se 
acolhe e se reitera tendo em vista a aplicação e interpretação uniformes do direito (art. 8.º n.º 3 C. Civil).

Daí que, não existindo razões, até porque nenhuma mudança legislativa ocorreu que a tal conduza, 
para alterar o entendimento fixado naquele acórdão 234/12, se conclua que procede a impugnação por 
erro na autoliquidação de derrama apurada na declaração de rendimentos relativa aos exercícios de 
2009 e de 2010 do grupo de sociedades tributado pelo RETGS e violação do disposto nos artº 14º n.º 1 
da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro, e 69º a 70º do CIRC, porquanto ao invés do que é pressuposto do 
acto impugnado, o quid da derrama, quando seja aplicável o regime especial de tributação de grupos das 
sociedades, é constituído pelo lucro tributável do grupo e não pelo lucro tributável de cada sociedade.””

Nada mais se oferece acrescentar face à exaustiva fundamentação do aresto citado que mutatis 
mutandis se aplica inteiramente ao presente caso.

4 - Decisão:
Pelo exposto, acordam, em conferência, os Juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em julgar nula a sentença recorrida por contradição entre os seus 
fundamentos e a parte decisória, e, nos termos do disposto no artº 731º, n.º 1 do Código de Processo 
Civil, julgar procedente, com esta fundamentação, a impugnação judicial.

Custas pela Fazenda Pública em primeira instância, dado que não contra -alegou o recurso.

Lisboa, 5 de Junho de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão.

(1) Este normativo foi recentemente alterado pela da Lei do Orçamento do Estado para 2012 (Lei n.º 64 -B/2011, de 30 
de Dezembro), cujo artº 57º deu nova redacção do seu n.º 8. Porém, como abaixo se verá, entende -se que esta alteração não é 
aplicável ao caso subjudice, por se tratar de norma inovadora.

(2) Ver neste sentido Rui Duarte Morais, Passado, Presente e Futuro da Derrama, revista Fiscalidade, n.º 38, pags. 109 
e segs., e Sérgio Vasques, o Sistema de tributação Local e a Derrama, Fiscalidade, pag. 121. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Oposição à execução. Intempestividade. Convolação.

Sumário:

 I — A «convolação de processos» referida no n.º 3 do artigo 97º da LGT e n.º 4 do 
artigo 98º do CPPT tem como pressuposto que tenha havido erro na forma de 
processo escolhida.
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 II — A maior latitude do sentido da norma do n.º 3 do artigo 97º da LGT relativamente 
à norma do n.º 4 do artigo 98º do CPPT, aponta no sentido da «convolação» do 
processo abranger também as correcções processuais que se traduzam na transfor-
mação de uma forma do processo num acto processual, pelo menos nas situações 
em que processo de execução se encontra no tribunal.

 III — Justificando -se a convolação em razões de economia processual, não se pode deter-
minar a correcção da forma adequada quando logo se vislumbra que nessa forma 
não é impossível apreciar todas as causas em que se baseia o pedido formulado.

Processo n.º 56/13 -30.
Recorrente: A……………….
Recorrido: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P. – Vila Real.
Relator: Ex.mo Sr. Cons.º Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo
1.1 A…………………., identificado nos autos, interpõe recurso jurisdicional da decisão que, por 

extemporaneidade, indeferiu liminarmente a oposição à execução fiscal n.º 1701200501007548, contra 
si revertida, por dívidas de contribuições à segurança social, no valor de €54.406,73.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1 — A decisão recorrida foi no sentido de rejeitar liminarmente a oposição à penhora por ter sido 

deduzida fora do prazo.
2 — Em primeira e fundamental linha, pensa o recorrente que há erro de julgamento, por indevida 

interpretação e aplicação dos arts. 175º e 276º do CPPT, bem como os arts. 97º, n.º 3 da LGT e 98º, 
n.º 4 do CPPT.

3 — No nosso discernir, o Mmo. Juiz do Tribunal a quo tinha todos elementos necessários e 
suficientes para convolar a oposição em requerimento de invocação da prescrição, da caducidade do 
direito de liquidação e da inexigibilidade da dívida em cobrança por ilegitimidade da pessoa citada 
a juntar na execução fiscal que corre seus termos nos Serviços do Instituto de Gestão Financeira da 
Segurança Social de Vila Real.

4 — Como resulta do teor da oposição apresentada o oponente/recorrente fundamenta o seu pedido 
com base na prescrição da divida tributária, na caducidade do direito de liquidação e na inexigibilidade 
da divida em cobrança por ilegitimidade da pessoa citada, excepções que são de conhecimento oficioso.

5 — Conforme supra referido, o recorrente não põe em causa a caducidade do direito de o exe-
cutado deduzir oposição, pelo decurso do prazo de oposição.

6 — No entanto, a extinção desse direito de deduzir oposição não obsta à possibilidade de exercer 
outro direito processual, que é o de suscitar a apreciação pelo órgão de execução fiscal das questões de 
conhecimento oficioso, mas com os efeitos próprios do uso deste meio processual e não com os efeitos 
que teria a invocação tempestiva desses fundamentos em oposição.

7 — O conhecimento da prescrição e da caducidade de liquidação do direito pelo órgão de 
execução fiscal pode ser feito a todo o tempo, oficiosamente ou a requerimento do contribuinte, nos 
termos dos arts. 175º e 276º do CPPT — Vide Acórdão do STA, de 18/02/2010, processo nº01087/09, 
in www.dgsi.pt.

8 — Assim e nos termos do artigo 97º, n.º 3 da LGT e do artigo 98º, n.º 4 do CPPT, sempre que 
o meio processual usado não for adequado segundo a lei, deverá ser ordenada a sua correcção ou con-
volação naquele que for o mais adequado.

9 — A convolação deverá ser admitida sempre que não seja manifesta a improcedência ou intem-
pestividade do meio processual para que se convola.

10 — Assim, a oposição à penhora de bens, onde se alegue a questão da prescrição da dívida e da ca-
ducidade do direito de liquidação, ainda que extemporânea, deverá ser convolada em requerimento ao órgão 
de execução fiscal para que aprecie aquelas excepções, por serem questões de conhecimento oficioso.

11 — Pelo que, a douta sentença recorrida violou o princípio da celeridade da justiça tributária e 
aproveitamento da peça processual ao meio processual mais adequado (artº 97º, n.º 3 da LGT e artº 98º, 
n.º 4 do CPPT), ao rejeitar liminarmente a oposição em lugar de ordenar a sua remessa ao Instituto de 
Gestão Financeira da Segurança Social de Vila Real onde corre termos a execução fiscal, para aí serem 
apreciadas as aludidas excepções de conhecimento oficioso.

12 — Assim não se tendo entendido e decidido, não se fez a melhor e mais correcta interpretação 
e aplicação ao caso sub judice das pertinentes disposições legais, nomeadamente, os arts. 175º, 276º e 
98º, n.º 4, todos do CPPT e art. 97º, n.º 3 da LGT.

1.2. Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao recurso, por 

não haver condições para se convolar a acção de oposição noutra forma processual, dado serem vários 
os fundamentos invocados.
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2. A decisão recorrida deu como assente os seguintes factos:
a) O oponente apresentou a petição inicial da oposição que consta de fls. 4 a 7, cujo teor aqui se 

dá por reproduzido;
b) O oponente foi citado para o FEF em 14/11/2008, data em que o próprio oponente assinou o 

aviso de recepção da citação (fls. 51 a 56 do apenso);
c) O oponente foi notificado da penhora do veículo em 27/7/2010 (fls. 43 a 45 e confissão do 

oponente).
d) A oposição foi apresentada em 30/9/10 (fls. 4 e 47 e confissão do oponente do requerimento 

de fls. 47).
3. O recorrente moveu uma acção de oposição à execução fiscal por dívidas de contribuições à 

segurança social, alegando como causa de pedir (i) a caducidade do direito de liquidação, por ter sido 
notificado como revertido em 27/7/2010, sendo as dívidas dos anos de 2002, 2003 e 2004, (ii) a pres-
crição da dívida exequenda, porque o prazo de prescrição, que é de cinco anos, interrompeu -se com 
a notificação para audiência prévia ocorrida em 4/8/2008, tendo o processo ficado parado por mais de 
um ano, o que levou a que já se tivesse ultrapassado aquele prazo, (iii) ilegitimidade da pessoa citada, 
por não ser o gerente de facto e de direito no período a que respeitam as dívidas.

A sentença recorrida indeferiu liminarmente a oposição, por intempestividade, dado se constatar 
que a acção foi introduzida em juízo em 30/9/2010, tendo o oponente sido citado em 14/11/2008, ou 
seja, muito para além do prazo de 30 dias previsto no artigo 203º do CPPT.

O recorrente, sem contesta a caducidade do direito de deduzir a oposição, considera ter havido 
erro de julgamento, porque a sentença deveria ter “convolado” a oposição em “requerimento” ao órgão 
de execução fiscal, uma vez que os fundamentos invocados são de conhecimento oficioso.

Não põe em causa a caducidade do direito de o executado deduzir oposição, pelo decurso do prazo 
de oposição, mas defende que “a extinção desse direito de deduzir oposição não obsta à possibilidade 
de exercer outro direito processual, que é o de suscitar a apreciação pelo órgão de execução fiscal das 
questões de conhecimento oficioso, mas com os efeitos próprios do uso deste meio processual e não 
com os efeitos que teria a invocação tempestiva desses fundamentos em oposição” (conclusão n.º 6).

Todavia, não há qualquer erro de julgamento, porque não é possível efectuar a pretendida con-
volação.

Em primeiro lugar, o recorrente não foi claro na identificação do meio processual que pretendeu 
utilizar. Por um lado, refere -se sempre em «oposição à penhora», mas por outro, indica como fundamentos 
da pretensão as alíneas d), e) e i) do n.º 1 do artigo 204º do CPPT. Ora, enquanto a forma processual 
«oposição» está prevista para a execução, para o acto de penhora está prevista a «reclamação» do 
artigo 276º e ss do CPPT. Se pretendia imputar as ilegalidades que invocou ao acto de penhora, então 
há erro no meio processual escolhido, pois só através do processo de reclamação prevista naqueles 
artigos, e não através da oposição, poderia obter a pretensão de anular a penhora.

Mas considerando os fundamentos alegados, não se pode dizer que o oponente escolheu uma 
forma processual errada para o tipo de providência requerida. A sua pretensão é a extinção da execu-
ção fiscal com fundamento na caducidade da liquidação, na prescrição da dívida e na ilegitimidade da 
pessoa citada, e o esquema processual que a lei fixa para a fazer valer em juízo é a oposição prevista 
nos artigos 203º a 213º do CPPT. Ora, se à tutela jurisdicional concretamente requerida corresponde a 
forma processual chamada «oposição», não há que convolar ou transformar essa tutela numa tutela de 
natureza diferente, para lhe fazer corresponder um meio processual mais adequado. A «convolação de 
processos» referida no n.º 3 do artigo 97º da LGT e n.º 4 do artigo 98º do CPPT tem como pressuposto 
que tenha havido erro na forma de processo escolhida. Como a forma processual escolhida mostra -se 
adequada à natureza dos fundamentos que servem de base à pretensão, não há que submeter a apreciação 
dessa pretensão a uma tramitação diferente.

Se a pretensão fosse a anulação do acto de penhora, naturalmente que haveria erro na forma de 
processo. Mas nesse caso, como ficou bem esclarecido na sentença recorrida, não se pode convolar a 
oposição em reclamação, dada a intempestividade do uso deste processo incidental. Para além de não 
haver fundamentos que sustentassem a ilegalidade do acto de penhora, designadamente os referidos 
nas alíneas do n.º 3 do artigo 278º do CPPT, a petição inicial foi apresentada decorridos mais de 10 
dias sobre a data da notificação da penhora: a notificação desse acto ocorreu em 27/7/2010 e a oposição 
deu entrada em 30/9/2010.

Em segundo lugar, relativamente aos fundamentos de conhecimento oficioso pelo órgão de exe-
cução, como é o caso da prescrição, até se poderia defender, como se vê em alguma jurisprudência, a 
convolação da forma de processo «oposição», num acto processual da execução fiscal, como é o caso de 
um «requerimento». A maior latitude do sentido da norma do n.º 3 do artigo 97º da LGT relativamente 
à norma do n.º 4 do artigo 98º do CPPT, aponta no sentido da «convolação» do processo abranger 
também as correcções processuais que se traduzam na transformação de uma forma do processo num 
acto processual, pelo menos nas situações em que processo de execução se encontra no tribunal.
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Simplesmente, se o tribunal não pode conhecer desses fundamentos, incluindo mesmo a questão 
de saber se alguns deles são ou não de conhecimento oficioso, pois a oposição é intempestiva, também 
o órgão de execução não pode decidir se a execução se deve extinguir por caducidade do direito de 
liquidação e por ilegitimidade da pessoa citada. A pretensão do oponente não tem como único funda-
mento a prescrição, para a qual o órgão de execução está legitimado a conhecer (art. 175º do CPPT), 
mas inclui também causas extintivas cujo conhecimento estão fora do seu alcance. Justificando -se a 
convolação em razões de economia processual, não se pode determinar a correcção da forma adequada 
quando logo se vislumbra que nessa forma não é impossível apreciar todas as causas em que se baseia o 
pedido formulado. A cumulação ilegal de causas de pedir constitui assim um obstáculo ao conhecimento 
pelo órgão de execução do pedido de extinção da execução, o que inviabiliza a convolação.

Esta solução, que é a mais ajustada ao desenvolvimento normal da instância executiva, em nada 
prejudica o direito do executado em solicitar ao órgão de execução a declaração de prescrição da dí-
vida exequenda. Na realidade, no caso da prescrição, podendo ser conhecida oficiosamente pelo órgão 
de execução fiscal (artigo 175.º do CPPT), sempre assistirá à recorrente a possibilidade de requerer a 
extinção da execução com esse fundamento, daí abrindo a possibilidade de reclamação para o tribunal 
no caso do pedido ser indeferido, nos termos do artigo 276.º do CPPT.

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

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da Silva. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

IRC. Regime simplificado. Cessação do regime.

Sumário:

 I — No exercício do início de actividade, o enquadramento no regime simplificado 
fazia -se, verificados os demais pressupostos, em conformidade com o valor total 
anual de proveitos estimado, constante da declaração de início de actividade.

 II — Na ausência de opção pelo regime de determinação do lucro pela contabilidade, 
e desconhecendo -se o volume anual efectivamente previsível, para efeitos de 
comparação com o limite de inserção no regime simplificado, é lícito anualizar a 
estimativa prevista para o exercício do ano de início de actividade.

 III — Só quando se constata que o volume anual de proveitos efectivamente auferidos 
excede € 149,639,37 em dois exercícios consecutivos ou excede esse limite em 25 % 
num único exercício é que caduca a inclusão no regime simplificado, aplicando 
o regime geral a partir do exercício seguinte ao da verificação desse factos.

 IV — Para efeitos de inclusão no regime geral ou simplificado, a partir do valor dos 
proveitos estimados para um período inicial de actividade pode -se determinar 
valor anual estimado; mas para efeitos de caducidade do regime só os proveitos 
efectivos devem ser considerados.

Processo n.º 11/13 -30.
Recorrrente: A…, Lda.
Recorrido: Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A……., Lda, com os demais sinais dos autos, interpõe recurso jurisdicional da sentença do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela que julgou improcedente a impugnação judicial deduzida 
contra a liquidação do IRC do ano de 2008, no montante de €5.718,88.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1) O recurso vem interposto da Sentença que julgou improcedente a impugnação deduzida pela 

recorrente contra a liquidação adicional de IRC que foi praticada com referência ao exercício de 2008 
no montante de € 5.718,88.
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2ª) Salvo o muito e devido respeito, a recorrente não pode aceitar a sobredita Sentença.
3ª) Atentas as normas jurídicas aplicáveis ao caso sub judice a Sentença deveria ter sido no sentido 

da procedência total da impugnação.
4ª) Não pode perder -se de vista que foi dado como provado que a impugnante iniciou a sua acti-

vidade em 11 de Dezembro de 2007; que no início da actividade declarou optar pelo enquadramento 
no regime simplificado de tributação; e, que o seu volume de negócios anual nunca atingiu o limiar de 
valor de €149.639,37.

5ª) Como é referido no Parecer do Ministério Público a questão a dilucidar é tão só a de saber 
se para o exercício de 2008 a recorrente deve ser tributada pelo regime simplificado, como pretende 
a impugnante, ou se deve ser tributada pelo regime geral como entende a Autoridade Tributária e 
Aduaneira.

6ª) Com o respeito devido, que á muito e plenamente justificado, é firme convicção da recorrente que 
o acto tributário impugnado é ilegal por padecer do vício de violação de lei — art. 99º do CPPT — por 
via de uma errada interpretação e aplicação do direito. Atente -se no seguinte:

7ª) A impugnante iniciou a sua actividade em 11 de Dezembro de 2007 e ficou enquadrada, por 
opção expressa na declaração de início de actividade, no regime simplificado de tributação.

8ª) Tal enquadramento ficou a vigorar até 2009/12/31.
9) Isto é, a impugnante ficou enquadrada, para efeito de IRC, quanto aos exercícios de 2007, 2008 

e 2009, no regime simplificado de tributação.
10ª) O valor total anual de proveitos efectivamente obtido pela impugnante ficou sempre abaixo 

do limite legal estabelecido de €149.639,37 em todos os supra referidos exercícios.
11ª) No exercício aqui em causa, o de 2008, a impugnante pagou o IRC que era devido de acordo 

com o regime de tributação que lhe era aplicável.
12ª) A liquidação adicional impugnada resulta da diferença entre o valor apurado pela impugnante 

de acordo com o regime simplificado e o valor apurado pelo Fisco de acordo com o regime geral.
13ª) A liquidação foi praticada com base numa estimativa desmentida pela realidade dos factos — o 

que não pode ser desconsiderado pois, de acordo com o disposto no art. 73º da LGT, «as presunções 
consagradas nas normas de incidência tributária admitem sempre prova em contrário».

14ª) A convicção da recorrente de que a liquidação visada na impugnação é ilegal, por ter sido 
praticada com inobservância da lei, é reforçada pelo teor, absolutamente esclarecedor, do Acórdão do 
TCA Norte, de 6/11/2008, 2ª Secção, Processo 01069/05.9BEBRG (www.dgsi.pt) nos termos do qual 
«não tendo o contribuinte optado pelo regime normal de determinação do lucro tributável no início da 
sua actividade e não o tendo feito posteriormente ao abrigo da alínea b) do nº. 7 do artº. 53º do CIRC, 
desde que constatado, o volume total anual de proveitos era inferior a € 149.689,37, estava a AF obri-
gada ex lege a aplicar a esse exercício o regime simplificado, na determinação do lucro tributável, pois 
encontravam -se reunidos os pressupostos da sua aplicação e à AF porque vinculada à lei no exercício 
da sua actividade não restava outra solução».

15ª) A Sentença incorreu em erro de julgamento na aplicação do direito porque tendo sido dado 
como provado que a impugnante declarou optar pelo enquadramento no regime simplificado de tribu-
tação e que nunca atingiu em nenhum dos exercícios um volume anual de proveitos igual ou superior 
a € 149.689,37 era forçoso concluir -se pela procedência da impugnação.

1.2. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.3. O Ministério Público junto do S.T.A. emitiu douto parecer, no sentido de ser de julgar o re-

curso procedente, por entender que «em face da previsão legal é a opção do contribuinte que importa 
atender para tal efeito, o que só é de afastar no caso de serem obtidos rendimentos superiores ao total 
dos rendimentos anual de €149.639,37 previsto no n.º 1 do dito artigo 57º, o que não ocorreu».

2. A sentença deu como assente os seguintes factos:
1. A Impugnante iniciou a sua actividade em 11 de Dezembro de 2007 — cfr. doc. 6, junto com a pi;
2. No início de actividade, a Impugnante declarou optar pelo enquadramento no regime simplificado 

de tributação, tendo estimado um volume anual de vendas de € 5.000,00  - cfr. doc. 6 junto com a p.i.;
3. No ano de início de actividade (2007), o volume anual dos proveitos efectivamente obtidos foi 

de €50.000,00 — cfr. fls. 14 do P.A.;
4. No exercício de 2008, a Impugnante procedeu à autoliquidação de IRC no valor de € 6.125,76, 

o qual foi apurado de acordo com as regras do regime simplificado — doc. n.º 7 junto com a p.i.;
5. A Impugnante entregou a Declaração Anual de Informação Contabilística e Fiscal, referente ao 

exercício de 2008, nela declarando como valor total dos proveitos €92.918,31 e como valor total dos 
custos € 43.809,75 — vd. fls. 15 do P.A.

6. Em 17.02.2010, a Administração Tributária procedeu à emissão da liquidação adicional n.º 2010 
2310003917, a qual resultou da determinação do rendimento tributável de acordo com o regime geral 
de tributação, sendo liquidado adicionalmente imposto no valor global de € 5.718,88 — cfr. doc. n.º 5 
junto com o articulado inicial;
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7. Impugnante procedeu ao pagamento do imposto em 31.03.2010 — cfr. doc. n.º 5 junto com o 
articulado inicial;

8. Em 28 de Julho de 2010, deu entrada no SF de Vila Real reclamação graciosa apresentada pela 
Requerente contra a liquidação adicional de IRC referente ao exercício de 2008 com o teor de fls. 9 e 
10 do P.A. que se têm por reproduzidas.

9. A Reclamação graciosa veio a ser indeferida, por despacho de 03.12.2010 — cfr. fls. 32 do P.A.
10. No seguimento, interpôs a Impugnante recurso hierárquico com o teor de fls. 4 e 5 do P.A., 

que se consideram inteiramente transcritas.
11. Por despacho de 16.03.2011, o recurso hierárquico foi indeferido, sendo a Impugnante noti-

ficada do indeferimento em 20.04.2011 — cfr. doc. n.º 5 junto com a p.i.;
12. A petição inicial foi remetida por correio registado em 26.08.2011 — cfr. fls. 27 e 28 dos autos.
3. A recorrente iniciou a sua actividade comercial em 11/12/2007, tendo optado pelo regime sim-

plificado de tributação; no exercício de 2008 declarou proveitos no valor de €92.918,31 e custos no 
valor de €43.809,75; a administração tributária procedeu à liquidação adicional relativamente a esse 
exercício, resultante da determinação do rendimento colectável pelo regime geral de tributação, dado 
ter declarado rendimentos de €50.000 relativamente ao mês em que iniciou a sua actividade.

Impugnada a liquidação, julgou a sentença recorrida que «encontrando -se a opção pelo regime 
simplificado condicionada a um volume total anual de rendimentos inferior a €149.639.37, tendo 
a impugnante auferido, em menos de um mês no ano de início de actividade, uma rendimento de 
€50.000,00, daqui resultando um rendimento, quando anualizado, superior, portanto, ao limiar le-
galmente estabelecido para que a contribuinte pudesse optar pelo regime simplificado de tributação, 
afigura -se inteiramente correcta, e conforme ao preceituado no art. 53ª, nºs 1 e 10, do CIRC, por o 
montante anualizado se mostrar superior a 25% do identificado limite legal, o que implicou a que a 
impugnante ficasse no exercício seguinte (2008) enquadrada no regime geral de tributação».

A recorrente não se conforma com a sentença por entender que exercer a opção pelo regime sim-
plificado de tributação, que é válido por três anos, e que em nenhum desses anos ultrapassou o limite 
legal estabelecido de €149.639,37.

As normas convocadas para resolver a controvérsia são os nºs 1, 2 e 10º do artigo 53º do CIRC, 
vigentes na data a que se refere o tributo e que prescrevem o seguinte:

1 - Ficam abrangidos pelo regime simplificado de determinação do lucro tributável os sujeitos 
passivos residentes que exerçam, a título principal, uma actividade de natureza comercial, industrial 
ou agrícola, não isentos nem sujeitos a algum regime especial de tributação, com excepção dos que se 
encontrem sujeitos à revisão legal de contas, que apresentem, no exercício anterior ao da aplicação 
do regime, um volume total anual de proveitos não superior a 30 000 000$00 (euro) 149 639,37) e que 
não optem pelo regime de determinação do lucro tributável previsto na secção II do presente capítulo.

2  - No exercício do início de actividade, o enquadramento no regime simplificado faz -se, ve-
rificados os demais pressupostos, em conformidade com o valor total anual de proveitos estimado, 
constante da declaração de início de actividade, caso não seja exercida a opção a que se refere o 
número anterior.

10  - Cessa a aplicação do regime simplificado quando o limite do total anual de proveitos a que 
se refere o n.º 1 for ultrapassado em dois exercícios consecutivos ou se o for num único exercício em 
montante superior a 25% desse limite, caso em que o regime geral de determinação do lucro tributável 
se aplica a partir do exercício seguinte ao da verificação de qualquer desses factos.

Do ponto de vista da incidência subjectiva, aquele que aqui importa considerar, a norma do n.º 1, 
impõe a inclusão automática no regime de simplificação de determinação do lucro tributável, às pes-
soas colectivas que, cumulativamente, reúnam os seguintes requisitos: (i) sejam residentes no território 
nacional; (ii) exerçam a titulo principal, uma actividade de natureza comercial, industrial ou agrícola; 
(iii) não estejam isentos de IRC sem sujeitos a algum regime especial de tributação; (iv) não estejam 
sujeitas à revisão legal de contas; (v) apresentem, no exercício anterior ao da aplicação do regime, um 
volume total de proveitos não superior a €149.639,37; (vi) não optem pelo regime de determinação do 
lucro tributável baseado na contabilidade.

No caso dos autos, dos pressupostos referidos apenas se questiona o relativo ao volume anual de 
proveitos, pois a opção que a recorrente fez pelo regime de tributação só teria relevância se fosse pelo 
regime geral. A exigência constitucional de que a tributação das empresas incida, fundamentalmente, 
sobre o rendimento real (art. 104º, n.º 2 do CRP) impõe que a empresa tenha direito a ser tributada pelo 
regime geral, independentemente do volume de negócios. Por isso, a admitir -se a constitucionalidade 
do regime simplificado, que incide sobre o rendimento as empresas podem obter em condições normais 
de mercado, apenas o não exercício da opção pelo regime geral poderá conduzir à aplicação daquele 
regime. Como a recorrente declarou ser tributada pelo regime simplificado e não pelo regime geral, tal 
“vontade” só poderá ser aceite se ocorrer um volume anual de negócios inferior ao limiar de inclusão 
no regime simplificado.
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Tratando -se de uma empresa que iniciou a sua actividade após 2001, ano em que foi introduzido 
o já revogado regime de tributação simplificada, o enquadramento nesse regime está dependente do 
«volume total anual de proveitos estimados», como estabelece o n.º 2 do artigo 53º, acima transcrito. 
Nos termos desta norma, no exercício do início de actividade, o enquadramento no regime simplificado 
faz -se, verificados os demais pressupostos, em conformidade com o valor total anual de proveitos 
estimado, constante da declaração de início de actividade.

O facto da lei considerar que o «valor estimado» é um «valor anual», concita o problema de sa-
ber se no exercício do início da actividade esse valor é um valor presumido, desligado do período de 
efectivo exercício da actividade ou um valor proporcional ao período efectivamente exercido. É que, 
no exercício de início, nem sempre o período de actividade corresponde a um ano, como acontece nos 
autos em que a empresa iniciou a sua actividade em 11 de Dezembro de 2007. Como a estimativa só tem 
sentido relativamente aos proveitos futuros, no ano do início do exercício terá que ser necessariamente 
uma estimativa de valor relativo a um determinado período e não uma estimativa de valor absoluto, 
válida para todos os exercícios.

Todavia, para efeito de enquadramento no regime fiscal, pode admitir -se que esse valor relativo 
seja transformado em valor absoluto, considerando que a estimativa anual de proveitos corresponde à 
média mensal prevista na declaração de início de actividade multiplicada por 12. Como a lei fala em 
«valor total anual» parece que a administração tributária estará legitimada a “anualizar” a estimativa 
que a empresa faz para um período de actividade inicial inferior a um ano.

Tratando -se de um regime opcional, que garante sempre ao contribuinte a tributação pelo regime 
normal de contabilidade, não se vê que exista qualquer inconstitucionalidade em assumir -se um valor 
anualizado a partir da estimativa declarada pelo contribuinte, validando ou não a opção que foi efec-
tuada na declaração de início de actividade. Na ausência de opção pelo regime de determinação do 
lucro pela contabilidade, e desconhecendo -se o volume anual efectivamente previsível, para efeitos de 
comparação com o limite de inserção no regime simplificado, é lícito anualizar a estimativa prevista 
para o exercício do ano de início de actividade.

É claro que, como refere Rui Morais, um sistema destes, sob pena de inconstitucionalidade, terá 
sempre que «admitir uma ampla possibilidade de o contribuinte produzir prova em contrário, demonstrar 
que não teve o rendimento normal que a administração tributária lhe imputa ou, até, que nem obteve 
lucros, mas sim, prejuízos» (cfr. Apontamentos ao IRC, Almedina, pág. 173). Problema, porém, que se 
coloca no momento do apuramento da matéria colectável e não na fase de validação da opção efectuada 
ou resultante da declaração do início de actividade. Nesta fase, em que se determina o regime expectável 
de apuramento do lucro tributável num determinado período, só o valor anual estimado poderá servir 
de referência à inclusão num ou noutro regime.

O problema é diferente quando se trata da cessação do regime previamente definido. Em virtude 
da evolução da actividade da empresa enquadrada no regime simplificado, os proveitos efectivamente 
obtidos nos exercícios seguintes podem ultrapassar o limiar de inclusão nesse regime. Nesta hipótese, 
estabelece o n.º 10 do artigo 53º, que o sujeito passivo é obrigatoriamente excluído do regime simplifi-
cado, passando para o regime geral, se, em dois exercícios consecutivos, ultrapassar o limiar de inclusão 
nesse regime, ou se, num único exercício, ultrapassar em mais de 25% esse limite.

Apesar de válido pelo período de três anos, o regime simplificado interrompe -se se o volume total 
anual de proveitos exceder o limite que justificou a inclusão automática nesse regime. A razão de ser 
dos objectivos inerentes ao regime simplificado, nomeadamente a redução de custos no cumprimento 
das obrigações tributárias e a racionalização nos procedimentos fiscais de controlo das empresas, deixa 
de ter sentido quando a empresa, pelo volume de negócios, adquire uma dimensão que torna imperativo 
uma rigorosa determinação da matéria colectável. A presunção de custos fiscais, na ordem de 80% 
para a venda de mercadorias e 55% para os demais proveitos, em que assenta o regime simplificado, 
pode ser injusta e ineficaz acima de determinado limite, tornando por isso imperativa a tributação pelo 
regime -regra de determinação do lucro tributável com base na contabilidade.

Em face da norma do n.º 10 do artigo 53º, a cessação do regime simplificado verifica -se quando 
o limite anual dos proveitos efectivos é ultrapassado. Pela remissão que a norma faz para o n.º 1, não 
restam dúvidas que só quando se constata que o volume anual de proveitos efectivamente auferidos 
excede €149,639,37 em dois exercícios consecutivos ou excede esse limite em 25% num único exer-
cício é que caduca a inclusão no regime simplificado, aplicando o regime geral a partir do exercício 
seguinte ao da verificação desse factos.

Ora, se a lei estabelece a cessação do regime simplificado em função do volume de proveitos 
efectivos obtidos num ou em dois exercícios, não pode a administração tributária, para esse efeito, 
presumir proveitos efectivos a partir dos que foram declarados. Para efeitos de inclusão no regime 
geral ou simplificado, a partir do valor dos proveitos estimados para um período inicial de actividade 
pode -se determinar valor anual estimado, mas para efeitos de caducidade do regime só os proveitos 
efectivos devem ser considerados. A remissão que o n.º 10 do art. 53º faz para o n.º 1, e não para o n.º 2, 
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tem o significado de que apenas os proveitos efectivamente obtidos num exercício são susceptíveis de 
justificar a cessação do regime simplificado.

Mas não foi isso que a administração tributária fez com a prolação da liquidação adicional im-
pugnada.

Pelo volume de proveitos estimado no “ano” do início do exercício – 5.000 euros – a recorrente 
ficou obrigatoriamente incluída no regime simplificado, pois não optou pelo regime geral, chegando 
mesmo a declara pretender ser tributada pelo regime simplificado. Com esse valor, mesmo que reportado 
apenas a escasso 15 dias de Dezembro de 2007, sem a sua vontade, nunca poderia ficar colocada no 
regime geral, pois, o valor anualizado nunca ultrapassaria o limiar de inclusão nesse regime.

Apesar do valor estimado no exercício ser de 5.000 euros, ou cerca de 60.000 quando anualizado, 
relativamente ao primeiro exercício declarou em 2008 proveitos efectivos de 50.000 euros. Portanto, 
os proveitos efectivos do “ano” do exercício, não ultrapassam em 25% o limiar de inclusão no regime 
simplificado. O facto de no exercício de início os proveitos efectivos serem superiores aos estimados 
não legitima que a administração tributária “ficcione” ou “presuma” que o valor anual dos proveitos 
efectivos nesse exercício é de 600.000 euros (50.000 x 12). No exercício de início, para efeitos de 
enquadramento no regime tributário, o n.º 2 do artigo 53º só permite a anualização dos proveitos esti-
mados e não dos proveitos efectivos.

Após a inclusão no regime simplificado, a cessação do regime só ocorre se os proveitos efectivos 
ultrapassarem o limite legal previsto no n.º 1 do artigo 53º. Para aferir desses proveitos, a administra-
ção deve aceitar como reais os proveitos apurados pelo contribuinte, sem prejuízo de os poder corrigir 
com recurso a métodos indirectos, como resulta dos nºs 11 e 12 do artigo 53º. Mas sem recurso a estes 
métodos, no caso de se verificarem os pressupostos do artigo 90º da LGT, não pode extrapolar provei-
tos efectivos anuais a partir dos valores de base contabilística declarados pelo contribuinte. Para além 
de inconstitucional, por não representar o rendimento real no exercício de início, bem se compreende 
a ilicitude de uma presunção desse género, pois não tem em conta factores de sazonalidade, como é 
o caso da época de natal, que no comércio a retalho podem representar um volume de negócios bem 
superior ao restante período. Não é por acaso que a presunção de um rendimento mínimo tributável, 
que é igual ao valor anual do salário mínimo, não se aplica no exercício do início de actividade, como 
se prescreve na alínea a) do n.º 16 do art. 53º, pois o período inicial é sempre um tempo de incerteza 
para empresa, sendo a previsão de proveitos uma mera hipótese.

Estando demonstrado que no ano do início exercício os proveitos da recorrente foram inferiores 
ao limiar de inclusão no regime simplificado, a liquidação adicional impugnada enferma de erro nos 
pressupostos de facto, o que naturalmente conduz à invalidade.

Em consequência do julgamento efectuado em primeira instância, ficou prejudicado o co-
nhecimento de juros indemnizatórios. Mas sendo a impugnação procedente e estando provado 
que a recorrente procedeu ao pagamento do imposto impugnado, verificam -se os pressupostos 
referidos no artigo 43º da LGT, uma vez que tal só aconteceu por “erro imputável aos serviços”. 
Desde modo, são devidos juros indemnizatórios, à taxa prevista no n.º 4 do art. 43º da LGT desde 
a data do pagamento indevido  - 31/3/2010 – até á data da emissão da respectiva nota de crédito 
(nº 3 do art. 61º do CPPT).

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção Tributária do Supremo Tribunal Administrativo 
em conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida, e julgar procedente a impugnação, 
anulando o acto impugnado e condenar a recorrida ao pagamento de juros indemnizatórios.

Custas pela AT, na primeira instância.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da Silva. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Tempestividade. Prescrição.

Sumário:

 I — Uma vez considerada extemporânea a petição de oposição à execução fiscal, está 
vedado ao tribunal o conhecimento de qualquer questão atinente ao mérito da 
causa, ainda que de conhecimento oficioso como é o caso da prescrição.
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 II — Se na petição de oposição não foi invocada a prescrição, mas apenas nas alega-
ções de recurso, não se pode convolar a oposição em requerimento ao órgão de 
execução fiscal.

Processo n.º 214/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P. — Viseu.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A………… Lda, com os demais sinais nos autos, interpõe recurso jurisdicional da sentença 

proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu que, por intempestividade, absolveu da instância 
o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social. IP de Viseu, na oposição à execução por dívidas 
à segurança social n.º 1801200701010204 que contra si corre termos para cobrança de contribuições à 
segurança social no valor de €7.666.54.

Para tal, nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1. A oponente, ora recorrente, apresentou oposição à execução, que teve a douta sentença de 

31/01/2011 a julgar verificada a excepção da caducidade do direito de deduzir oposição, absolvendo -se 
a FP da presente instância de oposição. Contudo,

2. A douta decisão de que ora se recorre não conheceu todos os aspectos que lhe cumpria conhe-
cer. Pois,

3. A quantia exequenda, em causa no presente processo, é referente a contribuições dos anos de 
2003, 2004, 2005 e 2006. Assim,

4. Com referência às quantias referentes aos períodos de 2003 e 2004 são passados mais de 
5 (cinco) anos. De facto,

5. Tal quantia foi atingida pela prescrição, como resulta do artigo 63.º da Lei n.º 17/2000, de 8 de 
Agosto. Pois,

6. As dívidas por contribuições à Segurança Social que prescreviam no prazo de dez anos, nos 
termos dos artigos 11º do Decreto -Lei n.º 103/80, de Maio, e 53º, n.º 2 da Lei n.º 24/84, de 14 de Agosto, 
passaram a prescrever no prazo de cinco anos, de harmonia com o n.º 2 do artigo 63.º da Lei n.º 17/2000, 
de 8 de Agosto, o que foi mantido pelo n.º 1 do artigo 49.º da Lei n.º 32/2002, de 20 de Dezembro e 
consta, actualmente, do n.º 3 do artigo 60.º da Lei n.º 4/2007, de 17 de Janeiro. Ora,

7. A prescrição interrompe -se por qualquer diligência administrativa, realizada com conhecimento 
do responsável pelo pagamento, conducente à liquidação ou à cobrança da dívida. Deste modo,

8. Tendo a recorrente sido citada em 16 de Abril de 2007, interrompeu -se aí a prescrição. Todavia,
9. O processo de execução fiscal esteve parado, por facto não imputável ao contribuinte, durante 

mais de um ano. Pois,
10. A interrupção prevista no art. 49.º, n.º 2 da LGT cessou em 2008/04/17,
11. No que toca ao período referente ao ano de 2003, estão passados até à data da douta sentença 

de que ora se recorre, 6 anos e 1 mês.
12. E relativamente ao período referente ao ano de 2004 estão passados até à data da douta sentença 

de que ora se recorre, 5 anos e 1 mês. Ora,
13. Para efeitos de interrupção da prescrição, são irrelevantes — por a lei não as contemplar — in-

terrupções sucessivas, prevalecendo a primeira hipótese que tiver surgido. Assim,
14. Face a esta realidade insofismável impunha -se que a prescrição fosse conhecida oficiosamente, 

nos termos do artigo 175.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT). Acresce que,
15. O conhecimento oficioso da prescrição é uma decorrência do artigo l75.º do Código de Pro-

cedimento e de Processo Tributário (CPPT). Pelo que,
16. Daqui transcorre o conhecimento oficioso da prescrição pelo juiz se o órgão de execução fiscal 

que anteriormente tenha intervido o não tiver feito. Pelo que,
17. E salvo o devido respeito, o Tribunal a quo não se deveria ter escusado a conhecer da aludida 

prescrição. Pelo que,
18. Houve claramente omissão de pronúncia por parte do Tribunal a quo. Acresce que,
19. O Meritíssimo Juiz do Tribunal a quo encontra -se adstrito à descoberta da verdade material, 

de acordo com o disposto no artigo 265.º do Código de Processo Civil, aplicável ex vi do artigo 2.º do 
CPPT. Mais, 20. Também o CPPT, no seu artigo 13.º, n.º 1 dispõe em sentido semelhante. Ora,

21. Por tudo o que se deixa dito, o Tribunal a quo não poderia deixar de se pronunciar acerca da 
prescrição invocada. Razão pela qual,

22. Temos de considerar que houve omissão de pronúncia, nos termos do artigo 125.º do CPPT. 
Igualmente,

23. Se consideram violados os artigos 58.º e 99.º da LGT, o art. 13.º do CPPT e o art. 625.º do 
CPC, aplicável ex vi do artigo 2.º do CPPT. Por outro lado,
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24. Não foi assegurada a tutela jurisdicional efectiva dos interesses da oponente, ora recorrente.
1.2. Não houve contra -alegações:
1.2. O Ministério Público emitiu parecer no sentido do não provimento do recurso.
2. A sentença deu como assente os seguintes factos:
a) O executado/oponente foi citado, no âmbito da execução fiscal, no dia 16 -04 -2007;
b) A oposição deu entrada em 20 -06 -2007, com data de expedição postal aposta de 19 -06 -2007.
3. A sentença recorrida julgou verificada a excepção de caducidade do direito de deduzir oposição 

pelo facto de estar provado nos autos que a citação para a execução ocorreu em 16/4/2007 e a oposição 
ter sido expedida em 19/6/2007, muito para além do prazo de 30 dias previsto no n.º 1 do artigo 203º 
do CPPT, considerando prejudicado o julgamento das demais questões.

Sem pôr em causa este julgamento, o recorrente veio alegar a existência de omissão de pronún-
cia, pelo facto da sentença não ter oficiosamente decidido que as dívidas exequendas estão prescritas.

Mas sem qualquer razão.
Em primeiro lugar, não se pode dizer que a sentença não se pronunciou sobre essa matéria, pois, 

após julgar verificada a excepção de caducidade, declarou que, assim, «fica prejudicado o conhecimento 
das restantes questões suscitadas». Perante este juízo, na eventualidade de ser obrigatório conhecer -se 
da prescrição da dívida exequenda, não se pode dizer que a sentença omitiu o problema, mas sim que 
errou em considerar a questão prejudicada.

Em segundo lugar, a questão da prescrição não podia ser umas das que ficaram prejudicadas 
com a decisão de caducidade porque o oponente não a arguiu na petição de oposição, nos termos em 
que o faz agora no recurso. E ainda que seja de conhecimento oficioso, perante a intempestividade 
da oposição, não se pode prorrogar o prazo de oposição para a conhecer. É que, a consideração da 
intempestividade da oposição à execução fiscal, determina, por si só, a impossibilidade de conhecer o 
mérito da pretensão deduzida.

De facto, acompanhando a doutrina e a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal, a intem-
pestividade de meio impugnatório usado pelo interessado determina desde logo a não pronúncia do 
tribunal no tocante às questões de mérito que tenham sido suscitadas na petição, ainda que de conhe-
cimento oficioso, na exacta medida em que, quanto ao mérito, a lide impugnatória não chega a ter o 
seu início.

Como escreve o Conselheiro Jorge Sousa, “a prescrição é fundamento de oposição à execução fiscal 
devendo a sua invocação através desse meio processual ser efectuada no prazo previsto no art. 203.º 
deste Código” (cfr. in Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, pág. 20); de igual 
modo, noutra obra escreve que «no caso do juiz constatar a intempestividade da apresentação da petição 
de oposição, deverá rejeitá -la, como impõe generalizadamente a alínea a) do n.º 1 do art. 209º do CPPT, 
ficando, com a decisão de rejeição, prejudicado o conhecimento de qualquer outra questão no processo 
de execução fiscal, inclusivamente as de saber se ocorreram fundamentos de conhecimento oficioso» 
(cfr. Código de Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed. Vol. III, pág. 287).

No mesmo sentido, realça a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal, que a intempestividade 
do meio processual usado não pode deixar de ter efeitos preclusivos do conhecimento das questões de 
mérito que nele se suscitem, como é o caso da prescrição ainda que de conhecimento oficioso, na exacta 
medida em que a lide impulsionada pela apresentação da oposição não chega a ter o seu início (cfr. 
acórdãos de 21/05/08, 3/12/08, 11/02/09, 25/03/09 e 4/8/2010, nos processos n.ºs 293/08, 803/08, 802/08, 
196/09 e 610/2010) Refere -se nos sumários destes acórdãos que: «uma vez considerada extemporânea 
a petição de oposição à execução fiscal, está vedado ao tribunal o conhecimento de qualquer questão 
atinente ao mérito da causa, ainda que de conhecimento oficioso como é o caso da prescrição».

E daqui não resulta qualquer prejuízo para o contribuinte, na medida em que, como a prescrição 
pode ser conhecida também pelo órgão da execução fiscal, como resulta do art. 175.º do CPPT, o in-
teressado em ver declarada a prescrição poderá obter a extinção da execução relativamente às dívidas 
em causa, através de formulação de requerimento dirigido àquele, com eventual reclamação para o 
tribunal, nos termos do art. 276.º deste Código, caso o pedido seja indeferido.

Não obstante isso, poderia equacionar -se a possibilidade de “convolar” a oposição em requerimento 
dirigido ao órgão de execução fiscal, pois o artigo 97.º, n.º 3 da LGT dispõe que deverá ordenar -se 
“a correcção do processo quando meio usado não for o adequado segundo a lei”, e da mesma forma 
estatui o n.º 4 do artigo 99.º do CPPT que “em caso de erro na forma de processo, será este convolado 
na forma de processo adequada, nos termos da lei”. Até porque, este STA tem vindo a entender que a 
convolação deverá ser admitida sempre que não seja manifesta a improcedência ou intempestividade 
do meio processual para que se convola, para além da idoneidade da petição para o efeito (vide, entre 
outros, o acórdão de 21/06/00, no recurso n.º 24.605).

Só que existe um obstáculo a tal convolação: lendo a petição de oposição não se encontram lá 
os factos e argumentos que permitam ao órgão de execução apreciar se há ou não prescrição. O que 
se pode convolar é a petição de oposição e não as alegações de recurso, a única peça onde o oponente 
desenvolve a questão da prescrição.
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3. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Responsável subsidiário. Interrupção da prescrição. Suspensão da prescrição. Opo-
sição à execução.

Sumário:

 I — Citado o responsável originário para os termos da execução, o efeito interruptivo 
provocado por esse facto não ocorre em relação ao responsável subsidiário, se 
este foi citado depois de decorrido o prazo de cinco anos posteriores à liquidação 
(artigo 48.º, n.º 3, da LGT).

 II — A dedução de oposição à execução fiscal acompanhada de prestação de garantia, 
com vista à suspensão da referida execução passou a estar contemplada como 
facto com eficácia suspensiva, na previsão do n.º 3 do artigo 49.º da LGT, na re-
dacção da Lei n.º 100/99, de 26 de Junho, com a redacção dada ao preceito pela 
Lei n.º 53 -A/06, de 29 de Dezembro, que entrou em vigor em 1 de Julho de 2007, 
pelo que tendo nessa data já decorrido o prazo de prescrição, a referida alteração 
não releva no caso.

Processo n.º 215/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, L.da

Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I -RELATÓRIO
1. A……, LDA., com os sinais dos autos, deduziu oposição à execução fiscal n.º 2321200301007220, 

instaurada originariamente contra B……., para cobrança de dívidas resultantes de Imposto Municipal 
sobre sucessões e doações relativo ao ano de 1998, no valor de € 42.766,42, no Tribunal Administra-
tivo e Fiscal de Braga, que julgou a “… oposição procedente e, consequentemente, extinta, quanto à 
Oponente, a execução fiscal contra si revertida.”

2. Não se conformando com tal decisão, a FAZENDA PÚBLICA interpôs recurso para a secção 
de Contencioso Tributário do Tribunal Central Administrativo Norte, apresentou as suas Alegações, 
com as seguintes Conclusões:

“1. A prescrição da divida exequenda, proveniente de imposto sobre sucessões e doações, ge-
rado por facto tributário ocorrido em 15.05.98, ocorreria,  - sem a consideração de eventuais causas 
de suspensão e de interrupção do prazo de prescrição,  - em 15 de Maio de 2006, face ao disposto no 
art.º 48.º, nº.1 da LGT.

2.A citação da devedora originária principal em 10.03.2003, constituindo causa de interrupção 
da prescrição, nos termos do art9 492, n2.1 da LGT, abriu nova prazo de prescrição (cit. Art9. 326., 
n9.1 do Cód. Civ. ex vi art2. 2., alínea e) do CPPT) que se consumaria em 10 de Março de 2011.

3. O disposto, porém, no art.º 48.º, n.º 3 da LGT, apenas torna irrelevantes em relação à res-
ponsável subsidiária (ora oponente) as causas de interrupção da prescrição verificadas em relação à 
devedora originária principal.

4. Por outra via, o período de suspensão da prescrição relativamente à devedora originária 
principal constitui do mesmo passo, um período de suspensão em relação à responsável subsidiária, 
ora oponente, na medida em que o art2. 48.º, n.º 3 da LGT se refere à interrupção que não suspensão 
da prescrição, não relevando a citação da própria responsável subsidiária.
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5.Foi, porém, dado como assente na douta sentença o facto de a mesma devedora originária 
principal ter deduzido em 06.05.2003 oposição à execução (processo n.º 38/03) julgada improcedente 
por sentença de 04.04.2005, e prestada, nos termos do art.º 199.º do CPPT, garantia em 04.06.2003 
reforçada por penhora, com vista à suspensão da execução fiscal, nos termos e para os efeitos do 
art.º 169.º do referido Código.

6. Não obstante, foi na sentença omitida valoração da factualidade assente, referida na conclusão 5.ª 
no sentido de que a suspensão da execução fiscal entre 04.06.2003 e 04.04.2005 constitui causa de 
suspensão da prescrição da divida exequenda, relativamente quer, em relação à devedora originária 
principal, quer em relação à responsável subsidiaria, a ora oponente, apesar de esta ter sido citada 
em 10.10.2008, ou seja, para além do 5.º ano posterior ao da liquidação (ocorrida em 2002).

7. Pelo que, descontado o período de suspensão da prescrição, decorrido entre 04.06.2003 e 
04.04.2005 ao tempo necessário de 8 anos, (novo) prazo de prescrição, (aberto com a citação da 
originária responsável em 10.06.2003) a prescrição, à data da citação da responsável subsidiária, em 
10.10.2008, ainda não se tinha consumado.

8. Foi, pois, cometido erro de julgamento da matéria de facto, no que concerne à omissão de 
valoração de factualidade dada coma assente  - e relevante  - para a boa decisão de causa, atinente à 
questão da prescrição.”

3. Não foram apresentadas contra -alegações.
4. O Magistrado do Ministério Público, junto do TCAN, emitiu parecer, suscitando a questão prévia 

de incompetência em razão da hierarquia, com fundamento no teor das conclusões das alegações 
formuladas pela Recorrente, versarem apenas matéria de direito (disposições jurídicas reguladoras da 
prescrição dos tributos).

5. A Fazenda Pública, após notificação, em conformidade com o despacho do Ministério Público, 
veio requerer a remessa dos autos ao STA (art. 18.º, n.º 2, do CPPT.)

6. O TCA Norte proferiu acórdão, julgando -se incompetente em razão da hierarquia com o mesmo 
fundamento.

7. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, emitiu douto Parecer con-
cluindo:

“(…) a) o facto tributário corresponde à transmissão gratuita, por sucessão hereditária, ocorrida 
por óbito de C……., em 15 maio 1998(probatório nº1;art.2031º CCivil;arts.3º.e 9º nº1 CIMSISD)

b) é aplicável o prazo de prescrição de 8 anos,com início em 1 janeiro 1999, data do início da 
vigência da LGT, lei nova que estabeleceu prazo mais curto (art. 180º CIMSISD, redacção DL n.º 472/99, 
8 novembro; art.48º nº1 LGT; art.297º nº1 CCivil)

b) a citação da devedora originária em 10 março 2003 interrompeu o prazo de prescrição (facto 
registado na fundamentação da sentença e corroborado pela recorrente; art.49º nº1 LGT)

c) a interrupção do prazo de prescrição não produziu efeitos quanto à responsável subsidiária 
porque a citação desta, em 10 outubro 2008, foi efectuada após o quinto ano posterior ao ano da 
liquidação, realizada em 2002 (cf.doc.fls.162)

d) o prazo de prescrição esteve suspenso entre a data da prestação de garantia pela devedora 
originária em 4.06.2003 e o trânsito em julgado da sentença proferida em 4.04.2005 que julgou im-
procedente a oposição à execução deduzida pela devedora originária, (probatório nºs 6/8; art.49º nº3 
LGT; art.169º nºs 1 e 5 CPPT)

Neste contexto o prazo de prescrição de 8 anos, iniciado em 1 janeiro 1999, não se tinha com-
pletado na data da citação da responsável subsidiária em 10 outubro 2008”.

II -FUNDAMENTOS
1 -DE FACTO
A sentença, sob recurso, deu como assente a seguinte matéria de facto:
“(…) 1. Por óbito de C……., ocorrido em 15.05.1998, no estado de casado, foi instaurado o 

processo de Imposto Sobre Sucessões e Doações n.º 32 744.
2. São herdeiros, a viúva B………, o filho D……… e a filha E……… (cfr. autos apensos e que se 

dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais).
3. Foi liquidado imposto sobre sucessões e doações a cada um dos herdeiros.
4. Entretanto, e por falta do pagamento do imposto, foi instaurado em 10.03.2003 o processo de 

execução fiscal nº. 2321200301007238 contra E………, e cuja quantia exequenda é de € 83.213,13.
5. Por não concordar com a liquidação do imposto sobre Sucessões e Doações, a executada 

apresentou em 06.05.2003, no ex -Tribunal Tributário de Viana do Castelo, oposição a contestar a 
liquidação (Proc. 38/03).

6. Por sentença de 04 -04 -2005, foi aquela oposição julgada improcedente.
7. A fim de suspender o processo executivo supra identificado, foi notificada a executada através 

do ofício 5737 de 26.05.2003 para, nos termos do artigo 199º do CPPT, apresentar garantia;
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8. Por requerimento apresentado em 04.06.2003 a executada ofereceu como garantia uma quota 
de 50% na Sociedade “F………, Lda.”, para em 03.07.2003 requerer a substituição desta garantia 
pela quota de que era titular na sociedade “G…….., Lda.”

9. Uma vez que o bem oferecido à penhora para garantir a divida era manifestamente insuficiente, 
em 03.02.2004 foi efectuada a penhora do direito e acção que a mesma possuía na herança ilíquida 
e indivisa aberta por óbito de C……… e cujo quinhão hereditário correspondia a 1/3 da herança.

10. Em 25.07.2005 através do ofício 4414, foi a executada notificada da penhora efectuada.
11.Por despacho de 29.11.2006, foi marcada a venda por meio de propostas em carta fechada, 

do bem penhorado para o dia 27 -02 -2007;
12.Foi a executada notificada do teor deste despacho em 12.12.2006;
13. Por não ter sido apresentada qualquer proposta na data da venda, por despacho de 28 -02 -2007 

foi nomeado negociador particular o Sr. H………;
14.Foi a executada notificada dessa nomeação através do ofício 1255 de 2007.03.13;
15. Em 11.02.2008, o negociador particular apresentou proposta no montante de € 1 151 000,00 

pela totalidade dos bens à venda, ou seja, pela totalidade do direito e penhorado em três processos 
distintos, respeitante às dívidas referentes à executada aqui em causa e aos restantes dois herdeiros e 
cujas dívidas decorrem em dois processos autónomos;

16.No decorrer da negociação particular, foi o Serviço de Finanças de Ponte de Lima informado 
de que a executada, E…….., transmitiu a parte que lhe pertencia na herança, do prédio misto sito em 
……., concelho de Leiria, inscrito nas respectivas matriz urbana com O artigo 222 e rústica sob os 
artigos 5286 a 5293 e 5295.

17. Foi adquirente desta quota -parte na herança a firma A………., Lda., aqui oponente.
18. A transferência foi efectuada pelo montante de 2.000.000,00 (dois milhões de euros), no ex-

-Centro de Arbitragem Projuris  - Centro de Estudos Processuais Civis e Jurisdição, conforme fotocópias 
apresentadas pela firma supra citada, que a Conservatória de Registo Predial de Leiria não possui 
qualquer documento comprovativo da aquisição para efeitos de registo (cfr. autos apensos e que se 
dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais);

19. A oponente foi notificada do projecto de reversão através do ofício n.º 3672 de 18.07.2008, 
registado, para no prazo de 10 dias exercer o direito de audição, oralmente ou por escrito (cfr. fls. 97 
dos autos apensos e que se dão por integralmente reproduzidos para todos os efeitos legais);

20. A oponente não exerceu o direito de audição.
21. Em 22.09.2008 foi proferido o despacho definitivo de reversão contra a dita firma, do qual 

veio a oponente a ser citada pessoalmente através do ofício registado com aviso de recepção nº. 5016 
datado de 10.10.2008 (cfr. fls. 101 dos autos apensos e que se dão por integralmente reproduzidos 
para todos os efeitos legais).”

2 - DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
A…….., LDA., citada na qualidade de revertida, no âmbito da execução fiscal n.º 2321200301007220, 

para cobrança de dívidas resultantes de Imposto Municipal sobre sucessões e doações relativo ao ano 
de 1998, no valor de € 42.766,42, deduziu oposição, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, 
imputando ao acto de reversão as seguintes ilegalidades: (i) ilegitimidade; (ii) a falta de fundamentos 
para a reversão; (iii) a prescrição do tributo que se pretende cobrar; (iv) a incorrecção do valor da re-
versão, atento o quinhão adquirido à devedora originária.

Por sentença proferida no mencionado Tribunal, em 3 de Março de 2010, foi julgada procedente 
a oposição e extinta a execução, com fundamento na prescrição da dívida.

Inconformada com esta decisão, a Fazenda Pública dela interpõe recurso, argumentando, em 
síntese, que a sentença recorrida omitiu “(…) valoração da factualidade assente, referida na conclusão 
5.ª no sentido de que a suspensão da execução fiscal entre 04.06.2003 e 04.04.2005 constitui causa de 
suspensão da prescrição da divida exequenda, relativamente quer, em relação à devedora originária 
principal, quer em relação à responsável subsidiaria, a ora oponente, apesar de esta ter sido citada em 
10.10.2008, ou seja, para além do 5.º ano posterior ao da liquidação (ocorrida em 2002)”.

Alega a Fazenda Pública que descontando esse período de suspensão (entre 04.06.2003 e 
04.04.2005) à prescrição, à data da citação da responsável subsidiária, em 10/10/2008, ainda não se 
tinha consumado.

Em face das conclusões, que são as relevantes para aferir do objecto e âmbito do recurso [cfr. 
arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], o objecto do presente recurso 
traduz -se em averiguar se a sentença recorrida fez correcto julgamento ao julgar procedente a oposição 
e extinta a execução por prescrição da dívida tributária.

3. Tratando -se de dívida de imposto sobre sucessões e doações, e tendo o facto tributário ocorrido 
em 15/5/1998, mas sendo aplicável o prazo de prescrição da LGT (que estabelece um prazo mais curto 
de 8 anos, com início em 1 de Janeiro de 1999) a prescrição dar -se -ia, sem a consideração de causas 
de suspensão e de interrupção, pelo menos em 1 de Janeiro de 2007.
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Entretanto, como decorre do probatório, verificou -se a citação da devedora originária em 10/3/2003, 
o que consubstancia uma causa de interrupção da prescrição, inutilizando todo o tempo anteriormente 
decorrido, nos termos do disposto no art. 49º, n.º 1, da LGT.

Esta causa de interrupção verificou -se em relação à devedora originária, impondo -se em primeiro 
lugar, averiguar, se e em que medida a mesma se repercute em relação à devedora subsidiária ora re-
corrente.

A este propósito rege o art. 48º, nºs 2 e 3, da LGT que têm o seguinte conteúdo:
“(…)
2 - As causas de suspensão ou interrupção da prescrição aproveitam igualmente ao devedor prin-

cipal e aos responsáveis solidários ou subsidiários.
3 - A interrupção da prescrição relativamente ao devedor principal não produz efeitos quanto ao 

responsável subsidiário se a citação deste em processo de execução fiscal, for efectuada após o 5º ano 
posterior ao da liquidação”.

Fazendo aplicação do mencionado preceito, na sentença recorrida, a fundamentar a prescrição da 
dívida, pode ler -se, entre o mais, que:

“Quanto à questão da prescrição da dívida tributária, teremos de atentar que, nos termos do 
art.º 48º da LGT, é de oito anos desde a ocorrência do facto tributário o seu prazo de prescrição.

Ora, o facto data de 15.05.1998 e o ofício mediante o qual se procedeu à citação da oponente 
data de 10.10.2008.

No entanto, ocorreu a citação da devedora originária em 10.03.2003, que deu lugar à interrupção 
do prazo prescricional, nos termos do art. 49.º, n.º 1 da LGT.

A questão é saber se releva os efeitos da interrupção do prazo prescricional em relação à devedora 
originária valem em relação ao devedor subsidiário.

Em relação a esta questão, da leitura do art.º 48º, no 3, da LGT, teremos de retirar que não. 
É que trata -se de uma responsabilidade subsidiária (pois, nos termos do art. 157º, n.º 1, do CPPT, 
só ocorre na falta ou insuficiência de bens do originário) e a citação do responsável subsidiário, em 
10.10.2008 excede, sem dúvida, o prazo de cinco anos sobre a data da citação da devedora originária 
e, por maioria de razão, sobre a data da liquidação (seguramente anterior à citação, que teve lugar 
em 06.03.2003).

Assim sendo, em relação à aqui oponente, verifica -se a prescrição da dívida tributária objecto 
da presente execução”.(…)”.

E afigura -se que assiste razão ao Mmº Juiz “a quo”.
Vejamos.
A interrupção relativamente à recorrida e responsável subsidiária não se verifica nos termos re-

feridos na sentença recorrida, posto que a sua citação foi efectuada em 10/10/2008, ou seja, já depois 
de decorrido o prazo de 5 anos posteriores à liquidação, que terá ocorrido necessariamente antes da 
citação que se verificou em 6/3/2003.

Alega, porém, a Fazenda Pública que o prazo de prescrição esteve suspenso no período compre-
endido entre 4/6/2003 e 4/4/2005, uma vez que a devedora originária principal deduziu em 6/5/2003 
oposição à execução fiscal, que foi julgada improcedente por sentença de 4/4/2005 (pontos 5 e 6 do 
probatório), tendo prestado garantia em 4/6/2003, reforçada por penhora, com vista à suspensão da 
execução fiscal, nos termos e para os efeitos do art. 169º do CPPT.

No caso dos autos, segundo a redacção em vigor à data da oposição, a suspensão da prescrição 
só ocorria “por motivo da paragem do processo de execução em virtude do pagamento de prestações 
legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação ou recurso” (nº 3 do art. 49º da LGT, segundo 
a redacção da Lei n.º 100/99, de 26 de Junho).

A dedução de oposição à execução fiscal acompanhada da prestação de garantia com vista à sus-
pensão da execução só passou a constar da LGT, tendo por referência a redacção dada ao art. 49º da 
LGT pela Lei 53º -A/2006, de 29 de Dezembro, ao estabelecer, no novo n.º 4, que «o prazo de prescrição 
suspende -se em virtude de pagamento em prestações legalmente autorizadas, ou enquanto não houver 
decisão definitiva ou passada em julgado, que puser termo ao processo, nos casos de reclamação, im-
pugnação, recurso ou oposição, quando determinem a suspensão da cobrança da dívida».

Como realça JORGE LOPES DESOUSA, o preceito apenas é inovador na parte em que atribui 
efeito de suspensão da prescrição à pendência de qualquer oposição…” (1).

E o efeito suspensivo da prescrição em resultado da dedução da oposição à execução, introduzido 
pela referida Lei n.º 53º -A/2006, que deu nova redacção ao art. 49º da LGT, apenas entrou em vigor 
no dia 1/7/2007.

Neste sentido, pode ler -se no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 17/3/2011, proc n.º 1049/10, 
que “(…) a dedução de oposição à execução fiscal acompanhada da prestação de garantia com vista à 
suspensão desta mesma execução não está contemplada como facto com eficácia suspensiva na previsão 
do n.º 3 do art. 49º da LGT, na redacção da predita Lei n.º 100/99, aqui aplicável.
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Como resulta deste preceito legal, a suspensão da prescrição só ocorre “por motivo de paragem 
do processo de execução fiscal em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de 
reclamação, impugnação ou recurso.

Esse efeito só lhe foi conferido pela Lei n.º 53º -A/06, que deu nova redacção ao art. 49º da LGT, 
mas que só entrou em vigor no dia 1/7/07”.

Aplicando o exposto ao caso em análise, como nessa data já havia decorrido o prazo de prescri-
ção em relação à devedora subsidiária, que terá terminado, pelo menos em Janeiro de 2007, a dívida 
exequenda está, assim, prescrita.

Em face do exposto, a sentença que decidiu pela procedência da oposição e julgou extinta a exe-
cução com fundamento na prescrição da dívida não enferma do alegado erro de julgamento.

Assim sendo, improcedem as alegações da recorrente e, consequentemente, o respectivo recurso, 
devendo ser confirmada a sentença recorrida.

III -DECISÃO
Termos em que os Juízes Conselheiros da Secção do Contencioso Administrativo do Supremo 

Tribunal Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) Cfr. Sobre a Prescrição Tributária, 2ª ed., Áreas Editora, Lisboa, 2010, pp. 52 -53. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Impugnação. Prescrição. Reversão.

Sumário:

 I — A prescrição da dívida resultante do acto tributário de liquidação não constitui 
vício invalidante desse acto e por isso não serve de fundamento à respectiva 
impugnação, nem é nela de conhecimento oficioso.

 II — A circunstância da prescrição ser de conhecimento oficioso no processo de exe-
cução fiscal, não legitima que no processo de impugnação possa ter a mesma 
natureza.

 III — O meio processual adequado para o revertido impugnar contenciosamente o 
despacho que ordena a reversão é a oposição à execução, e não o processo de 
impugnação judicial.

Processo n.º 217/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A…………, devidamente identificada nos autos, interpõe recurso jurisdicional da sentença 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro que indeferiu liminarmente a impugnação judicial que 
deduziu contra o indeferimento da reclamação graciosa do despacho de reversão proferido na execução 
n.º 3735200001008218 que corre termos no Serviço de Finanças de Santa Maria da Feira, para cobrança 
coerciva de dívidas de IVA, IRS e IRC.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1. Estamos perante a prescrição da dívida tributária;
2. A prescrição está presente quer nos impostos de obrigação única, quer nos impostos periódicos, 

bem como nas coimas aplicadas;
3. A prescrição é uma excepção peremptória, de conhecimento oficioso, que determina a inuti-

lidade da lide;
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4. A recorrente é parte ilegítima nos presentes autos;
5. Uma vez que não estão preenchidos os requisitos necessários para que opere a reversão efec-

tuada contra a ora recorrente, previstos no art. 23º da LGT;
6. Nomeadamente, o fundamento invocado, deslocação da ora recorrente ao Serviço de Finanças 

para tratamento de assuntos relacionados com o originário devedor, não é suficiente para operar a 
reversão:

7. Bem como, a excussão prévia de todo o património do devedor originário.
8. Violou, entre outros, o disposto nos art. 493º n.º 1 e 3 e art. 496º do CPC, art.s 48º LGT, art. 33º 

REGIT e art.s. 45º, 23º e 60º, n.º 5 da LGT.
1.2. Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao recurso, dado 

não constarem dos autos elementos que permitam conhecer da prescrição e porque as demais questões 
são matéria da oposição.

2. A sentença deu como assente a seguinte factualidade:
1. Em 24.6.2008, foi a impugnante, A…………, citada, na qualidade de responsável subsidiária, 

para os termos da execução fiscal instaurada originariamente contra a sociedade B…………, Lda 
(v. fls. 23 a 24).

2. Na nota de citação, foi advertida de que, no prazo de 30 dias a contar da citação, poderia deduzir 
oposição judicial com base nos fundamentos prescritos no art. 204º, do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário (v. fls. 23).

3. Foi ainda advertida de que, nos termos do art. 22º, n.º 4, da LGT, a contar da data da citação, 
poderia apresentar reclamação graciosa ou deduzir impugnação judicial com base nos fundamentos 
previstos no art. 99º e prazos estabelecidos nos arts. 700 e 102º do CPPT (v. fls. 23).

4. A impugnante apresentou reclamação graciosa, em 2.10.2008, pedindo a extinção da reversão, 
por ser parte ilegítima na execução (v. requerimento inicial da reclamação graciosa apenso).

5. A reclamação graciosa foi indeferida, tendo sido proferido o seguinte despacho: “Tendo em 
vista a informação que antecede, indefiro a presente reclamação com os motivos da matéria declarada 
não envolver a legalidade da dívida exequenda, nem apresenta interferência em matéria de exclusiva 
competência da entidade que extraiu os títulos executivos.” (v. decisão constante da reclamação gra-
ciosa apensa).

6. A decisão que recaiu sobre a reclamação graciosa foi notificada à impugnante, tendo esta sido 
advertida de que dela poderia deduzir impugnação judicial ou recurso hierárquico (v. nota de notificação 
da reclamação graciosa apensa).

7. A petição inicial que deu início aos presentes autos foi apresentada no dia 30.12.2008 
(v. fls. 4).

3. A recorrente impugnou a decisão que indeferiu a reclamação graciosa interposto do despacho de 
reversão proferido numa execução fiscal alegando que: (i) não há elementos para ser considerada gerente 
de facto da devedora originária; (ii) não foi excutido todo o património da devedora originária; (iii) a 
diminuição do património da executada não lhe pode ser imputada, a título de culpa; (iv) as dívidas de 
IRS, IRC e IVA estão prescritas, por já ter decorrido mais de oito anos desde a data do facto tributário; 
(v) as dívidas de coimas estão prescritas por já ter decorrido mais de cinco anos sobre a sua prática.

A sentença recorrida indeferiu liminarmente a impugnação judicial com dois fundamentos dis-
tintos: (i) o meio processual adequado para se impugnar o despacho de reversão é a oposição e não a 
impugnação, não sendo possível convolar a reclamação graciosa em oposição dada a intempestividade 
da mesma; (ii) a impugnação é intempestiva, porque a impugnante foi citada em 24.6.2008 e a impug-
nação deu entrada em 30/12/2008.

A recorrente, sem pôr em causa o juízo efectuado na sentença, seja por omissão de pronúncia seja 
erro de julgamento, vem dizer que as dívidas impugnadas estão prescritas, sem porém especificar a 
matéria de facto que possa conduzir a esse conclusão, e que é parte ilegítima para a execução, porque 
não estão preenchidos os pressupostos da reversão.

Mas é evidente que não tem razão.
No que se refere ao último argumento, não se compreende que a sentença tenha dito que há erro 

na forma de processo para apreciar a legalidade do despacho de reversão e a recorrente continue a dizer 
que é parte ilegítima para a execução. Se há erro na forma processual escolhida, há -de ser na forma 
legalmente adequada que a recorrente poderá fazer valer a pretensão anulatória do despacho de reversão 
com esse fundamento. Não faz sentido aceitar que existe esse erro de forma e continuar a alegar que é 
parte ilegítima para a execução.

Mas se com esta alegação pretende dizer, ainda que implicitamente, que a impugnação judicial é 
o meio adequado para discutir a legalidade da reversão, então nenhum reparo se pode fazer à sentença 
recorrida, pois isso é o que resulta da lei (cfr. art. 99º do CPPT), como tem sido o entendimento uniforme 
da jurisprudência deste Tribunal, como se pode ver, entre outros, no acórdão de 20/1/2010, proferido 
no recurso n.º 0814/09: «o meio processual adequado para o revertido impugnar contenciosamente o 
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despacho que ordena a reversão, com fundamento em falta de fundamentação relativamente ao direito 
de audição prévia, à prescrição da dívida exequenda ou à ilegitimidade por não exercício da gerência 
da executada originária, é a oposição à execução, e não o processo de impugnação judicial ou a ac-
ção administrativa especial, dado que se trata de fundamentos que se reconduzem a fundamentos de 
oposição à execução (art. 204º do CPPT)».

Ao considerar que existe erro na forma de processo, sem qualquer possibilidade de se convolar o 
processo para oposição à execução fiscal, dada a intempestividade para se usar deste meio, ficou logo 
prejudicada a possibilidade de se conhecer questões de mérito alegada na petição de impugnação. O 
erro na forma de processo conduz à absolvição da instância, impossibilitando a continuação do processo 
para conhecimento do mérito, ou de quaisquer outras questão, mesmo a título incidental.

A verdade é que o processo de impugnação também não se presta ao conhecimento da prescrição 
da dívida, apesar de ser uma questão de conhecimento oficioso.

Efectivamente, o artigo 175º prescreve que nos processos de execução fiscal a prescrição é uma 
questão de conhecimento oficioso pelo juiz, se o órgão de execução fiscal que anteriormente tenha 
intervindo o não tiver feito. Significa isto que: (i) quem tem competência para conhecer, em primeiro 
lugar, da prescrição é o órgão de execução fiscal; (ii) que a prescrição pode ser invocada no processo 
executivo, sem sujeição a qualquer prazo; (iii) e que o tribunal pode conhecer da prescrição, mesmo 
que não tenha sido invocada pelo oponente.

Mas a imposição de se conhecer ex officio da prescrição no processo de impugnação judicial já é 
um problema mais complexo, na medida em que a questão central nessa forma processual é a validade 
do acto impugnado e não a exigibilidade da obrigação nele contida. Como o objecto do processo de 
impugnação se define, em primeira linha, pela pretensão anulatória do impugnante, e portanto, por 
referência a um acto tributário ilegal, é fácil de ver que a prescrição não é uma questão que respeite à 
validade desse acto. Com efeito, se pela via da impugnação judicial, segundo o modelo definido nos 
artigos 99º a 126º do CPPT, faz -se valer uma pretensão anulatória, dirigida à eliminação de um acto 
tributário ilegal e, com ela, à cessação dos efeitos por ele produzidos, pela via da prescrição pretende-
-se extinguir a obrigação tributária, pelo facto de não ser exigido o seu cumprimento nas condições e 
lapso de tempo determinado na lei. Na primeira situação, procura -se indagar quais os elementos do 
acto tributário que estão em discordância com a ordem jurídica; na segunda, independentemente do 
acto tributário, procura -se determinar se obrigação do imposto pode ser exigível.

Portanto, no âmbito do processo de anulação do acto tributário, a prescrição não é uma questão 
que incida sobre a própria substância da relação controvertida, definida por referência a um acto de 
liquidação ilegal. Em juízo discute -se apenas se estão ou não reunidos os elementos constitutivos (pres-
supostos) do poder que foi exercido com a prática do acto impugnado e não as condições do exercício 
do direito à prestação tributária (exigibilidade). Não há, pois, que confundir as condições de validade 
do acto, representadas pelas exigências que a lei faz relativamente a cada um dos seus elementos, com 
as condições de exercício dos direitos que nele se integra, representados pelo decurso dos prazos legais.

É por isso que, a circunstância da prescrição ser de conhecimento oficioso no processo de exe-
cução fiscal, não legitima que no processo de impugnação possa ter a mesma natureza. Nem todas as 
questões submetidas por lei ao conhecimento oficioso do tribunal podem ser questões atendíveis para 
se decidir a pretensão deduzida em juízo. O conhecimento oficioso, a que se refere a segunda regra do 
n.º 2 do artigo 660º, deve respeitar apenas às questões que constituem premissas indispensáveis para 
a solução a dar ao litígio. Só nessa medida é que se poderá falar em omissão de pronúncia por falta de 
apreciação de uma questão que a lei impõe o conhecimento oficioso.

Ora, para se decidir se o acto tributário padece de ilegalidades que afectam a sua produtividade, 
considerando os fundamentos de facto e de direito em que ele se baseou, não é necessário conhecer se 
a obrigação tributária titulada pelo acto está ou não prescrita. Tratando -se de um processo de impug-
nação, que incide sobre a questão da validade do acto impugnado, o tribunal deve apreciar e resolver 
essa questão por referência aos factos existentes e às normas vigentes no momento em que o acto foi 
praticado. Por isso, de acordo com este princípio de direito substantivo, o tribunal não atende às su-
perveniências que surjam na pendência do processo, por não influírem sobre a questão da validade do 
acto impugnado, especialmente nos actos de execução instantânea (cfr. Vieira de Andrade, A justiça 
Administrativa, 6 ed. pág. 438).

E a jurisprudência deste Tribunal assim tem entendido, considerando que a prescrição da dívida 
resultante do acto tributário de liquidação não constitui vício invalidante desse acto e que, por isso, 
não serve de fundamento à respectiva impugnação, nem, consequentemente, é, nela, de conhecimento 
oficioso. No acórdão de 9/2/05, rec. n.º 0939/04 diz -se que «não constitui, a prescrição, um vício do 
acto de liquidação, que a torne ilegal, pois só prejudica a sua eficácia, não servindo, por isso, de 
fundamento à impugnação judicial do acto de liquidação. Nesta linha de pensamento, a prescrição 
não só não pode ser invocada como fundamento da impugnação da liquidação, como não é, nesta 
forma processual, oficiosamente cognoscível» (cfr. entre outros, acs. de 15/06/2000, rec. n.º 024688, 
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de 20/3/2002, rec. nº, 144/02, 30/4/2002, rec. n.º 145/02, de 15/5/02, rec. n.º 365/02, de 3/7/02, rec. 
n.º 732/02, de 18/12/02, rec. n.º 1577/02, de 2/5/2012, rec n.º 01174/11).

E nem de forma incidental se poderia conhecer a questão da prescrição, uma vez que também a 
impugnação judicial foi indeferia com fundamento na intempestividade, excepção que, além de estar 
verificada nos autos, nem sequer foi posta em causa pela recorrente.

Daqui não resulta, porém, qualquer prejuízo para o contribuinte, na medida em que, como a 
prescrição pode ser conhecida também pelo órgão da execução fiscal, como resulta do art. 175.º do 
CPPT, o interessado em ver declarada a prescrição poderá obter a extinção da execução relativamente 
às dívidas em causa, através de formulação de requerimento dirigido àquele, com eventual reclamação 
para o tribunal, nos termos do art. 276.º deste Código, caso o pedido seja indeferido.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

IRS. Citação. Impugnação judicial. Interrupção da prescrição. Suspensão da 
prescrição.

Sumário:

 I — As causas de interrupção da prescrição que ocorreram antes da alteração ao n.º 3 
do artigo 49.º da LGT, introduzida pela Lei n.º 53 -A/2006, produzem os efeitos 
que a lei vigente no momento em que elas ocorreram associava à sua ocorrência: 
eliminam o período de tempo anterior à sua ocorrência e obstam ao decurso do 
prazo de prescrição, enquanto o respectivo processo estiver pendente ou não estiver 
parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte.

 II — Uma vez constituída ou prestada garantia ou realizada penhora de bens suficientes 
para garantia do pagamento da dívida e acrescido, aliada à pendência de processo 
de impugnação judicial, fica legalmente suspensa a execução fiscal até à decisão 
do pleito, e esta suspensão determina, por sua vez, a suspensão do próprio prazo 
de prescrição que esteja em curso ou daquele que houvesse de reiniciar -se por 
virtude da cessação de efeito interruptivo da prescrição.

Processo n.º 348/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A……., com os sinais dos autos, deduziu impugnação judicial contra a liquidação de IRS de 
1999, no Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, que julgou a reclamação improcedente.

2. Não se conformando com tal decisão, A…….. interpôs recurso para a secção de Contencioso 
Tributário do Tribunal Central Administrativo Norte, apresentou as suas Alegações, com as seguintes 
Conclusões:

“A) A presente dívida tributária encontra -se prescrita. Com efeito,
B) O facto tributário ocorreu a 25 de Junho de 1999 e como imposto de obrigação única, o prazo 

prescricional conta -se a partir daquela data, que foi quando o facto tributário ocorreu;
C) A execução fiscal apenas foi instaurada em 27/7/2004 tendo o ora recorrente sido citado para 

os seus termos em 13/8/2004;
D) A impugnação judicial aqui em apreço foi instaurada em 29/3/2004;
E) Nos termos do n.º 1 do artigo 49º da Lei Geral Tributária, a impugnação interrompe a pres-

crição;
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F) A interrupção inutiliza para a prescrição todo o tempo decorrido anteriormente, começando 
a correr novo prazo a partir do acto interruptivo;

G) Ora, a partir daquele acto interruptivo da prescrição (impugnação judicial ocorrida a 
29/3/2004) já decorreram, até hoje, mais de oito anos;

H) E isto sem considerarmos o lapso de tempo (2 anos e 7 meses) que tal impugnação esteve 
parada por facto não imputável ao impugnante, aqui recorrente;

I) A prestação de garantia, ao invés do que foi decidido na douta sentença de que se recorre, não 
é meio idóneo a interromper o prazo prescricional;

J) Não vindo sequer elencado naquele supra citado artigo 49º da Lei Geral Tributária;
K) A excepção da prescrição, para além de constituir fundamento de oposição (artigo 204º n.º 1 

d) do CPPT, é de conhecimento oficioso (artigo 175º do CPPT) e implica a absolvição do pedido da 
instância executiva, dado tratar -se de uma excepção peremptória (artigo 493º, nos 1 e 3 do C.P.C. 
“ex vi” dos artigos 2º do CPPT e LGT;

L) A douta sentença recorrida, violou, para além de outros, os comandos dos artigos 48º e 49º 
da Lei Geral Tributária e, como tal, deve ela ser revogada decidindo -se que a dívida tributária aqui 
em apreço se encontra prescrita e, como assim, absolvendo -se o recorrente do pedido da instância 
executiva…”

3. Não foram apresentadas contra -alegações.
4. O Magistrado do Ministério Público, junto do TCA -N, emitiu parecer, concluindo que o recurso 

poderá ter provimento.
5. Por despacho de 26/11/12, O TCA -N concluiu parecer resultar que a questão objecto do recurso 

– regime prescricional aos factos – incide sobre exclusiva matéria de direito, o que, a verificar -se acar-
reta a incompetência do TCAN, em razão da hierarquia [art.s 26.º, n.º 1, alínea b) do ETAF e 280.º, 
n.º 1, alínea e) do CPPT].

5.1. Notificado de tal despacho, veio o recorrente requerer a remessa dos autos para a secção do 
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.

6. O TCA Norte proferiu Acórdão, julgando procedente a excepção prévia de incompetência em 
razão da hierarquia em razão da hierarquia, dado ser competente para conhecer o presente recurso, o 
STA.

7. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, que teve vista dos autos, a fls. 152/v, 
remeteu para o parecer sobre o mérito do recurso (fls. 130/1):

8. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II -FUNDAMENTOS
1 -DE FACTO
A sentença, sob recurso, deu como assente a seguinte matéria de facto, relevante para aferir da 

invocada prescrição:
“(…) 1. No dia 27.7.2004, o Serviço de Finanças de Anadia instaurou execução fiscal, a que coube 

o n.º 0035200401009508, contra o impugnante, visando a cobrança coerciva de dívida proveniente de 
IRS do ano de 1999 (fls. 55).

2. O executado foi citado para os termos da execução no dia 23.8.2004 (fls. 55).
3. A presente impugnação judicial foi instaurada em 29.3.2004 (fls. 38).
4. A impugnação judicial esteve parada, por facto não imputável ao impugnante entre 29.3.2004 

e 31.10.2006 (fls. 19).
5. No dia 23.11.2004, foi junto aos autos de execução fiscal, comprovativo de prestação de 

garantia, por parte do executado (fls. 57).
6. No dia 12.1.2005, foi a execução fiscal declarada suspensa, nos termos do art. 169º, do CPPT, 

por despacho proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças de Anadia (fls. 57)”
2 - DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
A……., notificado para efectuar o pagamento da quantia de 19.949, 23 Euros respeitantes à 

liquidação de IRS do ano de 1999, deduziu impugnação alegando que, mediante escritura pública ce-
lebrada, em 25/6/1999, cedeu a quota que detinha na B……., Ldª., pelo seu valor nominal e não pelo 
preço constante da escritura, pelo que os valores tidos em conta pela Administração Fiscal não são reais.

Por sentença proferida no Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, em 5 de Março de 2012, 
o Mmº Juiz “a quo” começou por apreciar a questão prévia relativa à eventual prescrição da dívida, 
de conhecimento oficioso, e determinante para avaliar da utilidade do prosseguimento da lide, tendo 
concluído que a obrigação tributária não se mostra prescrita.

Para tanto ponderou -se na sentença recorrida:
“Assim, o prazo de prescrição aplicável é de oito anos, contados desde 1.1.2000.
E nos termos do n.º 1, do artigo 49º, da LGT, na redacção da Lei n.º 100/99, de 26/7, a prescri-

ção interrompeu -se em 23.8.2004, com a citação do executado, sendo que se inutilizou todo o prazo 
prescricional até aí decorrido.

Também de acordo com esta norma, a impugnação judicial, apresentada em 29.3.2004, interrompeu 
a prescrição, sendo que esta esteve parada por facto não imputável ao impugnante entre aquela data e 
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31.10.2006, sendo que, por força do n.º 2 do artigo 49º da LGT, na redacção anterior à Lei 53 -A/2006, 
de 29 de Dezembro, a paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao 
sujeito passivo faz cessar o efeito interruptivo previsto no n.º 1 do mesmo artigo.

Porém, no dia 12.1.2005, menos de um ano decorrido desde a instauração da impugnação, por 
despacho do órgão de execução fiscal, foi a execução suspensa, em virtude da prestação de garantia.

Assim, embora a instauração da impugnação judicial constituísse um acto interruptivo da prescrição, 
à luz do n.º 1 do artigo 49º da LGT, e esse efeito interruptivo tivesse cessado com a paragem do processo 
de impugnação por período superior a um ano por facto não imputável ao impugnante, fazendo recomeçar 
a contagem do prazo de prescrição nos termos previstos no n.º 2 do artigo 49º, há que ter em conta que a 
prestação de garantia bancária, para garantia do pagamento da dívida e acrescido (em 23.11.2004), aliada 
à pendência da impugnação, suspende a execução fiscal até à decisão do pleito e que esta suspensão de-
termina a suspensão do próprio prazo de prescrição (artigo 169º n.º 1 do CPPT e artigo 49º n.º 3 da LGT).

Com efeito, a paragem da execução fiscal, por motivo da suspensão requerida pelo executado, 
é -lhe imputável, pois a sua actuação impede o órgão da execução fiscal de prosseguir com ela. E, assim 
sendo, nos termos do disposto nos artigos 49º, nº3 da LGT e 169º do CPPT, tendo o processo de execução 
fiscal ficado suspenso desde a prestação de garantia, o prazo de prescrição também ficou suspenso.

Deste modo, a obrigação tributária não se mostra prescrita.”
Contra este entendimento se insurge o recorrente, argumentando, em síntese, que, tendo a impugnação 

judicial sido instaurada em 29/3/2004 interrompeu a prescrição, o que significa a inutilização para a prescri-
ção de todo o tempo decorrido anteriormente, começando a correr novo prazo a partir do acto interruptivo, 
pelo que tendo a impugnação judicial ocorrido a 29/3/2004 já decorreram, até hoje, mais de oito anos.

Argumenta ainda o recorrente que “A prestação de garantia, ao invés do que foi decidido na douta 
sentença de que se recorre, não é meio idóneo a interromper o prazo prescricional”.

Em face das conclusões, que são as relevantes para delimitar o objecto e âmbito do presente 
recurso, nos termos das disposições conjugadas constantes dos arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, a 
questão que cumpre apreciar traduz -se em saber se a sentença recorrida incorreu em erro de julgamento 
ao julgar não prescrita a dívida exequenda.

3. Da prescrição da dívida exequenda relativa a IRS de 1999.
Estando em causa o pagamento de dívida relativa a IRS de 1999, a sentença recorrida considerou 

que o prazo de prescrição aplicável é de oito anos, contados desde 1/1/2000, segundo o art. 48º, n.º 1, 
da LGT, na versão inicial, o que não vem questionado. Sendo este o termo inicial do prazo de prescrição 
o mesmo teria ocorrido em 2009, se não tivessem ocorrido, na vigência da LGT, factos interruptivos e 
suspensivos do mesmo e que são os seguintes:

a) Instauração da execução em 27/7/2004;
b) Citação do executado em 23/8/2004;
c) Instauração da presente impugnação judicial em 29/3/2004;
d) Prestação de garantia, por parte do executado em 23/11/004;
e) Despacho proferido pelo Chefe do Serviço de Finanças, no dia 12/1/2005 a declarar a suspensão 

da execução fiscal.
Dos eventos apontados, no âmbito da LGT, a instauração da execução deixou de constituir causa 

interruptiva do prazo de prescrição, segundo a redacção dada ao art. 49º, nºs 1 e 3, pela Lei nº100/99, 
de 26 de Junho.

Assim, o teor inicial do preceito era o seguinte:

Artigo 49º
«Interrupção e suspensão da prescrição

1  - A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa da liquidação 
do tributo interrompem a prescrição.

2  - A paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito 
passivo faz cessar o efeito previsto no número anterior, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer 
após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação.

3  - O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução 
fiscal em virtude de pagamento ou prestação legalmente autorizada, ou de reclamação, impugnação 
ou recurso.»

Posteriormente, a Lei n.º 100/99, de 26/6, alterou os nºs. 1 e 3 deste art. 49º da LGT, os quais 
ficaram a ter a seguinte redacção:

«1  - A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa 
da liquidação do tributo interrompem a prescrição.

3  - O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução 
fiscal em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação 
ou recurso.»
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Tendo presente o mencionado quadro legal, o primeiro facto interruptivo deu -se com a citação do 
executado em 23/8/2004, tendo inutilizado todo prazo prescricional até aí decorrido.

Acontece que com a impugnação judicial deu -se novo facto interruptivo também em 2004, 
constituindo jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal vazada, entre outros, no Acórdão de 
12/8/2009, proc n.º 748/2009, que, sendo anteriores à entrada em vigor da nova redacção do n.º 3 do 
art. 49º da LGT, introduzidas pelo art. 89º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro, devem todas elas 
ser consideradas.

No sentido apontado, pode ler -se, no ponto III do Sumário do Acórdão de 12/8/2009, “A redacção 
actual do n.º 3 do artigo 49º da LGT, estabelecendo expressamente que a interrupção se opera uma 
única vez, aplica -se apenas aos factos interruptivos verificados após o início da vigência do diploma 
que introduziu a alteração da norma”.

Ocorrendo a segunda causa de prescrição (reclamação) é eliminado o tempo decorrido deste 
novo prazo e a prescrição não corre até ao termo do processo, se este não estiver parado, por facto 
não imputável ao contribuinte, por período superior a um ano, elemento decisivo para a contagem da 
prescrição (1).

Com efeito, como ficou consignado no Acórdão de 8/6/2011, proc n.º 174/11, no seguimento de 
jurisprudência uniforme deste Supremo Tribunal, “face ao n.º 2 do art. 49º da LGT (na redacção da 
Lei 100/99, de 26 de Julho), a paragem do processo por período superior a um ano por facto não impu-
tável ao sujeito passivo teria feito cessar o efeito previsto no n.º 1 do mesmo preceito legal, somando-
-se, neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação”.

No mesmo sentido, decorre da jurisprudência deste Supremo Tribunal que “as causas de inter-
rupção da prescrição que ocorreram antes da alteração ao n.º 3 do art. 49º da LGT, introduzida pela 
Lei 53 -A/2006, produzem os efeitos que a lei vigente no momento em que elas ocorreram associava à 
sua ocorrência: eliminam o período de tempo anterior à sua ocorrência e obstam ao decurso do prazo 
de prescrição, enquanto o respectivo processo estiver pendente ou não estiver parado por mais de um 
ano por facto não imputável ao contribuinte (cfr., entre outros, neste sentido, os acs. deste STA, de 
20/10/2010 e 2/3/2011, nos procs. 720/10 e 1038/10, respectivamente”).

Face a este duplo efeito do facto interruptivo (um efeito instantâneo, que determina a inutilização 
para a prescrição do prazo decorrido até à sua verificação  - cfr. o n.º 1 do art. 326º do CCivil) e um 
efeito suspensivo (que determina que o novo prazo só começa a correr após a decisão que puser termo 
ao processo  - cfr. Ibidem, p. 57)”

Aplicando o exposto ao caso em apreço, tendo a causa de interrupção posterior à primeira o seu 
próprio efeito haveria que ser tido em conta os efeitos interruptivos ocasionados quer com a citação 
quer com a impugnação.

Por outro lado, resulta igualmente do probatório que a impugnação esteve parada por facto não 
imputável ao impugnante ora recorrente, entre 29/3/2004 e 31/10/2006.

Acontece que, no dia 12/1/2005, menos de um ano decorrido desde a instauração da impugnação 
judicial, por despacho do órgão de execução fiscal, foi a execução suspensa, em virtude da prestação 
de garantia.

Assim sendo, como se pode ler na sentença recorrida, “embora a instauração da impugnação 
judicial constituísse um acto interruptivo da prescrição, à luz do n.º 1 do artigo 49º da LGT, e esse 
efeito interruptivo tivesse cessado com a paragem do processo de impugnação por período superior a 
um ano por facto não imputável ao impugnante, fazendo recomeçar a contagem do prazo de prescrição 
nos termos previstos no n.º 2 do artigo 49º, há que ter em conta que a prestação de garantia bancária, 
para garantia do pagamento da dívida e acrescido (em 23.11.2004), aliada à pendência da impugna-
ção, suspende a execução fiscal até à decisão do pleito e que esta suspensão determina a suspensão 
do próprio prazo de prescrição (artigo 169º n.º 1 do CPPT e artigo 49º n.º 3 da LGT)”.

Neste sentido, constitui jurisprudência firme deste Supremo Tribunal, vazada, entre outros, no 
Acórdão do STA de 14/9/2011, proc n.º 1010/10, que:

“Uma vez constituída ou prestada garantia ou realizada penhora de bens suficientes para garantia 
do pagamento da dívida e acrescido, aliada à pendência de processo de impugnação judicial, fica le-
galmente suspensa a execução fiscal até à decisão do pleito, e esta suspensão determina, por sua vez, a 
suspensão do próprio prazo de prescrição que esteja em curso ou daquele que houvesse de reiniciar -se 
por virtude da cessação de efeito interruptivo da prescrição”.

Assiste, desta forma, razão ao Mmº Juiz “a quo” quando conclui que “a paragem da execução 
fiscal, por motivo da suspensão requerida pelo executado, é -lhe imputável, pois a sua actuação im-
pede o órgão da execução fiscal de prosseguir com ela. E, assim sendo, nos termos do disposto nos 
artigos 49º, nº3 da LGT e 169º do CPPT, tendo o processo de execução fiscal ficado suspenso desde a 
prestação de garantia, o prazo de prescrição também ficou suspenso.

Deste modo, a obrigação tributária não se mostra prescrita”.
Por tudo o que vai exposto, improcedem as alegações do recorrente, devendo manter -se a sentença 

recorrida.
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III - DECISÃO
Termos em que os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo 

acordam, em conferência, negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pelo Recorrente.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) Cfr. Jorge Lopes de Sousa, Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária, Notas Práticas, 2.ª ed., 2010, p. 74. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Subida de recurso. Subida diferida.

Sumário:

Tem subida diferida o recurso de despacho que indefere a realização de diligências 
de prova.

Processo n.º 382/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1 – RELATÓRIO
A…………………………, NIF ……………………….., deduziu impugnação judicial dos actos 

tributários de liquidação de IRS, referente aos períodos de tributação de 2005, 2006 e 2007, no valor 
global de € 250.187,23, bem como a decisão de indeferimento de reclamação graciosa, proferida pelo 
Subdelegado Director de Finanças da Direcção de Finanças do Porto.

Notificado para indicar que matéria pretendia ver respondida com a prova testemunhal indicada 
(cfr. fls. 222), veio o ora recorrente informar a fls. 230., que a prova testemunhal incidiria sobre os 
factos constantes dos artigos 53º a 583º da PI.

Por despacho de 9 de Outubro de 2012, o TAF de Aveiro, indeferiu o depoimento das testemunhas 
apresentadas pelo ora recorrente, sobre toda a matéria constante dos artigos 53º a 583º.

Reagiu o contribuinte A…………………….., interpondo o presente recurso cujas alegações 
integram as seguintes conclusões:

01 — Foi o Recorrente notificado para “(...) no prazo de 10 dias, indicar que matéria pretende 
ver respondida com a prova testemunhal, por referência ao seu articulado”.

02 — Em resposta a esta notificação veio o Recorrente informar que “(...) a prova testemunhal 
incidirá sobre os factos constantes dos artigos 53º a 583º da PI, reservando -se a distribuição dos factos 
por cada uma das testemunhas arroladas para Audiência Contraditória, o que será feito em função 
da sua razão de ciência.”.

03 — Desta informação, foi o Recorrente notificado do despacho aqui em crise, por via da qual 
a Mma. Juiz a quo indeferiu o Requerimento apresentado pelo Recorrente com o fundamento: “Desde 
logo se constata que não se mostra viável que a produção de prova testemunhal recaia sobre tão ele-
vado número de articulados, tanto mais que aqui se incluem artigos que não contém apenas factos, mas 
também matéria de direito, sendo alguns, mesmo, conclusivos. Atente -se por exemplo, no artº 56º, 57º, 
58º, 59º, 60º, 61º, 62º, 64º, 67º, 68º, 87º, 90º, 91º; 93º; 96º, etc.”, concluindo assim que, “(…) indefere -se 
o depoimento das testemunhas sobre TODA A MATÉRIA constante dos artigos 53º a 583º.”.

04 — Ora, nos termos do n.º 4 do artº 268º da CRP, bem como no art.º 9º, nº1 da LGT, garante -se 
o acesso à justiça tributária para a tutela plena e efectiva de todos os direitos ou interesses legalmente 
protegidos.
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05 — A Impugnação Judicial, é o processo judicial tributário, por excelência, e tem por função 
a tutela plena e efectiva em tempo útil, dos direitos e interesses legalmente protegidos em matéria 
tributária (art.º 96º do CPPT).

06 — A Requerente, ofereceu junto com a Impugnação sete testemunhas, sendo que, em momento 
posterior, arrolou ao rol mais duas testemunhas, tudo na convicção de provar os factos constantes da 
Impugnação apresentada em juízo.

07 — Como refere Jorge Lopes de Sousa, in Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
anotado e comentado, 2006, Áreas Editora, “Não valem no processo de Impugnação Judicial limitações 
de prova que não resultem de proibições gerais de meios de prova”.

08 — A Mma. Juiz a quo ao decidir como decidiu determinou uma limitação da prova apresentada 
pelo Recorrente, pois impede assim a prova de todos os factos alegados na P.I., sem norma habilitante 
de tal decisão.

09 — Cabe ao Impugnante, aqui Recorrente, provar todos os factos constantes da PI. de forma a 
demonstrar o erro ou manifesto excesso na matéria tributável quantificada.

10 — No Código de Processo Civil, estabelece -se o Principio da Cooperação, que assenta, quanto 
às partes, no dever de litigância da boa fé (art. 266º -A), devendo as partes agir de boa fé e observar os 
deveres de cooperação resultantes do preceituado no artigo 266º CPC.

11 — O mesmo dever é retratado no art.º 8º do Código de Procedimento dos Tribunais Adminis-
trativos

12 — O aqui Recorrente foi notificado para indicar a matéria que pretendia ver respondida com 
a prova testemunhal.

13 — O Recorrente informou o Tribunal que “(...) a prova testemunhal incidirá sobre os factos 
constantes dos artigos 53º a 583º da P.I, reservando -se a distribuição dos factos por cada uma das 
testemunhas arroladas para Audiência Contraditória, o que será feito em função da sua razão de 
ciência”.

14 — O Recorrente especificou claramente que “(...) a prova testemunhal incidirá sobre os factos 
constantes dos artigos 53º a 583º da P.I”.

15 — Quer com isto dizer o Recorrente, que a inquirição das testemunhas não versaria sobre 
TODOS os artigos constantes entre o art.º 530 e art.º 583º da P.I., mas sim, sobre os FACTOS bali-
zados por estes artigos.

16 — Ainda que tenha indicado a matéria como indicou, esta indicação pelo Requerente não é 
vinculativa. A mesma deriva somente do Principio da Cooperação, com o objectivo de tornar a justiça 
mais célere.

17 — O Recorrente, mesmo indicando a matéria que pretenda ver respondida com a prova 
testemunhal indicada, poderá sempre proceder à sua alteração durante a audiência de julgamento, 
relativamente aos factos que deseja ver respondidos.

18 — Só inquirindo as testemunhas sobre os FACTOS constantes entre o art.º53º e art.º 583º 
da PI. é que o Recorrente pode ver satisfeito o seu ónus da prova, sem limitações à sua produção de 
prova permitido pelo Direito relativamente à prova testemunhal

19  - Assim, esteve mal a Mma. Juiz a quo ao indeferir o depoimento das testemunhas sobre TODA 
A MATÉRIA constante do art,º 530 ao art.º 583º.

20 — Face ao exposto, deve a decisão da Mma. Juiz a quo ser Revogada, de forma a que seja 
permitido o depoimento das testemunhas sobre todos os FACTOS balizados entre o art.º 53º e art.º 583º 
da P.I., sob pena de ver precludido o seu Direito à prova dos factos alegados na P.I. através da Prova 
Testemunhal.

21 — A decisão recorrida violou, entre outros, os artigos 20º n.º 1 e 268º 4 da CRP, 9º, n.º 1 e 74º 
da LGT e art.º 341º do Código Civil.

Termos em que, julgando procedente o presente recurso e revogando a decisão que indeferiu o 
depoimento das testemunhas sobre TODA A MATÉRIA constante do art.º 53º ao art.º 583º da P.I, será 
feita a habitual JUSTIÇA.

Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
O recurso de despacho interlocutório proferido no processo judicial tributário sobe com o recurso 

interposto da decisão final (art.285º nº1 CPPT)
No caso sub judicio a não subida imediata do recurso não compromete o seu efeito útil, antes 

podendo revelar -se inútil a subida imediata para julgamento em separado se for proferida decisão 
final de procedência total da impugnação judicial (art.285º nº2 CPPT) (no sentido propugnado, em 
caso semelhante de dispensa de inquirição de testemunhas, cf. despacho do juiz relator no processo 
n.º 434/08; na doutrina Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado 
e comentado 6ª edição 2011 Volume IV p.496)

Pelo exposto promovo a devolução do processo ao TAF Aveiro para prosseguimento da tramitação 
da impugnação judicial.



2646

O Parecer do Mº Pº foi notificado ao recorrente que se pronunciou pelo conhecimento do 
recurso ou que o mesmo prossiga com o aproveitamento da prova já produzida nos autos.

Foram colhidos vistos.
2 – DO DIREITO/FUNDAMENTAÇÃO
A meritíssima juíza do TAF de Aveiro indeferiu o depoimento das testemunhas apresentadas pelo 

ora recorrente, sobre toda a matéria constante dos artigos 53º a 583º, por entender que:
“I — Da Audição DE TESTEMUNHAS
Os presentes autos encontram -se a aguardar marcação de diligência de inquirição de testemu-

nhas.
O Impugnante veio informar que a prova testemunhal deveria incidir sobre os factos constantes 

dos artigos 53º a 583º da p.i. (fls. 230 dos autos físicos).
Desde logo se constata que não se mostra viável que a produção de prova testemunhal recaia so-

bre tão elevado número de articulados, tanto mais que aqui se incluem artigos que não contêm apenas 
factos, mas também matéria de direito, sendo alguns, mesmo, conclusivos. Atente -se, por exemplo, no 
artº 56º, 57º, 58º, 59º, 60º, 61º, 62º, 64º, 67º, 68º, 87º, 90º, 91º, 93º, 96º, etc.

Assim sendo, indefere -se o depoimento das testemunhas sobre TODA A MATÉRIA constante 
dos artigos 53º a 583º

II — Do aproveitamento da Prova Testemunhal
É do conhecimento oficioso que o mesmo impugnante interpôs neste mesmo Tribunal a Impug-

nação que corre sob o n.º 1295/10.7 BEAVR, referente, não a IRS, mas a IVA. Nesse referido Processo 
de Impugnação foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, em sessões que ocorreram em 
10/02/2012, 28/02/2012, 5/03/2012, 16/03/2012, 27/03/2012, 29/03/2012 e 12/04/2012.

O aproveitamento da prova testemunhal em processo tributário é possível.
Pelo exposto,
Convido as partes a pronunciarem -se sobre a possibilidade do aproveitamento da prova testemu-

nhal já realizada na Impugnação n.º 1295/10.7 BEAVR, para os presentes autos.
Nada dizendo em 10 dias, presume -se que concordam com o aproveitamento da Prova Testemunhal 

realizada no Pº n.º 1295/10.7 BEAVR para os presentes autos.”
DECIDINDO NESTE STA
Antes de mais, impõe -se conhecer da questão suscitada pelo Mº Pº junto deste STA, relativa ao 

modo de subida do presente recurso.
Trata -se de questão já antes apreciada por este Tribunal destacando -se o Acórdão de 28/01/2009 

tirado no recurso n.º 0434/08 no qual foi relator o Sr. Conselheiro Jorge Lopes de Sousa que responde 
cabalmente à questão suscitada. Comungamos da fundamentação então expressa para a qual ora reme-
temos destacando -se as partes mais relevantes do acórdão com interesse para o presente recurso.

(…)
Corridos os vistos legais, cumpre decidir.
2 – O Oponente, ora Reclamante, não indica expressamente as razões da sua discordância com 

o decidido, remetendo para o teor do seu requerimento de fls. 94.
Esse requerimento e acórdão já foram apreciados no despacho reclamado, pelo que, não invocando 

o Reclamante qualquer argumento novo, não se vislumbra razão par alterar o decidido.
3 – O presente recurso jurisdicional vem interposto de um despacho proferido em processo de 

oposição à execução fiscal em que se entendeu dispensável a produção de prova testemunhal, por se 
entender que «a matéria que se discute é essencialmente de direito, e integrada por factos a provar 
por documentos».

O recurso foi admitido com subida imediata, por se entender que a subida diferida compromete 
o seu efeito útil.

O regime dos recursos de despachos interlocutórios proferidos em processo de execução fiscal 
é estabelecido pelo art. 285.º do CPPT, em que se adopta a regra da subida diferida com o recurso 
interposto da decisão final (n.º 1).

De despachos deste tipo apenas há subida imediata dos recursos nos casos em que a não subida 
imediata do recurso comprometer o seu efeito útil, ou o recurso não respeitar ao objecto do processo, 
ou ter por objecto indeferimento de impedimentos opostos pelas partes (n.º 2 do mesmo artigo).

Nenhuma destas situações se verifica no caso em apreço.
Na verdade, por um lado, a subida diferida não compromete o efeito útil do recurso, porque, no 

caso de ele ser provido e ser decidido que é necessária a inquirição de testemunhas, serão anulados 
os actos subsequentes e essa produção de prova poder vir a ocorrer, com os respectivos reflexos (efeito 
útil) na decisão final.

Sendo assim, não é de conhecer do recurso neste momento, sem prejuízo da possibilidade de o 
seu conhecimento poder ocorrer se vier a ser interposto recurso de decisão final.

Quanto ao acórdão deste Supremo Tribunal Administrativo invocado pelo Oponente ao pronunciar-
-se sobre esta questão prévia, constata -se que nele não foi apreciada esta questão, decerto por não 
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ter sido suscitada pela partes nem pelo Excelentíssimo Relator, a quem a lei atribui competência para 
decidir o não conhecimento do recurso por falta de pressupostos processuais (art. 288.º, n.º 2, do CPPT).

Por outro lado, pelo texto do acórdão, nem é perceptível se se trata de um recurso que subiu 
imediatamente ou apenas a final.

Para além disso, é inquestionável que o que aí fosse decidido não constitui caso julgado em 
relação ao precedente processo (art. 672.º do CPC).

Por isso, justifica -se o não conhecimento do recurso neste momento, como se decidiu no despacho 
reclamado.

Termos em que acordam em não tomar conhecimento do presente recurso jurisdicional neste 
momento e em ordenar a remessa do processo ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja para o 
recurso subir a final, se for caso disso.

Pelo exposto não será tomado conhecimento do presente recurso nesta fase do processo de im-
pugnação.

3 -DECISÃO:
Termos em que acordam os Juízes da secção de contencioso tributário deste STA em não tomar 

conhecimento do presente recurso jurisdicional, neste momento, e em ordenar a remessa do processo 
ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro para o recurso subir a final, se for caso disso.

Custas do incidente a cargo do recorrente fixando -se a taxa de justiça em 1 UC atenta a simpli-
cidade.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Terceiro para efeitos de registo. Hipoteca legal.

Sumário:

 I — Terceiros para efeitos de registo são os que do mesmo autor ou transmitente 
recebam sobre o mesmo objecto direitos total ou parcialmente conflituantes;

 II — A aquisição efectuada pelo oponente, anterior ao registo da hipoteca legal, apesar 
de registada em momento posterior ao da referida hipoteca, é oponível ao credor 
exequente.

Processo n.º 389/13 -30.
Recorrente: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I. P.
Recorrido: A…, L.da

Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. O Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social de Leiria interpõe recurso jurisdicional 
da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Leiria que julgou procedente a oposição deduzida 
por A……….., Lda, identificada nos autos, contra a execução conta si revertida para cobrança coerciva 
de dívidas à segurança social no valor de €1.389,954,25.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1. Por dívidas à Segurança Social foram instaurados o PEF n.º 1001200601201883 e outros contra 

B……….., LDA.
2. Para garantir o pagamento da dívida, foi constituída hipoteca legal sobre o bem imóvel descrito 

na Conservatória do Registo Predial de Pombal, sob o n.º 13594, da freguesia de Pombal, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo 10456, da mesma freguesia, dando origem à inscrição hipotecária C. 
da AP. 36 de 2006/06/23.

3. O ora recorrente constatou nos autos que, o bem imóvel identificado foi objecto de venda por 
parte da recorrida, tendo o referido imóvel sido adquirido por A………….. LDA.

4. A recorrida apresentou nos autos de execução fiscal cópia autenticada de escritura de compra 
e venda realizada a 16 -09 -2002, pretendendo assim que tal facto impedisse uma eventual execução no 
processo executivo.
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5. A ora recorrente entendeu em responsabilizar o terceiro adquirente pelo valor garantido pela 
hipoteca, uma vez entendeu que a quantia em execução tem direito de sequela sobre o bem imóvel 
transmitido, nos termos do disposto no art. 157º do C.P.P.T.

6. Ora, dispõe o n.º 1 do artigo 5.º do Código de Registo Predial que, os factos sujeitos a registo 
só produzem efeitos contra terceiros depois da data do respectivo registo.

7. A aquisição do direito de propriedade sobre bens imóveis está sujeita a registo (cfr. alínea a) 
do n.º 1 art. 2º).

8. Sendo que, a questão em discussão no presente recurso prende -se com o facto dos direitos reais 
terem como característica essencial o direito de sequela, também designado por direito de seguimento 
ou de persecução, atribuído ao sujeito activo de acompanhar a coisa nas suas transmissões, assistindo-
-lhe a faculdade de fazer valer o seu direito sobre a coisa podendo persegui -la e reivindicá -la onde quer 
que esta se encontre, mesmo que esteja em poder de terceiro.

9. Existe uma a presunção registral, no sentido em que o direito de propriedade existe e pertence 
ao titular inscrito, nos termos em que o registo o define.

10. Neste sentido, consideram -se terceiros, para efeitos de registo predial, todos aqueles que, tendo 
obtido registo de um direito sobre determinado prédio, viram tal direito arredado por facto jurídico 
anterior, não registado, ou registado posteriormente.

11. Donde, contrariamente ao entendimento perfilhado na douta sentença, salvo melhor entendi-
mento, o conceito de terceiros na presente deverá ser considerado num sentido amplo, ou seja, terá que 
abranger outras situações, que não somente a dupla transmissão do mesmo direito.

12. Assim, terceiros, não deverão ser apenas aqueles que adquiram do mesmo alienante direitos 
incompatíveis mas também aqueles cujos direitos, adquiridos nos termos do lei, tenham esse alienante 
como sujeito passivo, ainda que ele não haja intervindo nos actos jurídicos, como seja, neste caso, a 
hipoteca legar constituída pela Segurança Social.

13. Aliás, se o registo predial se destina primordialmente a dar publicidade à situação jurídica dos 
prédios, promovendo assim a segurança do comércio imobiliário (cfr. artigo 11º. do Código do Registo 
Predial), pelo que deverá ser tão digno de tutela aquele que adquire um direito com a intervenção do 
titular inscrita, como aquele que o adquire sem a sua intervenção, como sucede com a hipoteca legal.

14. Entende assim o recorrente que do art. 686.º do Código Civil decorre que a hipoteca confere 
ao credor o direito de ser pago pelo valor de certas coisas imóveis pertencentes ao devedor ou a terceiro, 
com preferência sobre os demais credores que não gozem de privilégio especial, ou de prioridade no 
registo.

1.2. A recorrida contra -alegou, formulando as seguintes conclusões:
I – Assim, ter -se -á de entender que a aquisição efectuada pelo oponente, anterior ao registo da 

hipoteca legal e apesar de registada em momento posterior ao da referida hipoteca, é oponível ao credor 
exequente, produzindo contra ele efeitos.

II – Devendo ser adoptado o conceito restrito de terceiro, pelo que, no caso dos autos existe um 
direito real de garantia, constituído por força de lei (trata -se de hipoteca legal) registado em momento 
anterior ao do registo de uma aquisição, ocorrida em 2002, como resulta da escritura de compra e 
venda.

III – De acordo com a teoria restrita, são terceiros os que adquiram do mesmo autor, direitos 
incompatíveis entre si, posição defendida, designadamente pelo Professor Orlando de Carvalho (Terceiros 
para efeitos de registo, Boletim da Faculdade de Direito, LXX, 1994): “Quem adquiriu “a domino”, 
ainda que não tenha transcrito, é sempre preferido a quem adquire “a non domino”, se bem que o seu 
título se torne público. O que importa, em suma, é realçar que terceiros são apenas os que estão em 
conflito entre si, o que só se verifica quando o direito de um é posto em causa pelo outro. Pressupõe isto 
que o transmitente ou causante é o mesmo, pois, não o sendo, só um dos adquirentes é “a domino” e o 
direito do outro, mais do que afectado pelo direito daquele, é afectado pelo não direito do seu “tradens”.

IV – Tendo o Supremo Tribunal de Justiça tomado posição sobre esta questão, em acórdão de 
uniformização de jurisprudência de 18 de Maio de 1999 (publicado no Diário da República 1 Série 
 - A, n.º 159, de 10 -07 -1999) do qual emanou o seguinte “terceiros, para efeitos do disposto no art. 5º 
do Código do Regista Predial, são os adquirentes de boa fé, de um mesmo transmitente comum, de 
direitos incompatíveis, sobre a mesma coisa.”

V – E fundamenta a sua decisão ainda o Tribunal “a quo’ dizendo que do mesmo acórdão resulta 
que “Enquanto se mantiver a legislação de que dispomos, é, pois demasiado arriscado adoptar o conceito 
amplo. É claro que seria desejável emprestar sempre toda a segurança a um acto constante de registo, 
nomeadamente se efectivado por intermédio de processo judicial, mas tal não pode acontecer à custa 
da imolação sistemática de princípios jurídicos fundamentais...”

VI – Assim considera, e bem, o Tribunal “a quo” que pode dizer -se: que quem não regista não 
merece protecção porque a negligência ou ignorância devem ser sancionadas. Mas aqueles atributos 
negativos podem reduzir -se a mera ingenuidade emergente da convicção de que todos os concidadãos 
agem de forma eticamente correcta, o que merece alguma compreensão. Por outro lado, se à negligência 
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não é devida protecção, porque há -de merecê -la a diligência abelhuda, esperta oportunista, sobretudo a 
de má fé, intencional, dolosa? Tal diligência assume ou poderá assumir aspectos intoleráveis por parecer 
que, aceitando -a, se instiga ou se premeia a trapaça rasteira.

VII – Por força do condicionamento da eficácia, em relação a terceiros, dos factos sujeitos a 
registo, é evidente que, se alguém vende, sucessivamente, a duas pessoas diferentes a mesma coisa, e 
é o segundo adquirente quem, desconhecendo a primeira alienação, procede ao registo respectivo, pre-
valece esta segunda aquisição, por ser esse o efeito essencial do registo. Estão em causa direitos reais 
da mesma natureza. Aqui, a negligência, ignorância ou ingenuidade do primeiro deve soçobrar perante 
a agilidade do segundo, cônscio, não só dos seus direitos como dos ónus inerentes. (...),

VIII – Situação diferente é a resultante do confronto do direito real de garantia resultante da 
penhora registada quando o imóvel penhorado já havia sido alienado, mas sem o subsequente registo. 
Aqui o direito real de propriedade, obtido por efeito próprio da celebração da competente escritura 
pública, confronta -se com um direito de crédito, embora sob a protecção de um direito real (somente 
de garantia). Nesta situação, mesmo que o credor esteja originariamente de boa fé, isto é, ignorante de 
que o bem já tinha saído da esfera jurídica do devedor, manter a viabilidade executiva, quando por via 
de embargos de terceiro, se denuncia a verdadeira situação, seria colocar o Estado, por via do aparelho 
judicial, a deliberadamente ratificar algo que vai necessariamente desembocar numa situação intrin-
secamente ilícita, que se aproxima de subsunção criminal (...) ao menos se for o próprio executado a 
indicar os bens à penhora. Assim poderia servir -se “a lex” mas não seguramente “o jus”.

IX – Certo que “o dever de obediência à lei não pode ser afastado sob pretexto de ser injusto 
ou imoral o conteúdo do preceito legislativo”. Não deixa, porém, de se obedecer à lei, reconhecendo, 
como efectivamente se reconhece, que o credor tem o direito de executar o património do devedor. 
São ineficazes, sem prejuízo das regras do registo, e em relação ao exequente, os actos de disposição 
ou oneração dos bens penhorados. Dos bens penhorados mas pertencentes ao devedor. (…) como já se 
verificou, o imóvel penhorado, no caso dos autos, já havia saído do património do devedor. Portanto 
não poderia garantir nenhuma das suas dívidas”.

X – O Mmo, Juíz “a quo” acrescentou ainda, que com a publicação do DL n.º 533/99 de 11 de 
Dezembro, foi alterada a redacção do n.º 4 do art. 5 do Código do Registo Predial, acolhendo um con-
ceito restrito de terceiros.

XI – Afirma, e bem, o Mmo. Juiz “a quo” na fundamentação da douta sentença, que no caso dos 
autos há que considerar que, de um lado, há uma aquisição prévia à hipoteca legal, mas cujo registo 
ocorreu em momento ulterior ao do registo desta última. No entanto, não é despiciente o facto de para 
a hipoteca, o registo ter eficácia constitutiva, enquanto que, para a aquisição, não o tem, sendo neste 
caso meramente declarativo.

XII – Considerou ainda, que há que ter em conta que, seguindo a jurisprudência a que fez referência 
na douta sentença, para efeitos de registo, se considera que a exequente não é terceiro, uma vez que 
estamos perante uma hipoteca legal, não tendo sido, pois, adquirido o direito do mesmo autor (distinto 
do caso de uma hipoteca voluntária, em que o direito já é adquirido do mesmo autor. Cfr. Acórdão do 
Supremo Tribunal de Justiça, de 30 de Junho de 2011 – processo n.º 91 -G, 999.P1.S1).

XIII – Sendo certo que o registo da hipoteca é anterior ao da aquisição, é também certo que a 
escritura da referida aquisição foi efectuada em momento anterior.

XIV – Assim, concorda em absoluto, a oponente, com o Tribunal “a quo” quando este considera 
na argumentação da douta sentença, que o acórdão de uniformização de jurisprudência de 18 de Maio de 
1999 (publicado no Diário da República 1 Série  - A, n.º 159, de 10 -07 -1999, se mantém perfeitamente 
actual, no sentido de que, enquanto não existir um mecanismo que confira um quase automatismo, na 
promoção do registo após a celebração da escritura, ou eventualmente no sentido de o registo passar 
a ter sempre eficácia constitutiva, não poderem deixar de ter protecção situações como as dos autos.

XV – Até porque a douta sentença, pronunciou -se no mesmo sentido de vários acórdãos, a saber: 
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça, de 30 de Junho de 2011 (Processo: 91 -G/l990.PI.S1); Acórdão 
do Supremo Tribunal da Justiça de 16 de Outubro de 2008 (Processo 07B4396); Acórdão do Tribunal 
da Relação de Lisboa, de 17 de Junho de 2004 (Processo n.º 5033/2004 -2); Acórdão do Tribunal da 
Relação de Lisboa, de 5 de Fevereiro de 2007 (Processo n.º 10376/06 -2)

XVI – Acrescentou ainda, o Tribunal “a quo”, no sentido da sua argumentação, que o art. 8º -A, 
do Código do Registo Predial, que consagra a obrigatoriedade do registo, foi aditado ao Código do 
Registo Predial pelo DL n.º 116/2008, de 4 de Julho (apesar de não acompanhado de medidas adicionais 
de concretização dessa obrigatoriedade), sendo que o art. 33º daquele DL determinou que o regime de 
obrigatoriedade do registo apenas se aplica aos factos, acções e outros actos sujeitos a registo predial 
obrigatório que ocorram após a entrada em vigor do referido DL (ou seja, 21 de Julho de 2008, art. 36º, 
n.º 1) ou seja a sua entrada em vigor foi em momento posterior quer à aquisição quer aos registos em 
causa nos autos.

1.3. O Ministério Público junto deste Tribunal emitiu parecer no sentido de ser negado provi-
mento ao recurso, uma vez que «quando a hipoteca legal foi constituída já o imóvel era propriedade 
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da oponente e não da executada”, pelo que, “a aquisição efectuada pela oponente, anterior ao registo 
da hipoteca legal, prevalece sobre esta”.

2. A sentença deu como assentes os seguintes factos:
a) Foi outorgada, a 16 de Setembro de 2002, no vigésimo Cartório Notarial de Lisboa, escritura 

de compra e venda, sendo 1ª outorgante B……….., Lda, e 2ª outorgante a oponente, na qual a primeira 
declarou vender à segunda um prédio urbano, sito na Zona Industrial da ……….., freguesia e concelho 
de Pombal, inscrito na respectiva matriz sob o art. 10.456 e descrito na Conservatória do Registo Predial 
de Pombal sob a ficha 13594 da freguesia referida (fls. 96 a 99 dos autos).

b) Foram instaurados, na Secção de Processo Executivo de Leiria do Instituto de Gestão Finan-
ceira da Segurança Social, o processo de execução fiscal n.º 1001200601202.883 e apensos, contra a 
sociedade B……………, Lda (cfr. fls. 3 dos autos).

c) No âmbito do processo de execução fiscal e apensos, referidos em b), foi ordenada a hipoteca 
legal do prédio urbano, sito na Zona Industrial da …………., freguesia e concelho de Pombal, inscrito 
na respectiva matriz sob o art. 10.456 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Pombal sob a 
ficha 13594 da freguesia referida (fls. 32 e 79, dos autos).

d) Sobre o prédio referido em c) foram averbadas, na Conservatória do Registo Predial de Pombal, 
designadamente, as seguintes inscrições:

a. Ap. 36, de 2006.06.03, relativa à hipoteca legal mencionada em c);
b. Ap. de 2008.05.29, relativa a aquisição (compra), tendo como sujeito activo a oponente (fls. 31 

e 32, dos autos).
e) Por despacho do coordenador da secção de processos de Leiria do GFSS, de 27 de Agosto de 

2009, foi determinada a preparação dos processos mencionados em b), para reversão, contra a oponente, 
na qualidade de terceiro adquirente do bem (cfr. fls. 73 a 74, dos autos).

f) Por despacho do coordenador da secção de processos de Leiria do IGFSS, de 01.outubro.2009, 
foi determinada a reversão contra o oponente dos processos mencionados em 2) (cfr. fls. 89 e 90, dos 
autos).

3. Na execução por dívidas à segurança social foi ordenada a reversão contra o adquirente de um 
imóvel sobre o qual havia sido constituída uma hipoteca legal para garantia de tais dívidas; o adqui-
rente deduziu oposição à execução, alegando ter adquirido o imóvel em data anterior à constituição da 
hipoteca, embora tendo registado a aquisição em data posterior; a sentença recorrida julgou procedente 
a oposição com fundamento em que, de acordo com o acórdão de uniformização de jurisprudência do 
STJ de 18/5/1999, deve adoptar -se um conceito restrito de terceiros para efeitos de registo, pelo que 
o exequente não é terceiro para esse efeito, dado não ter adquiriu do mesmo autor um direito incom-
patível.

A recorrente discorda desse conceito de terceiros para efeitos de registo, entendendo que se deve 
adoptar um conceito mais amplo, segundo o qual terceiros são «todos aqueles que, tendo obtido registo 
de um direito sobre determinado prédio, viram tal direito arredado por facto jurídico anterior, não re-
gistado, ou registado posteriormente» (conclusão 10º).

O que está em causa é, pois, o problema dos terceiros para efeitos de registo. Se o recorrente 
for terceiro para efeitos de registo, de acordo com a regra prior in tempore, potior in iure, prevalece a 
hipoteca sobre a aquisição anterior da recorrida; se não for terceiro, tem prioridade a aquisição anterior 
à inscrição da hipoteca.

A sentença recorrida, após expor as principais teses em confronto sobre a noção registral de 
terceiros, julgou em função do tradicional conceito restrito de terceiros, o adoptado pela mais recente 
jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça e o que foi assumido pelo Código de Registo Predial, na 
definição introduzida no n.º 5 do artigo 5º pela Decreto -Lei n.º 533/99, de 11/12: «Terceiros para efeitos 
de registo, são aqueles que tenham adquirido de um autor comum direitos incompatíveis entre si».

Esta noção tradicional de terceiros para efeitos de registo, definida por Manuel de Andrade como 
«os que do mesmo autor ou transmitente recebem sobre o mesmo objecto direitos total ou parcialmente 
incompatíveis» (Teoria Geral da Relação Jurídica, II, 19), havia sido contestada por parte da doutrina 
e da jurisprudência, que pretendeu dar -lhe um sentido mais abrangente ao considerar terceiro aquele 
que tem a seu favor um direito que não pode ser afectado pela produção dos efeitos de um acto que 
não está no registo e que com ele seja incompatível.

O que se tornou controverso foi saber se os terceiros eram apenas os titulares de direitos incom-
patíveis provindos do mesmo transmitente ou todos os que, tendo obtido registo de um direito sobre 
determinado prédio, veriam esse direito ser arredado por qualquer facto jurídico anterior não registado 
ou registado posteriormente, ou ainda numa posição intermédia, apenas os que adquirem a titulo oneroso 
e de boa fé, ou seja, com desconhecimento da aquisição conflituante.

Ao conceito restrito de «terceiros» perfilhado por Manuel de Andrade e Orlando de Carvalho 
(“Terceiros para efeito de Registo”, Boletim da Faculdade de Direito de Coimbra, vol. LXX, pág. 97 
e ss), foi sendo oposto um conceito amplo defendido por Pires de Lima e Antunes Varela, “Código 
Civil Anotado, Vol. II, 3ª Ed., em comentário ao n.º 4 do artigo 819; Anselmo de Castro, A Acção 
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Executiva, Singular, Comum e Especial, 3ª Ed. pág. 161); Carlos Ferreira de Almeida (“Publici-
dade e Teoria dos Registos”, Coimbra, 1966); Oliveira Ascensão (“Direitos Reais”, pág. 409 e ss 
e “Efeitos substantivos do Registo Predial na Ordem Jurídica Portuguesa”, pág. 29/30); Menezes 
Cordeiro (Direitos Reais – Sumários, 1984/1985, pág. 55);

Os Prof.s Antunes Varela e Henrique de Mesquita (in “Revista de Legislação e de Jurisprudên-
cia”, em anotação ao Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 3 de Junho de 1992, Anos 126 e 
127º, pág. 374 e segs e 19 e segs.), defendem que «terceiros» “são não só aqueles que adquiram do 
mesmo alienante direitos incompatíveis, mas também aqueles cujos direitos, adquiridos ao abrigo da 
lei, tenham esse alienante como sujeito passivo, ainda que ele não haja intervindo nos actos jurídicos 
(penhora, arresto, hipoteca judicial, etc.) de que tais direitos resultam.”. Entendimento semelhante 
foi o defendido por Vaz Serra (Revista de Legislação e de Jurisprudência, ano 103, pág. 105, onde se 
escreveu que “A noção de terceiro em registo predial é a que resulta da função do registo, do fim tido 
em vista pela lei ao sujeitar o acto a registo, e, pretendendo a lei assegurar a terceiros que o mesmo 
autor não dispôs da coisa ou não a onerou senão nos termos que constarem do registo, esta intenção 
legal é aplicável também ao caso da penhora, já que o credor que fez penhorar a coisa carece de saber 
se esta se encontra, ou não livre, livre e na propriedade do executado.”.

A jurisprudência também acompanhou esta oscilação, adoptando numa primeira fase o conceito 
restrito de terceiros (cfr. Ac. STJ de 8/12/1988, in B.M.J., n.º 382, pág. 463); numa segunda fase um con-
ceito amplo (cfr. ac. do STJ, de 18/5/1994, in Colectânea de Jurisprudência, Ano II, tomo 2, pág. 1139); 
e por fim, regressou ao conceito restrito (cfr. ac. do STJ de 30/6/2011, rec. n.º 91 -G/1990.P1.S1).

As divergências na jurisprudência foram uniformizadas pelo STJ por duas vezes, mas em sentido 
diferente: (i) no acórdão n.º 15/97 de 20 de Maio (publicado no DR I série de 4/7/1997) considerou-
-se que «terceiros para efeitos de registo predial são todos os que, tendo obtido registo de um direito 
sobre determinado prédio, veriam esse direito a ser arredado por qualquer facto jurídico anterior 
não registado ou registado posteriormente»; (ii) no acórdão n.º 3/99 de 18/5/99 (publicado no DR I 
Série, de 10/7/1999, reviu -se a doutrina daquele acórdão e formulou -se um acórdão unificador de ju-
risprudência do seguinte teor: «Terceiros, para efeitos do disposto no artigo 5º do Código de Registo 
Predial, são os adquirentes de boa fé, de um mesmo transmitente comum, de direitos incompatíveis, 
sobre a mesma coisa».

Este último acórdão uniformizador foi assumido normativamente pelo referido DL n.º 533/99 que 
veio interpretar autenticamente e de forma restritiva o conceito de terceiros para fins de registo, pelo 
que se exige a sua observância por imposição do disposto n.º 1 do artigo 13º do C.Civil.

Há, pois, que averiguar se à luz desse conceito a recorrente é um terceiro para efeitos de registo.
Ora, sendo o direito conflituante a hipoteca legal, logo se vê que não foi constituída pelo mesmo 

autor, «causante» ou «transmitente», exigência imprescindível para ser considerado terceiro na acepção 
referida. A exigência de os direitos conflituantes tenham origem no mesmo autor («no autor comum», 
como diz a lei), não existe na hipoteca legal, por se tratar de uma garantia que resulta da lei, «sem 
dependência da vontade das partes» (cfr. art. 704º do Ccv). Ora, segundo o conceito restrito referido, 
não são terceiros os adquirentes por causa diversa de um acto de dispositivo (alienação ou oneração) 
do titular anterior da inscrição registral. Não sendo a hipoteca legal um acto voluntário do executado, 
o credor hipotecário está excluído da protecção conferida pela prioridade registral estabelecida no n.º 4 
do artigo 5º do CRP.

A inoponibilidade a terceiros do direito não inscrito supõe, pois, como única exigência, que o 
transmitente ou causante seja o mesmo. Como explica Orlando de Carvalho, citando Coviello, «quem 
pretende ser preferido em virtude da transcrição a que procedeu deve encontrar -se em conflito com 
alguém que adquiriu do mesmo causam dans. Se são diversos os autores, um será proprietário e o 
outro não. Ora quem não tinha o poder de dispor nada podia transmitir e aquele que com ele contratou 
nada podia obter, de acordo com o conhecido princípio “nemo plus juris transferre potest quam ipse 
habet”. O conflito não poderá então decidir -se com base na prioridade da transcrição, mas segundo a 
pertença ou não do domínio aos respectivos autores. Quem adquiriu a domino, ainda que não tenha 
transcrito, é sempre preferido a quem adquire a non domino, se bem que o seu título se torne público» 
(cfr. ob cit. pág. 102).

Aplicando esta doutrina ao caso dos autos, verifica -se que, quando a hipoteca foi constituída, 
já o executado não era o dono do imóvel hipotecado, pelo que a recorrida, adquirente desse imóvel, 
pode opor o seu direito de propriedade ao credor hipotecário, apesar do registo da aquisição ter sido 
posterior ao da hipoteca.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção Tributária do Supremo Tribunal Administrativo em 
negar provimento ao recurso jurisdicional.

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 
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 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Processo n.º 409/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A Fazenda Pública, ao abrigo dos artigos 669º n.º 1, alínea a) e 716º n.º e 2 do CPC, veio so-
licitar a aclaração do acórdão proferido a fls. 206 e ss dos autos, que concedeu provimento ao recurso 
jurisdicional interposto pelo A………… da sentença proferida no Tribunal Administrativo e Fiscal 
do Porto que julgou improcedente a reclamação judicial que deduziu contra a penhora de 2 fracções 
autónomas efectuada na execução fiscal n.º 3387200701065785 que contra si corre no Serviço de 
Finanças do Porto  - 4

Fundamenta a aclaração no seguinte:
I) Decidiu o douto acórdão ora reclamado, conceder provimento ao recurso jurisdicional interposto 

pelo recorrente e, em consequência, revogar a sentença recorrida, e anular os actos reclamados.
II) Contudo, salvo o devido respeito, o ora deliberado não é claro quanto aos fundamentos de que 

se serve para daí retirar a conclusão acima referida.
III) Na verdade, o objecto do presente recurso, delimitado pelas conclusões de recurso, a fls..., 

circunscreve -se à apreciação da nulidade do despacho do Director de Finanças do Porto que recaiu 
sobre o pedido de pagamento em prestações e a sua isenção de garantia e de todo o processado a ele 
subsequente, nomeadamente, por omissão de pronúncia, por a ausência de notificação da exequente 
relativamente ao montante da garantia a prestar e de concessão de prazo para o fazer. E, no presente 
recurso, continuou o recorrente a invocar que a omissão de tais formalidades acarreta a nulidade dos 
actos, bem como, dos actos consequentes.

IV) Na fundamentação do Acórdão ora reclamado consta, designadamente que:
“Apreciada a questão por este ângulo, tem que se considerar como definitivamente assente que 

aquele despacho e os actos que lhe seguiram não enfermam da referida nulidade, pois assim foi julgado 
no acórdão deste Supremo Tribunal no recurso n.º 0903/12 de 12/09/2012 que versou sobre a legali-
dade daquele mesmo despacho, em apreciação dos mesmos argumentos expressis verbis vertidos nas 
conclusões do presente recurso. Aí se decidiu que o despacho de 1611/2008 não enferma das nulidades 
que o recorrente lhe aponta (...)

E também a segunda e a terceira omissão não consubstanciam preterição de formalidades pre-
vistas na lei susceptíveis de afectarem a validade dos actos de penhora. Pelas normas processuais 
estabelecidas no art. 199º do CPPT, não compete à entidade competente para autorizar o pagamento 
em prestações, notificar o executado para apresentar em 15 dias garantias alternativas à inicialmente 
oferecida, nem notificá -lo de que, por falta de prestação da garantia, fica sem efeito a autorização para 
pagar a dívida em prestações. O ónus de apresentar a garantia no prazo de 15 dias após a notificação 
do acto que autoriza o pagamento em prestações pertence ao executado, sob pena de, findo esse prazo, 
ficar sem efeito a autorização. (…) E também não está demonstrado que, na sequência do despacho 
que autorizou o pagamento em prestações, o recorrente tenha pago qualquer prestação e que a falta 
de pagamento das demais implicasse a notificação para pagar as incumpridas (...)

Portanto, contrariamente ao alegado pelo recorrente, não é por falta destas notificações, que as 
penhoras reclamadas são nulas.”

V) Considera o Acórdão ora reclamado, todavia, indo para além da causa de pedir do recurso, 
que as penhoras não se podem manter por, no momento em que foram praticados os actos, a execução 
fiscal estar provisoriamente suspensa para efeito de constituição de garantia idónea.

VI) Refere -se no acórdão ora reclamado: “Simplesmente, se é certo que o processo até poderá 
prosseguir com a penhora dos mesmos bens, a verdade é que médio tempore a nulidade das penhoras 
poderá ter tido consequências negativas para o executado.” E que: “não pode deixar de se reconhecer 
o interesse que o executado tem em ver reconhecida a nulidades das penhoras, ainda que no futuro 
tais actos se possam renovar.”

VII) No entanto, embora na fundamentação do ora deliberado se fale na nulidade das penhoras, o 
Acórdão ora reclamado acaba por, na parte dispositiva, “revogar a decisão recorrida e anular os actos 
reclamados.”

VIII) Ora, tal conclusão que sustenta o ora deliberado, não se nos apresenta, salvo o devido res-
peito, como clara, não sendo perceptível 1º) quais os actos que estão em causa, se os actos relativos 
ao despacho de 16/07/2008 do Director de Finanças Adjunto do Porto (al. C) dos factos provados) 
relativo ao pedido de pagamento em prestações e indeferimento de pedido dispensa de garantia, se 
este, bem como, os actos subsequente a esse despacho, ou se só os actos de penhora; 2º) se esses actos 
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foram julgados nulos ou, pelo contrário, foram declarados meramente anuláveis, com a consequente 
possibilidade da sua renovação?

IX) De facto, na parte fundamentadora do acórdão ora reclamado invoca -se, somente, a nulidade 
das penhoras, no entanto, na parte dispositiva do mesmo, anulam -se os actos reclamados, o que, re-
portado ao que anteriormente se disse relativamente à susceptibilidade de “renovação” dos actos até 
parece ser o que se pretendeu.

X) Assim, tal imprecisão, entre a utilização dos termos “nulidade”, “anular” e “actos” leva -nos à 
impossibilidade de determinar o alcance do ora deliberado, deixando subsistir a dúvida sobre quais são, 
afinal, os actos que estão em causa declarar nulos ou meramente anuláveis, tendo em conta o que foi 
pedido pelo recorrente e o que já foi decidido no Acórdão de 12/09/12, Proc. n.º 0903/12? Pretendeu 
o Acórdão ora reclamado deixar incólumes alguns dos actos impugnados, tendo em conta que estão 
em causa vários actos subsequentes ao despacho de 16/7/08, e quais? Afinal qual foi o vício imputado 
aos actos que levou à sua eliminação da ordem jurídica, dado que até se fala na renovação dos mesmos 
actos?

2. A dúvida da reclamante reside sobre quais são efectivamente os actos reclamados que o acórdão 
anulou: se o despacho de 16/7/2008 do Director de Finanças Adjunto, se os actos subsequentes a esse 
despacho.

Mas, como resulta claramente do cabeçalho da petição inicial da reclamação, os actos reclama-
dos são as “penhoras” que incidiram sobre as “fracções designadas pelas letras “H” e “AJ” do prédio 
inscrito matriz predial urbana da freguesia de Ramalde, sob o artigo 7767”.

O acórdão é muito claro sobre quais são os actos reclamados, ao referir o seguinte:
“Deve começar por se dizer, contrariamente ao que pode transparecer da sentença recorrida, 

que a reclamação dos actos de penhora foi apresentada tempestivamente: a notificação ocorreu em 
27/8/2009 e a reclamação deu entrada no serviço de finanças em 9/9/2009, último dia do prazo de 
10 dias previsto no artigo 277º do CPPT. O acto reclamado não é, porém, o despacho de 16/7/2008 
que autorizou o pagamento em prestações e indeferiu o pedido de isenção de prestação da garantia, 
nem o despacho de 7/9/2009 que decidiu o incidente de nulidade do despacho de 16/7/2008 e dos actos 
subsequentes, mas sim os actos de penhora efectuados em 21/11/2008”.

Portanto, pelo facto de terem sido praticadas antes de se notificar o executado do despacho de 
16/7/2008 que indeferiu o pedido de isenção da prestação de garantia, o tribunal anulou as penhoras, 
pese embora sejam actos que se imponha efectuar no seguimento do processo. Ou seja, não se procedeu 
ao aproveitamento dos actos, porque a ilegalidade causada pode eventualmente ter causado danos ao 
executado susceptíveis de reparação em acção própria. Como se disse no acórdão: “pela penhora de 
um imóvel o direito do executado é esvaziado dos poderes de gozo que o integram, incluindo a posse 
do bem, que passa a ser exercida através de um depositário (art. 2310 do CPPT). Como os “direitos 
e interesses legítimos” dos executados afectados pelas decisões do órgão de execução fiscal, em que 
a assenta a reclamação prevista no artigo 276º do CPPT, se estendem também às posições jurídicas 
substantivas, não pode deixar de se reconhecer o interesse que o executado tem em ver reconhecida a 
nulidade das penhoras, ainda que no futuro tais actos se possam renovar”.

Apesar da inutilidade processual da decisão tomada, porque no dia imediato a Fazenda Pública 
pode proceder às penhoras, há que acautelar os interesses legítimos do executado.

3. Pelo exposto, indefere -se a requerida aclaração.
Custas pela reclamante.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Requisitos.

Sumário:

 I — No recurso de revista excepcional previsto no artigo 150.º do CPTA está excluído 
o controlo do erro na apreciação das provas e na fixação dos factos quando a 
questão colocada não se enquadra na ressalva contida na parte final do n.º 4 do 
artigo 151.º do CPTA.
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 II — Deste modo, nas questões decididas pelo TCA com fundamento em matéria de facto 
que compromete inexoravelmente a análise das questões de direito e o sentido da 
decisão, fica ultrapassado o interesse na discussão das questões jurídicas que se 
mostrem intrinsecamente ligadas àquela matéria de facto.

 III — E também não pode ser admitido o recurso de revista se as questões colocada 
têm uma natureza casuística, com contornos particulares no contexto factual e 
jurídico do caso concreto, reconduzindo -se a matérias que não revelam especial 
complexidade do ponto de vista intelectual e jurídico, sem impacto ou interesse 
comunitário significativo, e também não se antevê a necessidade de intervenção 
do STA para uma melhor aplicação do direito.

Processo n.º 459/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

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

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A…………………………, LDA., com os demais sinais dos autos, interpõe recurso de revista 
excepcional, ao abrigo do disposto no art.º 150.º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central 
Administrativo Sul que, em sede de recurso jurisdicional interposto da sentença proferida pelo Tri-
bunal Administrativo e Fiscal de Loulé, confirmou a decisão que julgara parcialmente improcedente 
a impugnação judicial que deduziu contra a decisão de indeferimento tácito da reclamação graciosa 
que incidiu sobre o acto de liquidação adicional de juros compensatórios referentes aos exercícios de 
2003 a 2006.

1.1. Terminou as alegações do recurso com o seguinte quadro conclusivo:
A. A admissão do presente recurso é claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
B. Isto porque o Acórdão aqui em causa impede qualquer sujeito passivo de impugnar uma liqui-

dação de juros compensatórios, em toda e qualquer situação em que este só é confrontado com uma 
liquidação de juros compensatórios efetuado ao abrigo do n.º 2 do artigo 28º da LGT e do n.º 1 do 
artigo 106º do Código do IRC (atual artigo 114º), mas não também do imposto subjacente aos juros.

C. A relevância jurídica da questão é incontornável, uma vez que está em causa saber se um sujeito 
passivo pode reagir juridicamente contra a liquidação de juros compensatórios sempre que, nos termos 
da lei, não lhe é liquidado o imposto subjacente.

D. A relevância social da questão é, porventura, ainda maior, pois tem por efeito que os contri-
buintes de IRS e de IRC não possam impugnar as liquidações de juros compensatórios nas situações 
em que não lhes é efetuada, nos termos da lei, uma liquidação de imposto, o que viola o princípio do 
acesso ao direito.

E. O Tribunal recorrido insiste que a Recorrente deveria ter impugnado o imposto subjacente 
aos juros compensatórios, quando ficou plenamente demonstrado, provado e explicado que nunca foi 
liquidado qualquer imposto à Recorrente, mas apenas os juros compensatórios.

F. No caso sub judice, estão em causa alegados dividendos distribuídos a duas entidades residentes, 
pelo que a alegada retenção na fonte em falta teria a natureza de imposto por conta.

G. Assim, nos termos do n.º 2 do art.28º da LGT, a Recorrente só foi responsabilizada pelos juros 
compensatórios, pelo que não pode, desta forma, o Tribunal recorrido exigir que a Recorrente impugne 
a liquidação de imposto... imposto esse que não é devido, não foi liquidado, nem é responsabilidade 
da Recorrente.

H. Duas das liquidações de juros compensatórios sofrem do vício de falta de fundamentação, 
uma vez que, em resposta a pedido de fundamentação efetuado pela Recorrente ao abrigo do artigo 37º 
do CPPT, a Administração Tributária referiu que a fundamentação de todas as liquidações de juros 
compensatórios se encontrava no relatório de inspeção de fls. 17, sendo que este nada refere sobre 
eventuais distribuições de lucros ocorridas em 2005 e 2006, que pudessem originar a liquidação de 
juros compensatórios.

I. Não pode incidir tributação sobre os sócios por lucros que foram apurados por métodos indiretos 
na sua participada, visto que estes são meros lucros presumidos.

J. Assim, não pode incidir retenção na fonte sobre lucros apurados por métodos indiretos, uma 
vez que estes, na sua qualidade de lucros presumidos, não podem ser, logicamente, objeto de distri-
buição.

K. Assim, inexistindo normal que estabeleça uma presunção legal de distribuição de lucros presu-
midos (o que constituiria uma dupla presunção), as retenções na fonte que foram consideradas devidas 
e que subjazem às liquidações de juros compensatórios impugnadas nos autos carecem, em absoluto, 
de fundamento legal.



2655

L. Carecendo tais retenções na fonte de fundamento legal, não são devidos os juros compensa-
tórios impugnados nos autos.

Nestes termos, deve ser dado provimento ao presente recurso, devendo, em consequência, ser 
revogada a decisão recorrida.

1.2. A Recorrida não apresentou contra -alegações.
1.3. O Exm.º Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que o recurso 

não devia ser admitido, por inverificação dos respectivos pressupostos legais, argumentando, em suma, 
o seguinte:

«A nosso ver, ressalvado melhor juízo, não se verifica uma capacidade de expansão da contro-
vérsia que legitime a admissão da revista como garantia de uniformização do direito nas vestes da 
sua aplicação prática.

De facto, estamos perante uma situação pontual, que não é particularmente complexa ou me-
lindrosa do ponto de vista jurídico, nem revestindo uma importância fundamental do ponto de vista 
social. (…)

A recorrente nem sequer invoca que a doutrina e/ou jurisprudência se tenham vindo a pronunciar 
em sentido contrário sobre a questão, tornando, desse modo, necessária a sua clarificação para se 
obter uma melhor aplicação do direito.

Pelo contrário, a tese da decisão recorrida vai de encontro à jurisprudência do STA. [Acórdãos 
de 2003 -02.26 -P. 01150/02 e de 2003.06.04 -P. 026628, disponíveis no sítio da Internet www.dgsi.pt]

Por último diga -se que, nem a recorrente alega nem se vê que a decisão recorrida esteja ferida 
por erro manifesto ou grosseiro.».

1.4. Colhidos que foram os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em 
conferência, tendo em conta que constitui jurisprudência já consolidada nesta Secção de Contencioso 
Tributário que o recurso de revista excepcional, previsto no artigo 150.º CPTA, é admissível no âmbito 
do contencioso tributário.

2. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal

Por conseguinte, o recurso de revista excepcional para o STA só é admissível se for claramente 
necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estivermos perante uma questão que, pela 
sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental, sendo que esta importância 
fundamental tem de ser detectada não perante o interesse teórico da questão, mas perante o seu interesse 
prático e objectivo, medido pela utilidade da revista em face da capacidade de expansão da controvérsia 
ou da sua vocação para ultrapassar os limites da situação singular.

Deste modo, e como tem sido explicado nos inúmeros acórdãos proferidos por esta formação, 
que aqui nos dispensamos de enumerar, a relevância jurídica fundamental deve ser detectada 
perante a relevância prática da questão, medida pela sua utilidade face à capacidade de expansão 
da controvérsia, e verificar -se -á tanto em face de questões de direito substantivo como de direito 
processual, quando apresentem especial ou elevada complexidade (seja em razão da dificuldade das 
operações exegéticas a efectuar, seja de um enquadramento normativo especialmente intrincado, 
complexo ou confuso, seja da necessidade de compatibilizar diversos regimes legais, princípios 
e institutos jurídicos) ou quando a sua análise tenha suscitado dúvidas sérias ao nível da jurispru-
dência e/ou da doutrina.

Já a relevância social fundamental verificar -se -á quando estiver em causa um caso que apresente 
contornos indiciadores de que a utilidade da decisão extravasa os limites do caso concreto e das partes 
envolvidas no litígio, representando uma orientação para a resolução desses prováveis futuros casos, 
e se detecte um interesse comunitário significativo na resolução da questão.

Por fim, a clara necessidade do recurso de revista para uma melhor aplicação do direito há-
-de resultar da repetição ou possibilidade de repetição noutros casos e da necessidade de garantir 
a uniformização do direito, estando em causa matérias importantes tratadas pelas instâncias de 
forma pouco consistente e/ou contraditória, impondo -se a intervenção do órgão de cúpula da justiça 
como condição para dissipar dúvidas e alcançar melhor aplicação do direito. Pelo que a admissão 
do recurso terá lugar, designadamente, quando o caso concreto contém uma questão bem carac-
terizada e passível de se repetir em casos futuros e a decisão nas instâncias esteja ostensivamente 
errada ou seja juridicamente insustentável, ou se suscitem fundadas dúvidas por se verificar uma 
divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolu-
ção dos litígios, tornando -se objectivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de 
regulação do sistema.
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Vejamos se tais requisitos se verificam no caso vertente.
Neste recurso, a Recorrente imputa ao acórdão recorrido o erro de julgamento, pedindo a este 

órgão de cúpula da justiça que analise e decida as seguintes questões: (i) a de saber se as liquidações 
de juros compensatórios referentes aos anos de 2005 e 2006 sofrem do vício de falta de fundamen-
tação; (ii) a saber se é legalmente admissível a impugnação judicial autónoma da liquidação de juros 
compensatórios mediante a invocação de vícios inquinantes da legalidade das liquidações do imposto 
que se reportam esses juros.

O acórdão recorrido, proferido pelo TCAS, confirmando a decisão proferida em 1ª instância, 
respondeu negativamente a ambas. Quanto à primeira questão, escreveu -se, no acórdão recorrido, o 
seguinte:

«(…) quanto à questão da falta de fundamentação das liquidações de juros compensatórios, res-
peitantes aos anos de 2005 e 2006, não colhe o argumento da Rte, porque o elemento determinante, 
único, para avaliar da ausência ou não de fundamentos, como foi avançado na sentença, é o conteúdo 
das notas de liquidação remetidas e recebidas pela impugnante, as quais, para todos os anos envolvidos, 
de 2003 a 2006, “evidenciam claramente o montante principal da prestação e os juros compensatórios, 
explicando com clareza o respectivo cálculo e distinguindo -os de outras prestações devidas e contêm 
a indicação das normas legais em que se baseiam.”».

Insiste a Recorrente, neste recurso de revista excepcional, que essas liquidações de juros com-
pensatórios sofrem de vício de falta de fundamentação, reafirmando que, em resposta ao pedido de 
fundamentação que deduziu nos termos do art. 37º do CPPT, a Administração a remeteu para a funda-
mentação constante do relatório de inspecção, o qual, porém, nada refere sobre eventuais distribuições 
de lucros nos anos de 2005 e 2006 que pudessem dar origem a liquidação de juros compensatórios.

Tal questão tem, porém, uma natureza casuística, e depende, além do mais, das ilações de facto 
que o julgador retirou dos elementos de prova constantes dos autos e que o levaram a concluir que essas 
liquidações se encontravam devidamente fundamentadas.

Ora, segundo o preceituado no artigo 150º, n.º 4, do CPTA, «4  - O erro na apreciação das provas 
e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objecto de revista, salvo havendo ofensa de 
uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova para a existência do facto ou que fixe 
a força de determinado meio de prova».

O que significa que está excluído, no recurso de revista excepcional, o controlo do erro na apre-
ciação das provas e na fixação dos factos, ficando apenas ressalvado o controlo quando esteja em causa 
uma disposição expressa da lei que exija certa espécie de prova, ou que fixe a força de determinado 
meio de prova. E não se enquadrando no âmbito desta ressalva a situação discutida nos autos, a questão 
proposta não pode ser objecto de apreciação no recurso excepcional de revista.

Além de que, nestas situações, em que a matéria de facto compromete a análise e o sentido da 
decisão, fica irremediavelmente ultrapassado o interesse na discussão das questões jurídicas que se 
encontram intrinsecamente ligadas à matéria de facto, pois que, a existir erro de julgamento, esse erro 
não se reporta ao quadro legal que impõe a obrigação de fundamentar o acto da liquidação, mas à 
constatação do seu cumprimento no caso concreto, não se tratando, assim, de questão de direito com 
relevância que ultrapasse a fronteira da controvérsia particular destes autos.

Torna -se, assim, claro que esta questão não é susceptível de apreciação em sede de recurso 
excepcional de revista.

Quanto à segunda questão – a saber se é legalmente admissível a impugnação autónoma da liqui-
dação de juros compensatórios mediante a invocação de vícios inquinantes da legalidade das liquidações 
do imposto  -, entende a Recorrente que estando em causa tributação de dividendos distribuídos a duas 
entidades residentes, através de retenção na fonte, e, por conseguinte, pagamento de imposto por conta, não 
podia ter impugnado a liquidação do imposto, de que não é devedora, já que apenas foi responsabilizada 
pelos juros compensatórios a que se reportam as liquidações impugnadas. Razão por que sustenta que 
a tese sufragada no acórdão, da inadmissibilidade da impugnação autónoma dos juros compensatórios, 
impede o sujeito passivo de reagir contra a liquidação de juros compensatórios sempre que não lhe seja 
legalmente liquidado o imposto subjacente, violando -se, com isso, o princípio do acesso ao direito.

O acórdão recorrido confirmou, também nesta vertente do julgado, a decisão proferida em 1ª ins-
tância, com a seguinte fundamentação:

«(…) promover a impugnação autónoma, isolada, de liquidações exclusivamente referentes a 
juros compensatórios, para além de exigir a aceitação, pelo sujeito passivo, do ato de liquidação do 
imposto de que aqueles derivam, só é, legalmente, sustentável no pressuposto de se fundar em motivos 
relacionados com o retardamento da liquidação, a falta de recebimento tempestivo da quantia ou o 
reembolso excessivo e com o juízo de imputabilidade ao contribuinte destes eventos, a assunção da 
sua culpa, ou em vícios privativos, apenas capazes de afectar a legalidade do ato de liquidação dos 
juros compensatórios.

Já, ao invés, a impugnação autónoma destes em que a causa de pedir se reconduza á invocação de 
vício ou ilegalidade unicamente afectante da liquidação do tributo donde decorrem os juros, tem de ficar 
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estritamente dependente do resultado da impugnação judicial dirigida ao ato de apuramento do imposto, 
gerador da exigência de juros compensatórios. Procedendo a impugnação da liquidação de imposto 
procede, sem mais, necessária e obrigatoriamente, a impugnação autónoma da liquidação dos correspec-
tivos juros compensatórios, bem como, improcedendo aquela, forçosamente, esse será o desfecho desta.

Posto isto, na situação de que nos ocupamos, a impugnante não podia, como fez, atacar as liquidações 
adicionais de juros compensatórios, mediante a invocação de vícios, eventualmente, inquinantes da lega-
lidade das liquidações referentes às omitidas retenções na fonte, para efeitos de IRC. Estas tinham de ter 
sido impugnadas à parte, retirando -se, posteriormente, em função do resultado das privativas impugnações 
judicias, consequências sobre a sustentabilidade daquelas. Obviamente, improcede o argumento esgrimido, 
pela Rte, de não ter sido liquidado qualquer imposto, uma vez que a responsabilidade da impugnante “era 
meramente subsidiária”. De novo, a análise dos documentos de fls. 31/34 permite verificar o apuramento 
de montantes de imposto para cada um dos anos de 2003 a 2006 e em todos eles consta notificação da 
possibilidade de “reclamar ou impugnar nos termos e prazos estabelecidos nos art. 70º e 102º do CPPT”. 
Acresce mencionar que a circunstância de a responsabilidade ser subsidiária não contende com o direito 
de impugnar a dívida tributária, como decorre do impresso, em geral, no art. 22º n.º 4 LGT.

Um apontamento final para expressar que esta forma de proceder em nada conflitua com os ditames 
constitucionais, maxime, não implica qualquer denegação de justiça, desde que, o interessado utilize, 
conveniente e adequadamente, todos os meios de reação judicial disponíveis. Inviável é defender -se em 
moldes defeituosos e reputar a necessária consequência indesejável como negação do acesso à justiça.».

Ora, salvo o devido respeito, a questão colocada não revela especial ou particular complexidade do 
ponto de vista intelectual e jurídico, não revestindo dificuldade ou relevância superior à comum, não se 
antevendo, por conseguinte, utilidade na intervenção deste Supremo Tribunal que extravase do âmbito 
da relação que se encontra em litígio nos autos. Isto é, o interesse da matéria não ultrapassa as fronteiras 
deste concreto e singular litígio e a questão colocada não se apresenta como particularmente problemática 
e controversa, não demandando a realização de operações exegéticas de especial dificuldade.

O que tudo nos leva a concluir no sentido de que a questão não reveste uma relevância jurídica 
fundamental face à definição que acima deixámos explicitada.

E também não se vislumbra uma relevância social fundamental, por não se detectar um interesse 
comunitário significativo na sua apreciação e resolução, dado que os interesses em jogo não ultrapassam 
os limites do caso concreto.

Finalmente, também não se visiona, na apreciação feita no acórdão recorrido, um erro grosseiro 
ou decisão descabidamente ilógica, ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, que imponha 
a admissão da revista como claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

Por todo o exposto, não correspondendo o recurso excepcional de revista à introdução generalizada 
de uma nova instância de recurso e não podendo ser utilizado para a imputação de erros de julgamento 
ao acórdão recorrido sem a verificação dos requisitos previstos no art.º 150.º do CPTA, não pode ser 
admitido o presente recurso.

3. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo que integram a formação referida no n.º 5 do artigo 150º do CPTA, 
em não admitir a revista.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Valente Torrão — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Requisitos.

Sumário:

 I — O recurso de revista excepcional previsto no artigo 150.º do CPTA não pode ser 
admitido se as questões colocadas têm uma natureza casuística, com contornos 
particulares no contexto factual e jurídico do caso concreto, reconduzindo -se a 
matérias que não revelam especial complexidade do ponto de vista intelectual e 
jurídico, sem impacto ou interesse comunitário significativo, e também não se antevê 
a necessidade de intervenção do STA para uma melhor aplicação do direito.
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 II — Não se justifica, à luz da apontada disposição legal, a admissão de revista para 
reapreciar a questão de saber se a outorga, pelo gerente de direito, de procuração 
irrevogável, em que confere todos os poderes de gerência a outro sócio da socie-
dade, no exclusivo interesse do procurador, afasta a responsabilidade subsidiária 
do representado no âmbito do que dispõe o artigo 24.º da LGT.

Processo n.º 460/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam, em conferência, na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1. A AUTORIDADE TRIBUTÁRIA E ADUANEIRA interpõe recurso de revista excepcional, ao 
abrigo do disposto no artigo 150.º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo 
Sul que, em sede de recurso jurisdicional interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Sintra, confirmou a decisão de procedência da oposição que A……. deduziu à execução 
fiscal n.º 3433200201507699, instaurada contra a sociedade B……., Lda., e que contra ele revertera, 
julgando extinta esta execução contra o revertido.

Rematou as alegações de recurso com as seguintes conclusões:
A) Quanto à questão que considera que o sócio -gerente que através de procuração em que mandata 

outro sócio para exercer a gerência não pode ser responsável subsidiário pelas dívidas da devedora 
originária, por desse modo se considerar que não exerceu a gerência de facto, consideramos que se 
verificam os requisitos que permitem a interposição de recurso de revista para o STA, nos termos do 
art. 150º do CPTA.

B) Tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos da utilidade jurídica, com 
capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular, decorrendo, da 
interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo como escopo a 
uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num número indetermi-
nado de casos futuros.

C) Isto tendo em conta não só a pertinência da questão jurídica centrada na consideração de que 
não é possível reverter dívidas em gerentes de direito que exercem a gerência por meio de procurador, 
ainda que por procuração irrevogável, pois que se assume que este age com interesse próprio, desres-
ponsabilizando o gerente nomeado e constante no título constitutivo da sociedade.

D) Como se vê, são questões susceptíveis de requerer uma apreciação por parte do STA, tendo em 
vista a necessidade de uma melhor aplicação do direito, neste e em outros casos concretos.

E) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre matéria 
acerca da qual é necessário clarificar a aplicação do direito a estes casos, sendo certo que a resposta a 
dar a essa questão pode interessar a um leque alargado de interessados e eventuais casos futuros, pelo 
que, o presente recurso servirá para uma melhor e, a partir da pronúncia do STA, uniforme aplicação 
do direito.

F) Quanto ao mérito do presente recurso o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, 
uma errada interpretação e aplicação da lei, art. 24º da LGT, art.258º C Civil aos factos, pelo que não 
se deve manter.

G) Ora, o entendimento vertido no douto Acórdão, retira qualquer relevo ao acto de gerência 
efectiva que é, só por si, a passagem de uma procuração por parte do gerente de direito, para que outro 
sócio exerça a gerência de facto da sociedade, e desse modo, desresponsabiliza totalmente o gerente 
nomeado desde logo na constituição da sociedade.

H) Com efeito, impede -se assim que a AT possa responsabilizar o procurador, que também era 
sócio, invocando também a sua ilegitimidade na execução fiscal por não figurar como gerente no pacto 
social.

I) A ter procedência este entendimento vertido no Acórdão recorrido, a AT vê -se completamente 
impossibilitada em fazer reverter as dívidas das sociedades devedoras originárias em gerentes de 
direito que exerçam a gerência de facto ao nomearem outro sócio como seu procurador para exercer 
essa gerência.

J) Esse entendimento, salvo o devido respeito, é redutor do conceito de gerente de direito nome-
ado no pacto social, sem nunca ter renunciado à gerência, e que exerce a gerência de facto através da 
procuração emitida, a ser aceite vai criar um vazio, inviabilizando, assim, a possibilidade da AT fazer 
reverter as dívidas constantes do Processo de execução fiscal, no gerente legalmente nomeado e legítimo 
responsável subsidiário da sociedade devedora
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K) Aliás, sendo o procurador também sócio, ele teria sempre interesse em agir, não só como 
gerente, mas em nome da própria sociedade, pois que é nesta que de facto se repercutem os actos de 
gerência (cf. art.258º C Civil).

L) Todavia, a gerência de facto é exercida por quem é gerente de direito, ou pelo procurador que 
actua em nome dele.

M) Caso a decisão do Acórdão recorrido prevaleça, ficará a Administração impossibilitada de fazer 
reverter as dívidas tributárias de sociedades, em que a gerência por ser exercida por procuração por 
outro sócio, desresponsabiliza o gerente de direito em nome de quem o procurador actua. E deste modo, 
o gerente legalmente nomeado, e que nunca renuncia ao cargo, torna -se parte ilegítima no processo de 
execução fiscal, ficando desresponsabilizado sem que nada conste no pacto social, apenas pelo facto 
de se entender que o procurador tem interesse em agir.

1.2. O Recorrido apresentou contra -alegações para defender a inadmissibilidade do recurso, por 
falta de verificação dos pressupostos contidos no art. 150º do CPTA e, para o caso de assim não se 
entender, sustentou que o recurso não devia obter provimento.

1.3. O Exmo. Procurador -Geral -Adjunto junto do Supremo Tribunal Administrativo emitiu douto 
parecer no sentido de que o recurso não devia ser admitido, por não se verificarem os pressupostos 
legais para essa admissão.

1.4. Colhidos que foram os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em 
conferência, tendo em conta que constitui jurisprudência actualmente pacífica nesta Secção de Con-
tencioso Tributário que o recurso de revista excepcional, previsto no artigo 150.º CPTA, é admissível 
no âmbito do contencioso tributário.

2. Segundo o disposto no n.º 1 do art.º 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou 
social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária 
para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de tais pressupostos, 
em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido preceito legal

Tal preceito prevê, assim, a possibilidade recurso de revista excepcional para o STA quando esteja 
em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de im-
portância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito. Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excepcionalidade 
deste recurso, referindo que ele só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito. Trata -se, 
efectivamente, não de um recurso ordinário de revista, mas antes, como o legislador deixou sublinhado 
na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VIII e n.º 93/VIII, de uma “válvula de segurança 
do sistema”, que só deve ser accionada nos estritos limites do preceito, sob pena de se desvirtuarem 
os fins tidos em vista pelo legislador.

Por conseguinte, este recurso só é admissível se for claramente necessário para uma melhor 
aplicação do direito ou se estivermos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, 
se revista de importância fundamental, sendo que esta importância fundamental tem de ser detectada 
não perante o interesse teórico da questão, mas perante o seu interesse prático e objectivo, medido 
pela utilidade da revista em face da capacidade de expansão da controvérsia ou da sua vocação para 
ultrapassar os limites da situação singular.

E como tem sido explicado nos inúmeros acórdãos proferidos por esta formação, que aqui nos 
dispensamos de enumerar, a relevância jurídica fundamental deve ser detectada perante a relevância 
prática da questão, medida pela sua utilidade face à capacidade de expansão da controvérsia, e verificar-
-se -á tanto em face de questões de direito substantivo como de direito processual, quando apresentem 
especial ou elevada complexidade (seja em razão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, seja 
de um enquadramento normativo especialmente intrincado, complexo ou confuso, seja da necessidade 
de compatibilizar diversos regimes legais, princípios e institutos jurídicos) ou quando a sua análise 
tenha suscitado dúvidas sérias ao nível da jurisprudência e/ou da doutrina.

Já a relevância social fundamental verificar -se -á quando estiver em causa um caso que apresente 
contornos indiciadores de que a utilidade da decisão extravasa os limites do caso concreto e das partes 
envolvidas no litígio, representando uma orientação para a resolução desses prováveis futuros casos, 
e se detecte um interesse comunitário significativo na resolução da questão.

Finalmente, a clara necessidade da revista para uma melhor aplicação do direito há -de resultar 
da repetição ou possibilidade de repetição noutros casos e da necessidade de garantir a uniformização 
do direito, estando em causa matérias importantes tratadas pelas instâncias de forma pouco consistente 
e/ou contraditória, impondo -se a intervenção do órgão de cúpula da justiça como condição para dissipar 
dúvidas e alcançar melhor aplicação do direito. Pelo que a admissão do recurso terá lugar, designada-
mente, quando o caso concreto contém uma questão bem caracterizada e passível de se repetir em casos 
futuros e a decisão nas instâncias esteja ostensivamente errada ou seja juridicamente insustentável, ou 
se suscitem fundadas dúvidas por se verificar uma divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, 
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gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, tornando -se objectivamente útil a intervenção 
do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.

Vejamos se tais requisitos se verificam no caso vertente.
A questão colocada no presente recurso consiste em saber se o acórdão recorrido fez correcto jul-

gamento ao considerar que a outorga, pelo gerente de direito, de procuração irrevogável em que confere 
todos os poderes de gerência a outro sócio da sociedade, afasta a responsabilidade subsidiária do repre-
sentado, no âmbito do que dispõe o art. 24º da LGT, por ausência de exercício de gerência de facto na 
constância da procuração irrevogável, apesar da normatividade ínsita no art. 258º do Código Civil.

O acórdão recorrido, proferido pelo TCAS, confirmou a decisão proferida em 1ª instância, com 
a seguinte fundamentação:

« - Como à evidência se atesta, a questão decidenda, colocada no recurso, consiste em saber se o 
recorrido, no período a que se reportam as dívidas exequendas, há -de ser havido como gerente efectivo 
da sociedade originariamente executada,  - já que é ponto assente que o era de direito  -, na medida 
em que, em 99 JUN 11, passou a outro sócio, C……., a procuração a que se alude em d) e seguintes, 
do probatório.(…)

 - Compulsando a procuração em causa (cfr. doc. de fls. 23/24), constata -se que o recorrente, invo-
cando a sua qualidade de sócio -gerente da sociedade executada originária, constitui seu bastante procu-
rador o outro sócio, C……., para o representar naquela, em todos os seus actos, contratos ou documentos 
a ela pertencentes, conferindo -lhe, ainda, poderes para «[...] movimentar quaisquer contas bancárias, 
aceitar, sacar, endossar ou avalizar letras ou quaisquer outros títulos de crédito, [...] fazer depósitos ou 
levantamentos de dinheiro, assinando, para o efeito, os respectivos cheques, praticando e assinando tudo 
o mais que seja necessário para os fins indicados», para ele transferindo os seus inerentes poderes na 
mesma; Vale isto por dizer, pois, que não estamos em face de uma procuração passada pela sociedade a 
um terceiro, para exercício da gerência, mas antes perante tal tipo de negócio jurídico concretizado pela 
pessoa do recorrente enquanto tal e em face da sua qualidade de sócio gerente da devedora originária.

 - Ora, a ficarmo -nos por aqui e em face do teor a procuração em questão referenciado no parágrafo 
que antecede, crê -se que forçoso se imporia concluir que o recorrente teria conferido ao aludido C……. 
um verdadeiro mandato com representação, na medida em que este passou a agir, não só, por conta 
e no interesse, mas também, em nome daquele, sendo incontroverso que os actos e negócios jurídicos 
concretizados pelo representante em nome do representado, no âmbito dos respectivos poderes, produzem 
os seus efeitos na esfera jurídica do último, por força do disposto no art. 258º do CCivil. (…)

 - Só que, no caso que aqui nos ocupa, a questão da procuração não pode ser analisada nesta 
óptica, uma vez que a mesma consubstancia uma procuração irrevogável como ressalta da matéria 
aditada ao probatório e, relevante e indiciariamente, no exclusivo interesse do procurador.

 - De facto, para se apurar os beneficiários da dita procuração não pode deixar de se atender à 
relação subjacente à mesma.

 - E, assim sendo, crê -se que das circunstâncias relatadas nos autos, maxime no probatório, quer 
positivas, como sejam a realização do contrato de sociedade, em simultâneo não só com a passagem da 
procuração mas, ainda e também, com a celebração de contrato promessa em que o recorrido promete ceder 
a quota da sociedade acabada de constituir ao outro sócio mediante contrapartida monetária, que declarou 
já ter recebido e de que deu quitação — não se mostrando plausível nem que quem acaba de constituir 
uma sociedade, se efectivamente tal corresponder à sua real vontade, prometa, em simultâneo, vendê -la 
a terceiro, nem que, a dar de barato tal situação, tendo já recebido a respectiva contrapartida monetária 
se tenha, ainda assim, mantido na sociedade, como sócio gerente  -, quer negativas, particularmente na 
indemonstrada actuação, em concreto, do recorrido, como verdadeiro sócio gerente da devedora originária, 
apenas na pessoa do procurador se vislumbra, neste domínio, interesse na procuração irrevogável.(…)

 - Mas, sendo assim, então e em face à relação subjacente e às consequências jurídicas decorrentes 
da procuração irrevogável em causa nos autos, o que se tem de concluir é que o procurador, ainda 
que actuando em nome do recorrido, não o fez no interesse deste, mas, antes e apenas, no seu próprio 
interesse, não sendo, nessa medida, legítimo responsabilizar o primeiro como gerente e, muito menos, 
pela actuação, necessariamente culposa, dessa mesma gerência.

 - Assim, consequentemente e sem necessidade de apreciação de quaisquer outras questões, importa 
concluir que, no caso que aqui nos ocupa, cingindo -se a alegação e prova da recorrente, à qualidade 
jurídica de gerente do recorrido e ao exercício da gerência pelo outro sócio e procurador, ao abrigo de 
procuração irrevogável passada pelo pri meiro ao segundo, o recurso não pode obter ganho de causa.».

Donde se verifica, desde logo, que a tese adoptada no acórdão recorrido e que determinou a solu-
ção jurídica encontrada se funda essencialmente na leitura que o julgador fez do exercício das funções 
de gerência pelo sócio -gerente/oponente à luz do contexto factual que rodeou a outorga de procuração 
irrevogável a favor de outro sócio; ou, por outras palavras, funda -se basicamente nas ilações de facto 
e juízos de valor que o julgador extraiu da materialidade fáctica que deu como provada, pelo que a 
solução dada ao litígio foi grandemente determinada pela ponderação e valoração dessa matéria de 
facto, estando intimamente conexionada com as particularidades factuais do caso concreto.
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Ora, por força do preceituado nos n.ºs 3 e 4 do art 150º CPTA, está excluído do recurso de revista o 
controlo do erro na apreciação das provas e na fixação dos factos, ficando ressalvado esse controlo apenas 
quando esteja em causa uma disposição expressa da lei que exija certa espécie de prova ou que fixe a força 
probatória de determinado meio de prova. E não se enquadrando no âmbito desta ressalva a situação dis-
cutida nos presentes autos, a questão proposta não pode ser objecto de apreciação neste recurso de revista.

De todo o modo, não estando a decisão recorrida ostensivamente errada nem se podendo afirmar 
que é juridicamente insustentável a tese que nela foi sufragada, não se suscitando, tão -pouco, fundadas 
dúvidas sobre a sua bondade à luz do quadro fáctico que se encontra provado, a admissão desta revista 
não se pode ancorar numa “clara necessidade da revista para uma melhor aplicação do direito”.

Por outro lado, a questão em análise não se apresenta como particularmente difícil ou confusa do 
ponto de vista jurídico, não demandando a execução de operações exegéticas de especial dificuldade 
jurídica, reconduzindo -se, antes, à vetusta problemática dos efeitos da procuração irrevogável nas esferas 
jurídicas do procurador e do representado e das deduções e ilações factuais e jurídicas que essa realidade 
permite para efeitos de determinar quem terá, de facto, exercido a gerência da sociedade. O que tudo 
nos leva a concluir no sentido de que a questão não reveste uma “relevância jurídica fundamental”.

Acresce que também não se vislumbra uma “relevância social fundamental”, por não se surpre-
ender, no caso dos autos, um interesse comunitário que, pela sua peculiar importância, pudesse levar, 
por si só, à admissão de revista, já que os interesses em jogo não ultrapassam significativamente os 
limites do caso concreto.

Por todo o exposto, não correspondendo o recurso excepcional de revista à introdução generalizada 
de uma nova instância de recurso e não podendo ser utilizado para a imputação de erros de julgamento 
ao acórdão recorrido sem a verificação dos requisitos previstos no art.º 150º do CPTA, não pode ser 
admitido o presente recurso.

3. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo que integram a formação referida no n.º 5 do artigo 150º do CPTA, 
em não admitir a revista.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Valente Torrão — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Reclamação de créditos: privilégios creditórios; IM.

Sumário:

 I — Nos termos dos artigos 744.º, n.º 1 do Código Civil e 122.º do Código do IMI, 
gozam de privilégio imobiliário especial sobre os bens cujos rendimentos estão 
sujeitos a Imposto Municipal sobre Imóveis, os créditos de IMI inscritos para 
cobrança no ano corrente na data da penhora e nos dois anos anteriores, bem 
como os respectivos juros de mora, pelo que devem ser também graduados em 
primeiro lugar, precedendo os créditos garantidos por hipoteca.

 II — Os créditos da Fazenda Pública, relativos a IRC e IRS, apenas gozam de privilé-
gio imobiliário geral, nos termos dos artigos 111.º do CIRS e 108.º do CIRC, não 
prevalecendo sobre os créditos reclamados garantidos por hipoteca.

Processo n.º 474/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: Caixa Económica Montepio Geral.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A Fazenda Pública interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Aveiro proferida nos autos de verificação e graduação de créditos que correm termos por apenso à 
execução fiscal n.º 00782008010008293 instaurada contra A………………. e mulher para cobrança 
do IMI de 2006 e 2007 e IRS de 2002.
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Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
1. No processo de execução fiscal n.º 0078200801008293 e apensos (designadamente os processos 

executivos nºs 0078200801013319 e 0078200801031120), foi penhorada a favor da Fazenda Nacio-
nal, em 13/05/2009, a fracção autónoma designada pela letra “F” do prédio constituído em regime de 
propriedade horizontal, inscrita na respectiva matriz predial urbana da freguesia de S. Félix da Mari-
nha, sob o artigo 2010, e descrito na 1ª Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o 
n.º 2922/20090518 — F da referida freguesia, tendo tal penhora sido registada na referida Conservatória 
pela Apresentação 6076 de 2009105/13.

2. Pela Fazenda Pública, na sequência de notificação nos termos do artigo 243º do CPPT, não foi 
reclamado qualquer crédito, por não existirem outros créditos com garantia real ou privilégio creditório 
em cobrança coerciva fiscal para além dos que figuram na divida exequenda.

3. Não se conforma a Fazenda Pública com a douta sentença recorrida, porquanto a mesma graduou 
em último lugar, quando deveria ter sido em primeiro lugar, os créditos exequendos relativos a IMI 
de 2006 e 2007, garantidos por privilégio creditório imobiliário especial e pela penhora efectuada, em 
13/05/2009, no processo executivo e apensos supra identificados sobre a fracção autónoma designada 
pela letra “F” do prédio inscrito na matriz predial urbana da freguesia de S. Félix da Marinha sob o 
artigo 2922/20090518.

4. Com efeito, estes créditos exequendos porque respeitam à fracção penhorada no processo 
executivo e apensos supra identificados e foram inscritos para cobrança nos dois anos anteriores ao 
ano corrente na data da penhora, gozam de privilégio imobiliário especial, de acordo com o disposto 
no n.º 1 do artigo 744.º do C.C., ex vi artigo 122.º do IMI.

5. Deste modo, deveriam tais créditos, ter sido graduados em primeiro lugar, antes do crédito 
hipotecário reclamado pela Caixa Económica Montepio Geral, S.A.

6. Não o tendo feito, a douta sentença recorrida violou o disposto nos artigos 240.º, n.º 1, do CPPT, 
nos artigos 744, n.º 1, e 747, n.º 1, alínea a), do CC e no artigo 122.º do CIMI.

1.2. Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido do provimento do recurso.
2. A sentença deu como assente a seguinte factualidade:
1. No exercício da actividade bancária que exerce, a reclamante concedeu a A……………………. 

e mulher, a pedido deles, em 29/10/2001 um empréstimo, entregando -lhes a quantia de € 16.400, 000 es-
cudos, ou € 81 802,86, de que os mesmos ficaram devedores, para aquisição da fracção “F”, objecto 
da penhora — doc. 1 da p.i.

2. Como garantia, entre o demais, do mesmo capital mutuado, juros, despesas e legais acréscimos, 
foi constituída a favor da entidade bancária reclamante uma hipoteca sobre o prédio urbano, fracção”F”, 
objecto de penhora, quarto e quinto pisos esquerdo ou segundo e terceiro andares esquerdo, inscrita 
na matriz respectiva sob o artigo 2010 — F e descrita na CRP de Vila Nova de Gaia sob o n.º 92 882, 
do L -G 127, do prédio urbano em regime de propriedade horizontal sito no …………….., n.º ……. e 
……., freguesia de S. Félix da Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia – idem

3. Contra A………………… e mulher foi instaurada a execução fiscal n.º 0078200801008293, por 
dívidas de IMI dos anos de 2006 e 2007 e IRS de 2002, no total de €2 235,15 - fls. 26 e ss. dos autos.

4. A dívida supra referida encontrava -se garantida por uma penhora registada em 20/04/2009, no 
âmbito das referidas execuções fiscais, sobre o imóvel referido em 2 (fls. 77).

5. Em 16/11/2009, e no âmbito das execuções fiscais referendadas, foi realizada a venda judicial 
por meio de propostas em carta fechada do imóvel referido em 2, pelo preço de € 51 800,00 (fls. 46 e 
84 dos autos).

6. O imóvel objecto dessa venda judicial foi adjudicado à Entidade Bancária Reclamante (fls. 84 
dos autos).

3. Na execução fiscal por dívidas de IRS de 2002 e de IMI de 2006 e 2007 a Caixa Económica 
Montepio Geral reclamou um crédito resultante de contrato de mútuo garantido por hipoteca voluntária 
constituída em 15/11/2001.

A sentença reconheceu o crédito hipotecário e graduou -o em primeiro lugar, seguido das quantias 
exequendas.

A Fazenda Publica não se conforma com a graduação, por entender que os créditos fiscais de 
IMI gozam de privilégio imobiliário especial, por terem sido inscritos para cobrança nos dois anos 
anteriores ao registo da penhora.

Efectivamente, a recorrente tem razão.
A penhora foi registada em 13/5/2009 e os créditos de IMI foram inscritos para cobrança em 2008. 

Por conseguinte, além de beneficiarem da garantia da penhora, gozam de privilégio creditório imobiliário 
especial de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 744º do Ccv, ex vi, artigo 122º do CIMI.

Ora, conforme preceitua o artigo 686º no 1 do Código Civil, «a hipoteca confere ao credor o 
direito de ser pago pelo valor de certas coisas imóveis, ou equiparadas, pertencentes ao devedor ou a 
terceiro com preferência sobre os demais credores que não gozem de privilégio especial ou prioridade 
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de registo». Por sua vez, o referido artigo 744º do CCv, estabelece que «os créditos por contribuição 
predial devida ao Estado e autarquias locais, inscritos para cobrança no ano corrente da data de penhora, 
ou acto equivalente, e nos dois anos anteriores, têm privilégio sobre os bens cujos rendimentos estão 
sujeitos àquela contribuição».

Acresce ainda que, não havendo dúvida que os créditos de IMI especiais, encontra -se expressa-
mente previsto no artigo 751º do CCv, na redacção dada pelo DL n.º 38/03, de 8/3, que os privilégios 
imobiliários especiais preferem à hipoteca ainda que estas garantias sejam anteriores. E assim tem de-
fendido a jurisprudência deste Tribunal: «nos termos dos artigos 744.º, n.º 1 do Código Civil e 122º do 
Código do IMI, gozam de privilégio imobiliário especial sobre os bens cujos rendimentos estão sujeitos 
a Imposto Municipal sobre Imóveis, os créditos de IMI inscritos para cobrança no ano corrente na data 
da penhora (…), e nos dois anos anteriores, bem como os respectivos juros de mora (8.º do Decreto -Lei 
n.º 73/99, de 16 de Março), pelo que devem ser também graduados em primeiro lugar, precedendo os 
créditos garantidos por hipoteca (cfr. Ac. do STA de 20/3/2013, rec. n.º 01284/12)

No caso dos autos, os créditos exequendos de IMI respeitam ao prédio penhorado e vendido no 
processo de execução e foram inscritos para cobrança em 2008, ou seja, dentro dos dois anos anteriores 
à data do registo da penhora, ocorrida em 13/5/2009.

O mesmo não acontece com os créditos exequendos de IRS, que apenas gozam de privilégio 
imobiliário geral, pelo que não prevalecem sobre a hipoteca. Como se diz no Ac. do STA de 18/1/12 
rec. n.º 648/11 «os créditos da Fazenda Pública, relativos a IRC e IRS, apenas gozam de privilégio 
imobiliário geral, nos termos dos arts. 111º do CIRS e 108º do CIRC, não prevalecendo sobre os cré-
ditos reclamados garantidos por hipoteca».

Cumpre, ainda, atender, a que, nos termos do artigo 8.º do Decreto -Lei n.º 73/99, de 16 de Março, 
as dívidas provenientes de juros de mora gozam dos mesmos privilégios que por lei sejam atribuídos 
às dívidas sobre que recaírem.

Dai que o recurso tenha que proceder.
4. Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogando a sentença recorrida, 
em consequência, proceder à graduação de créditos do seguinte modo:

1.º  - Créditos de IMI de 2006 e 2007, inscritos para cobrança em 2008, e respectivos juros de 
mora;

2.º Crédito hipotecário reclamado pela Caixa Económica Montepio Geral e respectivos juros 
relativos aos últimos 3 anos (art. 693.º, n.º 2 do CC);

3.º Créditos de IRS de 2002, e respectivos juros de mora;
Sem custas.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Requisitos.

Sumário:

 I — O recurso de revista excepcional previsto no artigo 150.º do CPTA só é admissível 
se for claramente necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estiver-
mos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista 
de importância fundamental, sendo que esta importância fundamental tem de ser 
detectada não perante o interesse teórico da questão, mas perante o seu interesse 
prático e objectivo, medido pela utilidade da revista em face da capacidade de 
expansão da controvérsia ou da sua vocação para ultrapassar os limites da situ-
ação singular.

 II — Não pode ser admitido o recurso de revista se as questões colocadas têm uma 
natureza casuística, com contornos particulares no contexto factual e jurídico do 
caso concreto, reconduzindo -se a matérias que não revelam especial complexidade 
do ponto de vista intelectual e jurídico, sem impacto ou interesse comunitário 
significativo, e também não se antevê a necessidade de intervenção do Supremo 
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Tribunal para uma melhor aplicação do direito porque não se visiona na apreciação 
feita pelo tribunal recorrido qualquer erro grosseiro ou decisão descabidamente 
ilógica, ostensivamente errada ou juridicamente insustentável.

 III — Por outro lado, é vedado ao STA, como tribunal de revista, pronunciar -se sobre a 
apreciação da matéria de facto levada a efeito pelo tribunal recorrido, conforme 
decorre expressamente do disposto no artigo 150.º, ns.º 3 e 4 do CPTA.

Processo n.º 506/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, S. A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. A FAZENDA PÚBLICA interpõe recurso de revista excepcional, ao abrigo do disposto no 

art.º 150.º do CPTA, do acórdão proferido pelo TCA Sul que, em sede de recurso jurisdicional, re-
vogou a sentença proferida pelo TAF de Sintra e julgou procedente a impugnação judicial deduzida 
pela sociedade A…………, S.A., contra a liquidação adicional de IRC referente ao exercício de 2005, 
determinando a anulação desta liquidação.

1.1. Terminou as alegações do recurso com o seguinte quadro conclusivo:
A) Quanto às questões de determinar se a situação de relações especiais tem ou não influência para 

efeitos de aferir se um determinado sujeito passivo, que não declara qualquer intenção de reinvestimento 
tem, ou não, direito ao beneficio do art. 45º do CIRC, ou se para o mesmo apenas relevam as condições 
em tal preceito elencadas, bem como a de saber quais são os pressupostos de que depende a anulação 
total ou parcial do acto tributário e se é legítimo ao Tribunal considerar que há dúvida na quantificação 
quando é a lei que estabelece a medida dessa mesma quantificação, verificam -se os requisitos que 
permitem a interposição de recurso de revista para o STA, nos termos do art. 150º do CPTA.

B) Uma vez que tais questões assumem relevância jurídica ou social, aferida em termos da utilidade 
jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular, 
decorrendo, da interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo 
como escopo a uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num 
número indeterminado de casos futuros.

C) Assim, tal questão assume particular relevância jurídica ou social, atenta a necessidade de uma 
melhor aplicação do direito neste e em outros casos futuros, atenta não só a pertinência da questão 
jurídica centrada na determinação do regime das mais -valias, constante do então art. 45º do CIRC, caso 
existam relações especiais e o sujeito passivo não esteja em condições de beneficiar da exclusão de 
tributação prevista no então art. 31º do EBF, bem como, a da pertinência do regime da anulação total 
ou parcial do acto, mas também, pelo facto de se mostrar assaz pertinente que o órgão de cúpula da 
justiça administrativa tributária se pronuncie sobre tais questões de modo a obter uma melhor aplicação 
da justiça no caso em concreto.

D) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre matéria 
de interpretação complexa, acerca da qual é admissível existirem dúvidas interpretativas na aplicação 
do quadro legal das mais -valias em IRC e do regime de anulação do acto tributário, que pode interessar 
a um leque alargado de interessados e eventuais casos pendentes em Tribunal, pelo que, o presente 
recurso servirá para uma melhor e, a partir da pronúncia do STA, uniforme aplicação do direito.

E) Quanto ao mérito do presente recurso, o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, 
uma errada interpretação e aplicação do então art. 45º do CIRC e do então art. 31º do EBF, aos factos, 
pelo que, não se deve manter.

F) Conforme resulta dos autos a então impugnante aceitou que 40% das acções que foram ad-
quiridas em 17/12/04 à “B…………” concorrem para a formação do lucro tributável. E, por isso, as 
correcções efectuadas pela AT, nessa base, excluindo no campo 229 do Q07 da Mod. 22 o montante 
correspondente a essa percentagem no montante de € 3.509.948,88 não só estão correctas como foram 
aceites pelo sujeito passivo.

G) E, não tendo o sujeito passivo declarado qualquer intenção de reinvestimento das mais -valias 
realizadas, facto que também resulta assente nos autos e o Acórdão recorrido confirma, não tinha a AT 
que indagar sobre a eventual aplicação, ou não, dos pressupostos de aplicação do benefício relativo ao 
reinvestimento dos valores de realização, nos termos do então art. 45º do CIRC.

H) Ora, não só a AT inexistindo qualquer declaração de intenção do sujeito passivo, desconhece o 
facto do reinvestimento, como também, contrariamente ao deliberado no Ac. recorrido, se entende que 
o então art 45º do CIRC não pode ser visto isoladamente nas situações, como a constante dos autos, 
em que o sujeito passivo podia, ou não, beneficiar de um outro benefício fiscal.

I) Se está, em certa medida, correcto afirmar -se que a aplicação do então art. 45º do CIRC só de-
pendia do preenchimento dos requisitos aí elencados, também se nos afigura como correcto considerar, 
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em casos em que a AT previamente faz a análise de que o sujeito passivo, desde logo, não pode usufruir 
do benefício que consta da sua declaração Mod. 22, que não há que tomar em consideração a aplicação 
do então art. 45º do CIRC, por o sujeito passivo não ter invocado a intenção do reinvestimento.

J) Assim, nessas situações, em que a AT se pode ver confrontada com a aplicação simultânea de 
dois benefícios, a exclusão ou não da tributação, ou a consideração das mais -valias por 50% do seu 
valor, deve considerar -se que o então art. 45º do CIRC deve ser confrontado com o então art. 31º do 
EBF e, desta forma, só se o sujeito passivo tiver invocado a intenção de reinvestir, nos termos do n.º 5 
do referido art. 45º do CIRC, poderá a AT considerar a aplicação do regime aí contemplado.

K) Por outro lado, ao considerar que a liquidação em análise devia ser anulada na totalidade, o 
Ac. recorrido violou o art. 100º da LGT.

L) O critério jurisprudencial para determinar se o acto deve ser total ou parcialmente anulado 
passa por determinar se a ilegalidade afecta o acto tributário no seu todo, caso em que o acto deve ser 
integralmente anulado ou apenas em parte, caso em que se justifica a anulação parcial.

M) Ora, impondo o então art. 45º do CIRC que as mais -valias sejam consideradas, para efeitos 
de determinação do lucro tributável, em metade do seu valor, não há dúvida que o legislador não só 
considera a eventual divisibilidade do acto tributário, como também, devolve à AT a competência para 
proceder a todas as operações de cálculo ou aritméticas no sentido de determinar “a metade do valor” 
das mais -valias reinvestidas.

N) Mais, não há dúvida de que, não tendo a AT considerado, na tributação, a metade desse valor, 
o acto só está parcialmente ferido de ilegalidade.

O) Donde, era completamente possível, o Acórdão reclamado ter procedido a uma anulação parcial 
da liquidação, não restando qualquer dúvida quanto à quantificação devida, dadas as contas que, nos 
termos da lei, são indicadas à AT efectuar.

P) Sendo certo que até é o próprio Acórdão reclamado que refere que não compete ao Juiz 
substituir -se à AT no apuramento da matéria colectável e na elaboração da subsequente liquidação, 
deve concluir -se que, no caso, tendo a lei determinado, exactamente, qual é o valor da mais -valia a 
considerar, a ilegalidade não afecta o acto tributário no seu todo, mas apenas em parte, pelo que, deveria 
o Ac. recorrido ter concluído pela anulação parcial do acto.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser admitido o presente recurso de 
revista e, analisado o mérito do recurso, deve ser dado provimento ao mesmo, revogando -se o Acórdão 
recorrido, com todas as legais consequências.

1.2. A sociedade Recorrida contra -alegou para defender a inadmissibilidade do recurso, por falta 
de verificação dos pressupostos contidos no art. 150º do CPTA.

1.3. O Exmº Magistrado do Ministério Público emitiu douto parecer no sentido de que o recurso 
não devia ser admitido, por não se mostrarem preenchidos os respectivos pressupostos.

1.4. Colhidos que foram os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em 
conferência, tendo em conta que constitui jurisprudência já consolidada nesta Secção de Contencioso 
Tributário que o recurso de revista excepcional, previsto no artigo 150.º CPTA, é admissível no âmbito 
do contencioso tributário.

2. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal

Por conseguinte, o recurso de revista excepcional para o STA só é admissível se for claramente 
necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estivermos perante uma questão que, pela 
sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental, sendo que esta importância 
fundamental tem de ser detectada não perante o interesse teórico da questão, mas perante o seu interesse 
prático e objectivo, medido pela utilidade da revista em face da capacidade de expansão da controvérsia 
ou da sua vocação para ultrapassar os limites da situação singular.

Deste modo, e como tem sido explicado nos inúmeros acórdãos proferidos por esta formação, que 
aqui nos dispensamos de enumerar, a relevância jurídica fundamental deve ser detectada perante a 
relevância prática da questão, medida pela sua utilidade face à capacidade de expansão da controvérsia, 
e verificar -se -á tanto em face de questões de direito substantivo como de direito processual, quando 
apresentem especial ou elevada complexidade (seja em razão da dificuldade das operações exegéticas 
a efectuar, seja de um enquadramento normativo especialmente intrincado, complexo ou confuso, seja 
da necessidade de compatibilizar diversos regimes legais, princípios e institutos jurídicos) ou quando 
a sua análise tenha suscitado dúvidas sérias ao nível da jurisprudência e/ou da doutrina.

Já a relevância social fundamental verificar -se -á quando estiver em causa um caso que apresente 
contornos indiciadores de que a utilidade da decisão extravasa os limites do caso concreto e das partes 
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envolvidas no litígio, representando uma orientação para a resolução desses prováveis futuros casos, 
e se detecte um interesse comunitário significativo na resolução da questão.

Por fim, a clara necessidade do recurso de revista para uma melhor aplicação do direito há -de 
resultar da repetição ou possibilidade de repetição noutros casos e da necessidade de garantir a unifor-
mização do direito, estando em causa matérias importantes tratadas pelas instâncias de forma pouco 
consistente e/ou contraditória, impondo -se a intervenção do órgão de cúpula da justiça como condição 
para dissipar dúvidas e alcançar melhor aplicação do direito. Pelo que a admissão do recurso terá lu-
gar, designadamente, quando o caso concreto contém uma questão bem caracterizada e passível de se 
repetir em casos futuros e a decisão nas instâncias esteja ostensivamente errada ou seja juridicamente 
insustentável, ou se suscitem fundadas dúvidas por se verificar uma divisão de correntes jurisprudenciais 
ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, tornando -se objectivamente 
útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.

Vejamos se tais requisitos se verificam no caso vertente.
É incontroverso, face à matéria fáctica assente nas instâncias que, na sequência de acção inspectiva 

à impugnante, ora recorrida, que abrangeu o IRC do exercício de 2005, a AT procedeu a liquidação 
adicional deste imposto com fundamento em existência de mais -valias realizadas na alienação que 
a impugnante levou a efeito em 21/12/2005 das acções que detinha na sociedade B…………, S.A., 
correspondentes a 100% do capital social desta empresa, por entender que, não obstante tais acções 
serem detidas pela alienante há mais de um ano, parte delas havia sido adquirida há menos de três anos 
a membros do seu órgão social, e, ante a existência de relações especiais, nos termos do art. 58º, n.º 4, 
alínea c), do CIRC, e artigo 31º, nºs. 2 e 3, do Estatuto dos Benefícios Fiscais, as mais -valias realizadas 
tinham de concorrer para a formação do lucro tributável.

Dissentindo, a A…………, S. A. deduziu impugnação judicial contra tal liquidação, fundamentada 
em errónea quantificação da matéria colectável, argumentando que apesar de as mais -valias corres-
pondentes à alienação de 40% do capital social da B………… concorrerem para a formação do lucro 
tributável, essas mais -valias foram parcialmente reinvestidas nos termos do contrato de permuta de 
valores imobiliários que celebrara com a sociedade C…………, S. A., no âmbito do qual permutou as 
acções que detinha na sociedade B………… pelas acções que a sociedade co -contratante detinha nas 
sociedades D…………, S. A. e E…………, S. A., e, advogando que essas mais -valias beneficiam, na 
medida do reinvestimento, da redução de tributação a que se refere 0 art. 45º, n.º 4, do CIRC, a qual não 
foi considerada na liquidação impugnada, pede a anulação desta liquidação adicional de imposto.

A sentença de 1ª instância julgou a impugnação improcedente, por considerar que, «Como decorre 
do probatório a correcção efectuada pela AT, assenta no facto da Impugnante ter alienado acções que 
detinha na sociedade “B…………, SA”, cuja mais -valia apurada foi deduzida na declaração modelo  22 
de IRC e que essas acções tinham sido adquiridas a membros do seu conselho de administração, o que 
configura a existência de relações especiais, impeditiva da aplicação do benefício fiscal, nos termos 
da alínea c) do n.º 4 do art. 58º do CIRC (actual art. 63º), de acordo com a previsão do nº3 do art. 31º 
do EBF (actual art. 32º).

Perante os factos apurados e o enquadramento legal aplicável, conclui -se que a actuação da AT 
não afronta qualquer norma legal.».

Dessa sentença recorreu a impugnante para o TCAS, sustentando a existência de erro de julgamento, 
por não estar em causa a aplicação das invocadas normas do Estatuto dos Benefícios Fiscais, mas antes 
a quantificação da matéria colectável, na medida em que no seu apuramento não foi tido em conta o 
desagravamento fiscal decorrente do parcial reinvestimento das mais -valias, nos termos do art. 45º do 
CIRC (actual art. 48º), de que, como todos os demais sujeitos passivos de IRC, a impugnante tem o 
direito de beneficiar, desde que cumpridos os necessários requisitos legais e na consideração do que 
dispõe o art. 58º, n.º 4 (actual art. 63º) do CIRC.

O acórdão do TCAS concedeu provimento ao recurso e, revogando a sentença recorrida, julgou a 
impugnação procedente, determinando a anulação total da liquidação com a seguinte fundamentação:

«(…) esta situações de relações especiais, se adequada à consideração das mais -valias na forma-
ção do lucro tributável, não tem contudo, qualquer influência para efeitos de aferir se um determinado 
contribuinte tem(inha), ou não, direito, ao benefício, à data, consagrado no art. 45º, do CIRC, para o 
que apenas relevavam as condições em tal preceito elencadas.(…)

 - Ora, no caso vertente, não se controverte verificarem -se os condicionalismos impostos pelo 
referido n.º 1, do art. 45º do CIRC (…)

 - Ora, sendo pacífico que a transmissão referida, por banda da impugnante, das acções que detinha 
na «B…………, SA», desde 2003, caem no âmbito da exclusão da composição do lucro tributável, ao 
abrigo do n.º 2, do referido art. 31º do EBF, por não abrangidas pelo seu n.º 3, à face do probatório 
fixado, a razão apenas podia falecer à recorrente, neste domínio, se e na medida em que houvesse 
fundamento legal para excluir o benefício concedido pelo n.º 1, do art. 45», do CIRC, antes transcrito; 
A verdade, no entanto, é que à luz desse mesmo probatório, tal não sucede.
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 - (…) era fundamento legal dessa exclusão a não verificação dos pressupostos elencados no n.º 4, 
do mesmo normativo (…), pressupostos estes que, no entanto, se não indiciam tendo em conta que o 
valor decorrente da alienação das acções da «B…………, SA» foi parcialmente reinvestido na aquisição 
de acções da «D…………, SA» e da «E…………, SA.», que era detida pela impugnante há mais de um 
ano, que, quer a impugnante, quer a «C…………, SA» têm sede no nosso País e, finalmente, que entre 
elas se não aponta existir quaisquer relações especiais.(…)

 - Ora sendo assim, tanto basta, a nosso ver, para se concluir pela imputada errónea quantificação 
da matéria tributável, uma vez que, como reconhecido pela FPública, no montante do lucro tributável 
que suporta a liquidação impugnada foi considerada toda a mais -valia resultante da percentagem das 
acções da «B…………, SA», que a recorrente permutou com a «C…………, SA», e que resultaram de 
aquisições a membros dos seus órgãos sociais, nos termos referidos em B), do probatório  - e, nessa 
medida, em situação de relações especiais não contestadas  -, sem que, no entanto, se tivesse atendido 
ao benefício do n.º 1, do art. 45º do CIRC, já aludido.

 - E não é relevante que, em sede de informação/contestação, a FPública tenha vindo esgrimir 
com a circunstância de a recorrente não ter dado acatamento ao n.º 5, do art. 45º do CIRC, relativo à 
manifestação da intenção do revestimento (…) ou, em síntese, quanto a quaisquer outras circunstâncias 
que, em seu entender, fossem substantivamente adequadas a obstar ao direito ao benefício a que se 
arroga a impugnante, ao abrigo do n.º 1, do art. 45º do CIRC, uma vez que tais obstáculos, cabendo -lhe 
a ela, por seu turno, alegá -los e demonstrá -los, consubstanciam a fundamentação substancial a que 
teria de se ter arrimado, oportunamente, para proceder às correcções a que procedeu e que subjazem 
à liquidação impugnada.

 - Ora, estando tal fundamentação plasmada no RIT, constata -se, nos termos, desde logo, mencio-
nados no probatório, por transcrição, que a AT se limitou a considerar, no caso, a aplicabilidade, ou 
não, do art. 31º do EBF, face ao declarado pela impugnante, concluindo por lhe dar resposta negativa, 
no que concerne às ditas acções da «B…………, SA», que a impugnante adquiriu a membros dos seus 
corpos sociais, nessa medida extrapolando que o valor correspondente tinha de ser englobado no lucro 
tributável; Contudo, não ponderou se, para além disso, a impugnante, quanto ao valor correspondente 
à alienação dessas mesmas acções, tinha direito ao benefício plasmado no n.º 1, do art. 45º do CIRC, 
atendendo àquele pela sua totalidade; razão porque, em sintonia, não deixou cair, uma palavra, se-
quer, sobre tal matéria, no referido RIT, designadamente se, como indicia na informação/contestação, 
considera que se verificam circunstâncias legais obstativas a esse mesmo benefício.

 - Consequentemente, forçoso se impõe concluir que, o acto tributário em causa, na medida em 
que se suporta, também ele, no valor total das mais -valias decorrentes da alienação das acções da 
«B…………, SA», adquiridas pela impugnante a membros dos seus corpos sociais, à «C…………, SA», 
enferma de vício de violação de lei.».

E, quanto à extensão da anulação do acto de liquidação, seguindo a orientação jurisprudencial 
ínsita no acórdão proferido pelo STA em 4/05/2011, no processo n.º 021/11, no sentido de que não 
obstante o acto tributário de liquidação ser, por natureza divisível, impondo -se a sua anulação apenas 
na parte viciada, existem situações em que tal não é possível, pois quando «como aqui acontece, a 
Administração Fiscal tenha calculado a matéria colectável por correcções técnicas, supondo uma 
determinado valor e o juiz concluir pela inexistência, em certos casos, de situações que justifiquem a 
introdução dessas mesmas correcções, bastantes para alterar, assim, o seu montante, ficando, por isso, 
na dúvida quanto à qualificação e quantificação efectuada, não lhe resta, senão, anular totalmente a 
liquidação», conclui -se, no acórdão recorrido que «esta é, também, a situação dos presentes autos, em 
que, apesar da ilegalidade se circunscrever às mais -valias decorrentes da alienação das ditas acções 
da “B…………, SA”, adquiridas pela impugnante a membros dos seus órgãos sociais, desconhece -se o 
exacto montante do valor das mesmas que deveria ter sido considerado, ao abrigo do n.º 1 do art. 45º 
do CIRC  - o qual, aliás, a recorrida, ainda que apenas em sede de informação/contestação coloca em 
causa  -, quedando, assim, a dúvida quanto à quantificação devida.».

Neste recurso de revista, a Fazenda Pública insurge -se contra o assim decidido, defende que a 
aplicação do regime previsto no art. 45º do CIRC, devendo ser equacionado com a previsão do art. 31º 
do EBF, só pode ocorrer em face da declaração da intenção de reinvestir as mais -valias, e advoga que, 
de qualquer modo, a procedência da impugnação só podia implicar a anulação parcial da liquidação, 
entendendo, por isso, que o acórdão recorrido enferma de erro de julgamento quanto à interpretação e 
aplicação das normas contidas nos arts. 45º do CIRC e 31º do EBF, e no art. 100º da LGT.

E, advogando que estas duas questões assumem relevância jurídica ou social pela sua utilidade 
jurídica, e que reclama uma interpretação pacificadora e uniformizadora pelo STA, coloca duas ques-
tões para resolução neste recurso: (i) a de saber se, na circunstância de ocorrerem relações especiais, a 
consideração do benefício contido no art. 45º do CIRC depende da declaração da intenção de reinvestir 
as mais -valias, ou tão -só, da verificação dos pressupostos que nele são elencados; (ii) a de saber se é 
legítimo o tribunal considerar que há dúvidas na quantificação da matéria colectável para o efeito de 
determinar a anulação total do acto de liquidação.
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Ora, desde logo, quanto a esta segunda questão, há que convir que o que se pretende pôr em causa 
é a apreciação da matéria de facto levada a efeito pelo tribunal recorrido. O que, porém, exorbita dos 
poderes de cognição desse STA como tribunal de revista, conforme decorre expressamente do disposto 
no artigo 150º, nºs 3 e 4, do CPTA, nos termos do qual «Aos factos materiais fixados pelo tribunal 
recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente o regime jurídico que julgue adequado» e «O 
erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objecto de 
revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova para 
a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova».

Por outro lado, a primeira questão que a Recorrente coloca tem natureza casuística, com contornos 
particulares no contexto factual e jurídico do caso concreto e das causas de pedir invocadas, não sendo 
previsível que a sua solução tenha ou posso vir a ter repercussão noutras situações, atenta a natureza 
singular do caso.

Acresce que, tal questão não revela especial ou particular complexidade do ponto de vista inte-
lectual e jurídico, não revestindo dificuldade ou relevância superior à comum, não se antevendo, por 
conseguinte, utilidade na intervenção deste Supremo Tribunal que extravase do âmbito da relação 
que se encontra em litígio nos autos. Isto é, o interesse da matéria não ultrapassa as fronteiras deste 
concreto e singular litígio e a questão colocada não se apresenta como particularmente controversa ou 
problemática, não demandando a realização de operações exegéticas de especial dificuldade.

O que tudo nos leva a concluir no sentido de que tal questão não reveste uma relevância jurídica 
fundamental face à definição que acima deixámos explicitada.

E também não se vislumbra uma relevância social fundamental na apreciação da dita questão, 
por não se detectar um interesse comunitário significativo nessa apreciação e resolução, dado que os 
interesses em jogo não ultrapassam os limites do caso concreto.

E porque também não se visiona, na apreciação feita pelo tribunal recorrido, um erro grosseiro ou 
decisão descabidamente ilógica, ostensivamente errada ou juridicamente insustentável que imponha a 
admissão da revista como claramente necessária para uma melhor aplicação do direito, fica afastada 
a necessidade de este Tribunal intervir nesse quadro.

Por todo o exposto, não correspondendo o recurso excepcional de revista à introdução generalizada 
de uma nova instância de recurso e não podendo ser utilizado para a imputação de erros de julgamento 
ao acórdão recorrido sem a verificação dos requisitos previstos no art.º 150º do CPTA, não pode ser 
admitido o presente recurso.

3. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo que integram a formação referida no n.º 5 do artigo 150º do CPTA, 
em não admitir a revista.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Valente Torrão — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Coligação. Pedido subsidiário.

Sumário:

 I — Embora não haja norma legal que preveja a coligação de oponentes, não haverá 
obstáculo a que ela ocorra, desde que verificados os requisitos do artigo 30.º 
do CPC, que é de aplicação subsidiária, nos termos do artigo 2.º, alínea c), do 
CPPT.

 II — Ou seja, é permitida a coligação de autores quando seja a mesma e única a causa 
de pedir, quando os pedidos estejam entre si numa relação de prejudicialidade ou 
de dependência, ou quando a procedência dos pedidos principais dependa essen-
cialmente da apreciação dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação das 
mesmas regras de direito, nos termos do artigo 30.º do CPC.

 III — Verificando -se os requisitos da coligação relativamente ao pedido principal, não 
pode sustentar -se que a falta desses requisitos com referência ao pedido formulado 
subsidiariamente — ou seja, para ser considerado pelo tribunal apenas no caso 
de decaimento do pedido formulado a título principal (cfr. artigo 469.º, n.º 1, do 
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CPC) — determine a abstenção do conhecimento do mérito e a absolvição da 
Fazenda Pública da instância, nos termos do disposto nos artigos 494.º, alínea f ), 
e 288.º, n.º 1, alínea e), do CPC.

Processo n.º 551/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorridos. A… e outra.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.
Recurso jurisdicional da sentença que julgou procedente a oposição à execução fiscal com o 

n.º 1787/08.8BEPRT.
1. RELATÓRIO
1.1 A…………. e B………… (a seguir Oponentes ou Recorridos) deduziram oposição à exe-

cução fiscal que, instaurada contra uma sociedade para cobrança de dívidas provenientes de dívidas 
por contribuições para a Segurança Social, reverteu contra eles por o órgão de execução fiscal os ter 
considerado responsáveis subsidiários.

Invocando a prescrição das obrigações relativas às dívidas exequendas, pediram ao Juiz do Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto que sejam «declaradas prescritas as dívidas […] com a consequente 
extinção do direito da Fazenda Pública à sua cobrança».

Subsidiariamente («assim não se entendendo», nas suas palavras), pediram que seja «declarada 
extinta a execução contra os Oponentes por serem considerados partes ilegítimas», invocando, como 
fundamento exclusivo da Oponente mulher, o não exercício da gerência de facto e, como fundamento 
exclusivo do Oponente marido, a ausência de culpa na situação de insuficiência patrimonial da socie-
dade originária devedora.

1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, considerando que as obrigações corres-
pondentes às dívidas exequendas estavam prescritas, julgou a oposição procedente e extinta a execução 
fiscal.

1.3 Inconformada com essa decisão, a Fazenda Pública dela interpôs recurso para este Supremo 
Tribunal Administrativo, recurso que foi admitido, com subida imediata, nos próprios autos e efeito 
meramente devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
A. Vem o presente recurso interposto da douta sentença que julgou extinta a execução por verifi-

cação da prescrição na sequência da oposição sub judice, deduzida contra o processo de execução fiscal 
n.º 18211998032119, onde se encontram em cobrança coerciva as dívidas referentes a contribuições 
ao Centro Regional de Segurança Social do Norte, respeitantes aos anos de 1996 e 1997, no montante 
global de € 120.776,46, instaurado contra a devedora originária C…………, Lda., e onde foi efectuada 
a reversão contra os Oponentes, aqui Recorridos.

B. Ora, ressalvado o devido respeito, com o que desta forma foi decidido, não se conforma a 
Fazenda Pública, sendo outro o seu entendimento, já que considera que a douta sentença sob recurso 
padece de erro de julgamento na aplicação do direito, por violação da parte final do n.º 2 do artigo 660.º 
do CPC, por falta de pronúncia sobre questão de conhecimento oficioso, ainda que não suscitada, de-
signadamente da excepção dilatória de coligação ilegal de autores/oponentes, nos termos do disposto 
na alínea f) do artigo 494.º do CPC.

C. Sendo certo que, esta sempre determinaria a abstenção de conhecimento do pedido e a absolvi-
ção da instância da Fazenda Pública (cfr. alínea e) do n.º 1 do artigo 288.º e n.º 2 do artigo 493.º ambos 
do CPC, aplicáveis ex vi alínea e) do artigo 2.º do CPPT).

D. Com efeito, tal como resulta do teor da petição inicial e é confirmado pela sentença recorrida, 
os dois Oponentes deduziram conjuntamente a oposição invocando fundamentos não coincidentes, já 
que: a oponente B……….. alega a ilegitimidade por não ter exercido, de facto, funções de gerente na 
sociedade devedora originária; ao passo que o oponente A……….. assume a respectiva gerência de 
facto, mas alega, igualmente, ilegitimidade por não ter tido culpa na insuficiência do património da 
devedora originária para satisfazer a dívida exequenda.

E. Dito isto, consideramos ser notório que a causa de pedir dos Oponentes não é “a mesma e 
única”.

F. Paralelamente, nenhum destes pedidos formulados se encontram dependentes um do outro, isto 
porque nada obsta a que, por exemplo, seja julgado improcedente o pedido formulado pela oponente 
B……….. com base no não exercício da gerência de facto e procedente o pedido formulado pelo opo-
nente A………… com fundamento no facto de não ter sido por culpa sua que o património da executada 
originária se tomou insuficiente para pagar as dívidas tributárias.

G. Ademais, na situação controvertida a procedência do pedido principal não se encontra depen-
dente da apreciação dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação das mesmas regras de direito, 
já que aqui os factos materiais são diferentes. Pois, no caso da oponente/recorrida B……….. discute-
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-se o exercício da gerência de facto; enquanto no caso do oponente/recorrido A…………. discute -se 
o exercido da gerência e a ausência de culpa pela insuficiência do património da executada originária 
para o pagamento das dívidas tributárias.

H. Sendo igualmente distintas as regras de direito aplicáveis a um e a outro caso, dado o carácter 
do pedido fundar -se em factos diferentes e não conexos entre si, e são os factos que determinam a 
aplicação das regras de direito.

I. E não obstante os Oponentes também terem suscitado a questão da prescrição, tal fundamento 
de oposição à execução fiscal não pode ser conhecido, em virtude de não se encontrarem verificados 
os respectivos pressupostos processuais da oposição, entre eles o da legal coligação de autores (neste 
sentido vide, entre tantos outros, Acórdão do STA de 19/11/2008, proferido no recurso n.º 0385/08).

J. Diante das razões expostas, sempre com o devido respeito por opinião diversa, afigura -se -nos 
manifesto que, no caso sub judice estamos perante um daqueles casos de coligação de autores em que 
entre os pedidos não existe a conexão exigida no artigo 30.º do CPC,

K. Pelo que, o Tribunal a quo deveria ter conhecido oficiosamente desta excepção dilatória 
(coligação ilegal de autores/oponentes), determinante de abstenção de conhecimento do pedido e de 
absolvição da Fazenda Pública da instância (cfr. artigos 288.º n.º 1 alínea e), 493.º n.º 2, 494.º alínea f) 
e 495.º do CPC, aplicáveis ex vi alínea e) do artigo 2.º do CPPT).

L. Em suma, ao decidir -se como se decidiu, sempre com o devido respeito, a douta sentença sob 
recurso incorreu em erro de julgamento sobre a matéria de direito, porque fez errada interpretação e 
aplicação dos normativos legais supra citados.

Nestes termos e nos mais de Direito aplicável deve ser dado provimento ao recurso, revogando -se 
a douta sentença recorrida, com as legais consequências».

1.5 Os Oponentes não contra alegaram.
1.6 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério 

Público e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao 
recurso.

1.7 Foram colhidos os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 Tendo presente que são as conclusões que delimitam o âmbito e objecto do recurso [arts. 684.º, 

n.º 3, e 685.º -A, n.º 1, do Código de Processo Civil (CPC)], as questões que cumpre apreciar e decidir 
são as de saber (i) se a sentença incorreu em nulidade por omissão de pronúncia, na medida em que 
não conheceu da questão da ilegal coligação de oponentes (cfr. conclusões A e B) e (ii) se a Juíza do 
Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto fez correcto julgamento quando conheceu do mérito, ao 
invés de absolver a Fazenda Pública da instância por ilegal coligação de oponentes (cfr. conclusões A 
e C a L).

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto efectuou o julgamento da matéria de facto 

nos seguintes termos:
«III – Dos Factos – para aferição da prescrição.
A. O processo de execução fiscal n.º 18211998032119 foi instaurado pelo Serviço de Finanças 

de Matosinhos 1, contra a sociedade “C……….., Lda.” para cobrança coerciva da quantia total de 
€ 120.776,46 (cento e vinte mil e setecentos e setenta e seis euros e quarenta e seis cêntimos), referente 
a contribuições para a SS respeitantes aos anos de 1996 e 1997;

B. A Sociedade referida em A) foi citada a 21 de Abril de 1998;
C. A 03 de Novembro de 2008 foi lavrado despacho de reversão contra os aqui oponentes;
D. O Oponente foi citado a 24 de Setembro de 2007;
E. A Oponente foi citada a 20 de Setembro de 2007;
F. O processo executivo esteve parado por facto não imputável aos oponentes desde 18 de Maio 

de 2000 a 21 de Agosto de 2007;
G. A 29 de Outubro de 2008 foi lavrado despacho a considerar suspensa a execução, com dispensa 

de prestação de garantia.
Factos não provados
Para a decisão da causa, sem prejuízo das conclusões ou alegações de matéria de direito pro-

duzidas, de relevante, nada mais se provou, O facto F), resulta da tramitação do processo executivo 
– cfr. fls. 36 e 42 do processo executivo».

2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
Como deixámos já dito, a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com fundamento na 

prescrição das obrigações correspondentes às dívidas exequendas, julgou procedente a oposição dedu-
zida por dois oponentes (marido e mulher) à execução fiscal a que foram chamados como responsáveis 
subsidiários na qualidade de gerentes da sociedade originária devedora.
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A Fazenda Pública recorreu dessa sentença. Não põe em causa o julgamento efectuado quanto à 
prescrição, mas sustenta que a sentença deveria ter conhecido previamente da questão da ilegal coli-
gação de oponentes, que determinaria a sua absolvição da instância e o não conhecimento do mérito. 
Isto, em síntese, porque entende que, tendo os Oponentes também peticionado a extinção da execução 
fiscal com fundamento na sua ilegitimidade substantiva, o fizeram com diferentes causas de pedir, pois 
a Oponente mulher alega nunca ter exercido a gerência de facto, enquanto o Oponente marido alega a 
ausência de culpa pela situação de insuficiência patrimonial da sociedade originária devedora.

Assaca à sentença o vício de omissão de pronúncia, por o tribunal não ter conhecido dessa questão 
da não admissibilidade da coligação de oponentes, questão que reconhece não ter sido invocada mas 
que é do conhecimento oficioso, e erro de julgamento por não se ter absolvido a Fazenda Pública da 
instância e, ao invés, se ter conhecido do mérito da oposição.

Daí teremos enunciado as questões a decidir nos termos acima referidos em 1.8.
2.2.2 DA NULIDADE POR OMISSÃO DE PRONÚNCIA
Salvo o devido respeito, é manifesto que a sentença não incorreu no vício de omissão de pronúncia 

que, nos termos do n.º 1 do art. 125.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), se 
verifica quando o tribunal deixa de conhecer de questões que deva apreciar.

O preceito está em consonância com o art. 668.º, n.º 1, do CPC, cuja alínea d) prevê como uma 
das nulidades da sentença que «[o] juiz deixe de pronunciar -se sobre questões que devesse apreciar». 
Trata -se de uma norma correlacionada com o n.º 2 do art. 660.º do mesmo código, que dispõe, que «[o] 
juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas 
aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras». Note -se que, na falta de norma 
do CPPT sobre os deveres de cognição do tribunal, há que recorrer àquele art. 660.º, n.º 2, do CPC, 
ex vi do disposto no art. 2.º, alínea e), do CPPT (1).

Porque «a obrigação do tribunal relativa ao conhecimento das questões é corolário de um dever 
das partes de suscitarem as questões que querem ver decididas», «embora o tribunal tenha também 
o dever de se pronunciar sobre questões de conhecimento oficioso não suscitadas pelas partes (parte 
final do n.º 2 do art. 660.º do CPC, a omissão de tal dever não constituirá nulidade, mas sim erro de 
julgamento» (2).

Assim, porque a questão da ilegal coligação de oponentes nunca foi colocada pelas partes à Juíza 
do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, não pode ser assacada à sentença nulidade por omissão 
de pronúncia sobre essa questão. Isto, sem prejuízo de a questão dever ser apreciada sob a óptica do 
erro de julgamento, como faremos de seguida.

2.2.3 DA LEGALIDADE DA COLIGAÇÃO
Tem razão a Recorrente, em tese geral, quando afirma que o tribunal não deve conhecer do mérito 

da oposição sem previamente se assegurar da regularidade da instância, designadamente a verificação 
de todos os pressupostos processuais e, entre eles, a legalidade da coligação dos oponentes. Como tem 
vindo a afirmar a jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo (3), não pode conhecer -se 
do mérito da oposição sem que primeiro se estabeleça a regularidade da instância, designadamente a 
verificação de todos os pressupostos processuais.

Ora, a ilegal coligação de oponentes constitui excepção dilatória, nos termos do art. 494.º, alínea f), 
do CPC, pelo que, verificada que seja a ilegalidade da coligação, o juiz deve abster -se de conhecer do 
pedido e absolver o réu da instância [alínea e) do n.º 1 do artigo 288.º do CPC].

No entanto, no caso sub judice impõe -se ter presente uma circunstância que a Recorrente, mais do 
que ignorado, parece mesmo ter valorado em sentido contrário quando, na conclusão G afirma que «na 
situação controvertida a procedência do pedido principal não se encontra dependente da apreciação 
dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação das mesmas regras de direito, já que aqui os factos 
materiais são diferentes. Pois, no caso da oponente/recorrida B……….. discute -se o exercício da ge-
rência de facto; enquanto no caso do oponente/recorrido A……….. discute -se o exercício da gerência 
e a ausência de culpa pela insuficiência do património da executada originária para o pagamento 
das dívidas tributárias».

Na verdade, o pedido principal foi o de que fosse declarada a prescrição das dívidas exequendas, 
como resulta inequivocamente da leitura da petição inicial, e não, como parece considerar a Recorrente, 
o pedido de que fosse julgada extinta a execução relativamente a cada um dos Oponentes com funda-
mento da falta de responsabilidade pelo pagamento das dívidas exequendas. Este último pedido foi 
formulado a título subsidiário, ou seja, para ser considerado pelo tribunal apenas no caso de decaimento 
do pedido formulado a título principal [cfr. art. 469.º, n.º 1, do CPC (4)].

Ora, o tribunal só tinha que aferir da regularidade da instância relativamente a este pedido no caso 
de improcedência do pedido formulado a título principal.

Acontece, porém, que o pedido principal foi julgado procedente.
E, relativamente a este pedido, parece não restarem dúvidas de que nada obviava à coligação dos 

executados por reversão, sendo que a Recorrente nada lhe opõe em sede de recurso, sendo que todas 



2672

as suas objecções à sentença se referem ao pedido subsidiário, como resulta inequivocamente das 
conclusões D, F e G.

Na verdade, relativamente ao pedido principal, de que fossem declaradas prescritas as obrigações 
tributárias, que é o que importa considerar para o efeito, não foi questionada a verificação dos requisitos 
do art. 30.º do CPC (5), cujo regime, devidamente adaptado, será aplicável subsidiariamente (6); afigura-
-se -nos, aliás, que não haveria motivo para questioná -la, uma vez que, a causa de pedir é a mesma 
ou, pelo menos (7), depende essencialmente da apreciação dos mesmos factos ou da interpretação e 
aplicação das mesmas regras de direito.

Assim, sempre salvo o devido respeito, nenhum sentido faria que a Juíza do Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal do Porto ou agora este Supremo Tribunal Administrativo, averiguassem da verificação 
dos requisitos da coligação relativamente ao pedido subsidiário.

Finalmente, diremos que não pode a Recorrente pretender colher apoio na jurisprudência deste 
Supremo Tribunal Administrativo que cita (8), pois em nenhum dos arestos a que alude a questão da 
ilegalidade da coligação se referia (e em exclusivo) ao pedido subsidiário, sendo que em todos eles a 
questão se colocou apenas relativamente ao pedido principal.

Por tudo o que deixámos dito, o recurso não merece provimento.
2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Embora não haja norma legal que preveja a coligação de oponentes, não haverá obstáculo a 

que ela ocorra, desde que verificados os requisitos do art. 30.º do CPC, que é de aplicação subsidiária, 
nos termos do art. 2.º, alínea c), do CPPT.

II  - Ou seja, é permitida a coligação de autores quando seja a mesma e única a causa de pedir, 
quando os pedidos estejam entre si numa relação de prejudicialidade ou de dependência, ou quando a 
procedência dos pedidos principais dependa essencialmente da apreciação dos mesmos factos ou da 
interpretação e aplicação das mesmas regras de direito, nos termos do art. 30.º do CPC.

III  - Verificando -se os requisitos da coligação relativamente ao pedido principal, não pode sustentar-
-se que a falta desses requisitos com referência ao pedido formulado subsidiariamente – ou seja, para 
ser considerado pelo tribunal apenas no caso de decaimento do pedido formulado a título principal 
(cfr. art. 469.º, n.º 1, do CPC) – determine a abstenção do conhecimento do mérito e a absolvição da 
Fazenda Pública da instância, nos termos do disposto nos arts. 494.º, alínea f), e 288.º, n.º 1, alínea e), 
do CPC.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Neste sentido, Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas 
Editora, 6.ª edição, volume II, anotação 10 a) ao artigo 125.º, pág. 363.

(2) Jorge Lopes de Sousa, ob. e vol cit., anotação 11 ao artigo 125.º, pág. 365.
(3) De que é exemplo o acórdão citado pela Recorrente, da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo de 19 de Novembro de 2008, proferido no processo n.º 385/08, publicado no Apêndice ao Diário da República 
de 11 de Fevereiro de 2009 (http://dre.pt/pdfgratisac/2008/32240.pdf), págs. 1318 a 1321 também disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/28ec4c03317ddd2e8025750800546f07?OpenDocument.

(4) «Podem formular -se pedidos subsidiários. Diz -se subsidiário o pedido que é apresentado ao tribunal para ser tomado 
em consideração no caso de não proceder um pedido anterior».

(5) Diz o art. 30.º do CPC, nos seus dois primeiros números:
«1  - É permitida a coligação de autores contra um ou vários réus e é permitido a um autor demandar conjuntamente 

vários réus, por pedidos diferentes, quando a causa de pedir seja a mesma e única ou quando os pedidos estejam entre si numa 
relação de prejudicialidade ou de dependência.

2  - É igualmente lícita a coligação quando, sendo embora diferente a causa de pedir, a procedência dos pedidos princi-
pais dependa essencialmente da apreciação dos mesmos factos ou da interpretação e aplicação das mesmas regras de direito 
ou de cláusulas de contratos perfeitamente análogas.».

(6) Neste sentido, Jorge Lopes de Sousa, ob. cit., volume III, anotação 11 ao artigo 206.º, pág. 542.
(7) Admitimos que a causa de pedir possa não ser exactamente a mesma, pois a prescrição poderá estar dependente de 

factos diferentes para um e outro Oponente, sendo, designadamente, que eventuais causas de interrupção e suspensão poderão 
ser diferentes para um e outro.

(8) Para além do acórdão referido na nota 3 supra, também o acórdão da Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo de 18 de Outubro de 2006, proferido no processo n.º 232/06, publicado no Apêndice ao Diário da Re-
pública de 16 de Novembro de 2007 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2006/32240.pdf), págs. 1519 a 1522, também disponível em 
http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/7d6d73148e668b7080257211004cf6e7?OpenDocument. 
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 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Requisitos.

Sumário:

 I — O recurso de revista excepcional previsto no artigo 150.º do CPTA só é admissível 
se for claramente necessário para uma melhor aplicação do direito ou se estiver-
mos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista 
de importância fundamental, sendo que esta importância fundamental tem de ser 
detectada não perante o interesse teórico da questão, mas perante o seu interesse 
prático e objectivo, medido pela utilidade da revista em face da capacidade de 
expansão da controvérsia ou da sua vocação para ultrapassar os limites da situ-
ação singular.

 II — Revestem -se de relevância jurídica fundamental as questões de saber: (i) se, face ao 
que dispõe o artigo 7.º do Acordo Para Evitar a Dupla Tributação celebrado entre 
Portugal e a Holanda e ao tratamento fiscal independente da sucursal e da casa-
-mãe, as relações comerciais estabelecidas entre ambas são fiscalmente tratadas 
como sendo realizadas por um único ente ou, antes, entre duas entidades distintas 
embora com relações especiais, para o efeito de determinar se a majoração que 
incide sobre o custo nas vendas efectuadas pela casa -mãe à sucursal, assume a 
natureza de custos gerais de administração, a apreciar nos termos do artigo 23.º, e 
sujeitos ao regime previsto no artigo 49.º, ambos do CIRC, ou se constitui margem 
de lucro da casa -mãe, imposta pelo princípio da plena concorrência, enquadrando-
-se no regime de preços de transferência previsto no artigo 57.º do CIRC; (ii) se a 
Administração Tributária pode, ad libitum, aplicar o regime previsto no artigo 57.º 
do CIRC ou a disciplina contida no artigo 23.º do mesmo diploma legal.

 III — Com efeito, tais questões reconduzem -se a uma tarefa de interpretação e conju-
gação de normas jurídicas que dimanam do direito internacional convencional 
— o ADT celebrado entre Portugal e a Holanda — com normas eminentemente 
internas, que determinam, ou podem determinar, soluções jurídicas diversas em 
face da consideração e análise de conceitos complexos, demandando a realização 
de operações exegéticas de alguma dificuldade sob o ponto de vista jurídico.

 IV — Verifica -se também uma relevância social fundamental na apreciação das ditas 
questões, já que a sua solução tem, ou pode vir a ter, repercussão em todo o universo 
de sociedades que, sob a mesma unidade económica, se deslocalizem através de 
estabelecimentos estáveis situados em Portugal.

Processo n.º 571/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Dulce Neto.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A……………………….., com os demais sinais dos autos, interpõe recurso de revista excep-
cional, ao abrigo do disposto no artigo 150º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central 
Administrativo Sul que, em sede de recurso jurisdicional interposto pela Fazenda Pública, revogou a 
sentença proferida pelo TAF de Sintra, e, decidindo em substituição, julgou improcedente a impugnação 
judicial que deduzira contra o acto de liquidação adicional de IRC referente ao exercício de 2000, no 
montante global de € 1.066.662,77.

1.1. Terminou as alegações do recurso com o seguinte quadro conclusivo:
A) O art. 150º do CPTA permite o recurso de revista excepcional sempre que a decisão do Tribunal 

a quo tenha violado a lei substantiva ou processual, constituindo jurisprudência pacífica do STA “que 
é possível, na jurisdição tributária, o recurso de revista com previsão no art. 150º do CPTA”

B) A Recorrente entende que se mostram preenchidos ambos os requisitos para a admissão do 
presente recurso, uma vez que (i) a aplicação e violação de normas de Direito Internacional, em con-
creto de um Acordo para Evitar a Dupla Tributação celebrado pelo Estado Português configura uma 
questão jurídica de grande relevância; (ii) a matéria da dedutibilidade de custos imputados a estabe-
lecimentos estáveis localizados em Portugal e a admissibilidade de tais custos serem majorados à luz 
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do artigo 57º do CIRC (regime de preços de transferência) e sua articulação com o regime de dedução 
de encargos gerais de administração, exige a revisão da decisão proferida em segunda instância para 
melhor aplicação do direito

C) Trata -se de questões de elevada complexidade técnica, por um lado, e de enorme relevância 
social e económica, pois que colocam em causa os modelos de negócio adoptados por diversos gru-
pos empresariais em Portugal, exigindo -se uma interpretação uniforme sobre a natureza das relações 
tributárias entre as sedes e os seus estabelecimento estáveis localizados em Portugal, bem como uma 
adequada articulação entre o disposto no regime interno e o disposto nas normas convencionais;

D) Estamos, pois, perante uma questão susceptível de transcender o interesse particular da ora 
Recorrente, uma vez que não se mostra admissível a manutenção na ordem jurídica de uma decisão 
que viole e contrarie o Direito Internacional de fonte convencional, bem como princípios estruturantes 
do Direito Internacional Fiscal;

E) O Acórdão recorrido violou de forma frontal diversas normas legais de fonte interna e conven-
cional, em particular os artigos 49º e 57º do CIRC na redacção em vigor à data dos factos tributários, 
bem como o artigo 7º do ADT entre Portugal e a Holanda;

F) Assim, as questões jurídicas de especial relevância cuja apreciação se requer a este Venerando 
Tribunal são as seguintes:

 - A venda e imputação dos custos de venda da sede à sucursal cai no âmbito de aplicação do 
artigo 49º do CIRC, sendo as mesmas assimiladas a custos gerais de administração?

 - Não sendo questionada a dedução dos encargos em si mesmos, mas apenas a majoração efectu-
ada ao abrigo da política internacional de preços de transferência adoptada pela Recorrente, a posição 
defendida pelo TCA Sul no acórdão ora recorrido está em conformidade com o princípio do tratamento 
fiscal independente da sucursal face à casa -mãe, com o regime de preços de transferência plasmado 
no artigo 57º do CIRC, e, em última instância, mostra -se compatível com o artigo 7º do ADT entre 
Portugal e a Holanda?

 - Estando em causa relações entre a casa -mãe e a sua sucursal em Portugal pode afirmar -se, como 
o fez o TCA Sul no Acórdão ora recorrido, que inexistem relações especiais na acepção do artigo 57º 
do CIRC? Em caso de resposta negativa, o artigo 57º impunha a aplicação de uma margem de lucro 
sobre essas transacções em obediência ao princípio da plena concorrência?

 - A Administração Tributária pode eximir -se à aplicação do regime legal e de fundamentação 
previsto no artigo 57º do CIRC e 77º, n.º 3 da LGT escudando -se na aplicação do artigo 23º do CIRC?

G) Recorde -se que não está em causa a dedutibilidade dos encargos imputados pela Recorrente à 
sua sucursal em Portugal, mas apenas a imputação de uma margem de lucro de 9% sobre o custo das 
mercadorias e gastos gerais de administração ao abrigo do princípio da plena concorrência consagrado 
no artigo 57º do CIRC e do tratamento independente da sucursal face à sua sede, conforme preceituado 
in fine no artigo 49º do CIRC e no artigo 7º do ADT entre Portugal e a Holanda;

H) É precisamente neste ponto que assenta o erro ostensivo de apreciação e interpretação das nor-
mas jurídicas em que incorreu o Venerando TCA Sul, ao considerar que o artigo 49º do CIRC fornece 
o critério legal decisor para a apreciação desta matéria — assimilando no fundo custo de mercadorias 
e margem de lucro ao conceito de gastos gerais de administração —, bem como pugnando pela inexis-
tência de relações especiais na acepção do artigo 57º do CIRC no caso sub judice;

I) Sobre a primeira questão, o Venerando TCA Sul fundamenta a sua posição quase única e ex-
clusivamente no disposto no artigo 49º do CIRC, à data dos factos tributários, referindo que não seria 
aplicável o regime do artigo 57º do CIRC, não só em virtude do argumento sistemático de organização 
do CIRC, mas também porque aquela primeira disposição legal, nas palavras do Tribunal: “prevê a 
exacta situação jurídico -tributária da sucursal na determinação do lucro tributável, nas suas relações 
com a casa -mãe, quanto aos custos comuns e gerais e a respectiva repartição”;

J) Ao contrário do sustentado pelo TCA Sul, não é verdade que o custo das mercadorias vendidas 
caia no âmbito do artigo 49º do CIRC, nem tão pouco se mostra correcta a conclusão em conforme 
aquele preceito legal, em particular o n.º 2, disponha sobre os critérios gerais de admissibilidade da 
dedução de todos os encargos imputados pela casa -mãe à sua sucursal;

K) É relativamente claro que os nºs. 2 e 3 do artigo 49º do CIRC são de aplicação supletiva aos 
métodos de imputação directos previstos no CIRC, e que os mesmos apenas se aplicam aos gastos gerais 
de administração, os quais, naturalmente, não se confundem com o custo das mercadorias vendidas 
e cujos proveitos foram alocados ao estabelecimento estável em Portugal, por um lado, e por outro, 
à margem de lucro calculada sobre esses mesmos custos calculada com base nas regras de preços de 
transferência previstos no artigo 57º do CIRC;

L) A aceitação da dedução da referida margem de lucro da sede e imputada como gasto dedutível na 
esfera da sucursal não se coloca no plano dos critérios de repartição dos gastos gerais de administração 
— sendo que o artigo 49º do CIRC não fornece tão pouco critério legal para repartir uma margem de 
lucro — nem tão pouco do conceito de indispensabilidade plasmado no artigo 23º, n.º 1, do CIRC, mas 
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precisamente na adequação da referida margem face à existência de relações especiais entre a sede e 
o seu estabelecimento estável;

M) O TCA incorre num clamoroso erro de aplicação das normas legais ao invocar que “(...) não 
existiam duas entidades independentes diferentes com relações especiais entre si nos negócios em 
que intervinham, mas sim uma entidade (a casa -mãe), que quanto aos custos das vendas da sucursal, 
resolveu majorar em 9% para compensar diversos custos (dela, casa -mãe)”;

N) O referido entendimento, na óptica da Recorrente, viola de forma flagrante o princípio do 
tratamento fiscal independente da sucursal consagrado no ordenamento justributário nacional e nas 
normas de direito convencional — princípio, esse, que determina que nas operações entre a sede e a 
sucursal a sucursal deve ser considerada para efeitos tributários como se de uma empresa distinta se 
tratasse  - com consagração in fine nos artigos 3º, 49º e 57º do CIRC;

O) Ao contrário do invocado no acórdão ora recorrido, é matéria assente e sempre foi pacífico na 
nossa doutrina e jurisprudência, mesmo antes da entrada em vigor do regime de preços de transferência 
actualmente vigente, a aplicação directa das regras de preços de transferência às relações estabelecidas 
entre a casa -mãe e a sua sucursal, o que motivará a admissibilidade do presente recurso;

P) Parece relativamente pacífico que as relações comerciais entre uma sede e a sua sucursal são 
passíveis de configurar relações especiais para os efeitos consignados no artigo 57º do CIRC, padecendo, 
assim, de manifesto erro de interpretação e aplicação das normas legais vigentes a decisão proferida 
pelo TCA Sul no Acórdão recorrido, ao considerar que (i) a margem de lucro imputada à sucursal sobre 
os gastos gerais de administração e custos de mercadorias deveria ser apreciada in totum ao abrigo do 
disposto no n.º 2 e 3 do artigo 49º do CIRC; e (ii) que as relações entre a sede e a sucursal não con-
substanciavam relações especiais;

Q) Por natureza, a margem de lucro fixada nas relações entre a sede e a sucursal não releva do 
conceito de indispensabilidade, mas antes, resulta de uma imposição legal decorrente do princípio da 
plena concorrência e do tratamento independente da sucursal face à casa -mãe, o que obrigaria o julgador 
e o intérprete a socorrerem -se do regime plasmado no artigo 57º do CIRC;

R) A decisão ora recorrida viola, ainda, de forma ostensiva regras de direito internacional direc-
tamente aplicáveis na ordem jurídica fiscal português, em particular, viola directamente o artigo 7º do 
ADT entre Portugal e a Holanda matéria alegada pela ora Recorrente na sua petição de impugnação e 
mais tarde reiterada em sede de contra -alegações de recurso;

S) A aplicação directa das disposições do referido ADT decorre directamente do facto de a situa-
ção objecto dos presentes autos envolver a análise do impacto fiscal das relações/operações entre uma 
sociedade residente na Holanda e a sua sucursal estabelecida em Portugal;

T) O ADT celebrado entre Portugal e a Holanda é directamente aplicável à questão material 
ora controvertida, por se tratar de operações entre a casa -mãe residente na Holanda e a sua sucursal 
Portuguesa, consagra no n.º 2 do artigo 7º que “(…) serão imputados em casa Estado Contratante, a 
esse estabelecimento estável, os lucros que este obteria se fosse uma empresa distinta e separada que 
exercesse as mesmas actividades ou actividades similares, nas mesmas condições ou em condições 
similares, e tratasse com absoluta independência com a empresa de que é estabelecimento estável.

U) Da análise do preceito convencional resulta de forma inequívoca que ADT entre Portugal e 
a Holanda adopta o princípio do tratamento fiscal independente e distinto da sucursal face à sua casa-
-mãe, sendo que nas relações estabelecidas entre casa -mãe e sucursal devem ser adoptadas condições 
e preços correntes de mercado;

V) O princípio do tratamento independente da sucursal tinha, aliás, também, consagração expressa 
na Convenção n.º 90/436/CEE, de 23 de Julho de 1990, adoptada pelos Estados membros da União 
Europeia, relativa à eliminação da dupla tributação em caso de correcção de lucros entre empresas 
associadas, vulgarmente denominada “Convenção de Arbitragem”;

W) Assim, a questão verdadeiramente essencial nos presentes autos e que acaba por escapar ao 
julgamento deste Venerando Tribunal — por culpa exclusivamente imputável aos serviços de inspec-
ção tributária — consistia em determinar se a margem concretamente aplicada pela Recorrente (9%) 
estava conforme com os princípios da plena concorrência, ou se a mesma redundava numa diminuição 
intolerável da matéria tributável da sucursal, matéria que caberia à Administração Tributária evidenciar 
e fundamentar nos termos do n.º 3 do artigo 77º da LGT

X) O Acórdão recorrido coloca em crise as normas do CIRC sobre preços de transferência 
(artigo 57º do CIRC), o princípio da plena concorrência, bem como as normas de direito internacional 
convencional previstas no ADT entre Portugal e a Holanda, normas cuja preponderância na ordem 
jurídica nacional está expressamente consagrada no artigo 8º do nosso texto fundamental, impondo -se, 
assim, sem necessidade de maiores considerações a sua revista.

Y) A manutenção na ordem jurídica nacional do acórdão ora recorrido implicaria a consolidação 
de uma decisão inconciliável não só com regras estruturantes do direito fiscal interno (artigo 57º do 
CIRC), mas também com uma disposição de direito internacional, o que justifica por si só a sua revista, 
ao abrigo do artigo 150º do CPTA, motivo porquanto se requer a estes Venerandos Juízes Conselheiros 
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que se dignem a admitir o presente recurso de revista, ao abrigo do disposto no artigo 150º do CPTA, 
e a revogar o acórdão ora recorrido, nos termos e com os fundamentos acima melhor expostos.

Nestes termos, e nos melhores de Direito que os mui Ilustres Juízes CONSELHEIROS deste Vene-
rando Tribunal assim o julgarem no seu MUI douto juízo, deve o recurso interposto pela ora Recorrente 
ser julgado totalmente procedente, por provado, determinando -se a revista e consequente revogação 
do Acórdão recorrido, bem como o acto tributário sindicado, melhor identificado nos presentes autos, 
tudo com as demais consequências legais.

Assim fazendo, VOSSAS EXCELÊNCIAS, a costumada Justiça!
1.2. A Recorrida não apresentou contra -alegações.
1.3. O Exmº Magistrado do Ministério Público, depois de breve análise dos pressupostos contidos 

no art. 150º, n.º 1, do CPTA, bem como das questões colocadas no recurso, e considerando embora 
que essas questões não assumem relevo social fundamental «(…) por não interferir com interesses 
importantes da comunidade ou ligadas aos direitos dos consumidores) como a saúde, o ambiente, a 
ecologia, a qualidade de vida e o património cultural e histórico, segundo o previsto no art. 9.º n.º 2 
do C.P.T.A.», defendeu que «(…) nada mais ser por ora de acrescentar, relegando -se para momento 
posterior eventual parecer quanto ao mérito do recurso, de acordo com o previsto no art. 146.º n.ºs 1 e 
2 do CPTA, subsidiariamente aplicável, e caso o mesmo venha a ser admitido (…)», atento o disposto 
no art. 150º, n.º 5, do CPTA.

1.4. Colhidos que foram os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir em 
conferência, tendo em conta que constitui jurisprudência actualmente pacífica nesta Secção de Con-
tencioso Tributário que o recurso de revista excepcional, previsto no artigo 150.º CPTA, é admissível 
no âmbito do contencioso tributário.

2. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 
pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal

Tal preceito prevê, assim, a possibilidade recurso de revista excepcional para o STA quando 
esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista 
de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma 
melhor aplicação do direito.

Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excepcionalidade deste recurso, 
referindo que ele só pode ser admitido nos estritos limites fixados no preceito. Trata -se, efectivamente, 
não de um recurso ordinário de revista, mas antes, como o legislador deixou sublinhado na Exposição 
de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VIII e n.º 93/VIII, de uma “válvula de segurança do sistema”, 
que só deve ser accionada nos estritos limites do preceito, sob pena de se desvirtuarem os fins tidos 
em vista pelo legislador.

Por conseguinte, este recurso só é admissível se for claramente necessário para uma melhor 
aplicação do direito ou se estivermos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, 
se revista de importância fundamental, sendo que esta importância fundamental tem de ser detectada 
não perante o interesse teórico da questão, mas perante o seu interesse prático e objectivo, medido 
pela utilidade da revista em face da capacidade de expansão da controvérsia ou da sua vocação para 
ultrapassar os limites da situação singular.

Deste modo, e como tem sido explicado nos inúmeros acórdãos proferidos por esta formação, que 
aqui nos dispensamos de enumerar, a relevância jurídica fundamental deve ser detectada perante a 
relevância prática da questão, medida pela sua utilidade face à capacidade de expansão da controvérsia, 
e verificar -se -á tanto em face de questões de direito substantivo como de direito processual, quando 
apresentem especial ou elevada complexidade (seja em razão da dificuldade das operações exegéticas 
a efectuar, seja de um enquadramento normativo especialmente intrincado, complexo ou confuso, seja 
da necessidade de compatibilizar diversos regimes legais, princípios e institutos jurídicos) ou quando 
a sua análise tenha suscitado dúvidas sérias ao nível da jurisprudência e/ou da doutrina.

Já a relevância social fundamental verificar -se -á quando estiver em causa um caso que apresente 
contornos indiciadores de que a utilidade da decisão extravasa os limites do caso concreto e das partes 
envolvidas no litígio, representando uma orientação para a resolução desses prováveis futuros casos, 
e se detecte um interesse comunitário significativo na resolução da questão.

Por outro lado, a clara necessidade da revista para uma melhor aplicação do direito há -de resultar 
da repetição ou possibilidade de repetição noutros casos e necessidade de garantir a uniformização do 
direito, estando em causa matérias importantes tratadas pelas instâncias de forma pouco consistente 
e/ou contraditória, impondo -se a intervenção do órgão de cúpula da justiça como condição para dissipar 
dúvidas e alcançar melhor aplicação do direito. Pelo que a admissão do recurso terá lugar, designada-
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mente, quando o caso concreto contém uma questão bem caracterizada e passível de se repetir em casos 
futuros e a decisão nas instâncias esteja ostensivamente errada ou seja juridicamente insustentável, ou 
se suscitem fundadas dúvidas por se verificar uma divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, 
gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios, tornando -se objectivamente útil a intervenção 
do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.

Vejamos se tais requisitos se verificam no caso vertente.
No caso em apreço, é incontroverso, face à matéria fáctica assente nas instâncias, que a impug-

nante, ora recorrente, é uma sucursal da A……………………………, com sede na Holanda, e foi 
alvo de uma acção inspectiva por banda da Administração Tributária relativamente aos exercícios de 
2000 e 2001, na sequência da qual a AT concluiu que os custos identificados nas rubricas “Custo das 
Vendas “e “Gastos Gerais Administrativos”, foram majorados em 9%, de acordo com o critério defi-
nido pela sede, sem, contudo, se mostrar devidamente justificada e comprovada a indispensabilidade 
dessa majoração, nos termos definidos pelo art. 23º do CIRC; e, neste circunstancialismo, levou a 
efeito uma liquidação adicional do imposto, relativa ao IRC de 2000, no montante de € 1.066.662,72, 
desconsiderando a dita majoração que a Recorrente nele reflectira, e aplicando o disposto no art. 49º, 
n.º 3, alínea a), do CIRC.

Reagindo contra essa liquidação, a ora Recorrente deduziu impugnação judicial, sustentando a tese 
de que essa liquidação é ilegal, tanto por preterição de formalidade legal essencial prevista no art. 15º, 
n.º 1, do RCPIT  - já que o âmbito da inspecção se circunscrevia ao IVA e não abarcava o IRC  -, como 
por ser aqui inaplicável o regime previsto no art. 23º do CIRC, mas antes a normatividade inserta no 
art. 57º do CIRC, por decorrência o princípio do tratamento fiscal independente e distinto da sucursal 
face à sua casa -mãe, que transparece do art. 7º do Acordo sobre Dupla Tributação celebrado entre 
Portugal e a Holanda.

A sentença de 1ª instância julgou a impugnação procedente com fundamento na invocada preteri-
ção de formalidade essencial, por entender que não se mostrando tal vício sanado, os posteriores actos 
ficaram irremediavelmente inquinados, implicando a anulação da liquidação.

Dessa sentença recorreu a Fazenda Pública para o TCAS, advogando, em suma, que fora cometido 
um erro de julgamento, porquanto, na sua perspectiva, se não verificava a julgada ilegalidade.

O acórdão do TCAS, concedendo provimento ao recurso, revogou a sentença recorrida, e, conhe-
cendo, em substituição, nos termos do art. 715º, n.º 2, do CPC, dos demais fundamentos da impugnação, 
julgou a impugnação improcedente, aduzindo, neste segmento da decisão, a seguinte argumentação:

«A impugnante sustenta, sobretudo, que a sua situação deve ser aferida à luz do art.º 57º do 
mesmo CIRC, o que, desde logo num plano sistemático levanta a maior das objecções, que é a de 
aplicarmos uma norma posterior sem a aplicação de uma anterior, todas elas inseridas no Capítulo da 
determinação da matéria colectável, art.º 15.º e segs do CIRC, para mais quando esta prevê a exacta 
situação jurídico -tributária da sucursal na determinação do lucro tributável, nas suas relações com a 
casa mãe, quanto aos custos comuns e gerais e a respectiva repartição, e o respectivo modo concreto 
de apuramento do lucro tributável da sucursal (na impossibilidade de apuramento do mesmo lucro 
com base na sua contabilidade), pelo que sendo a situação tributária desta aqui subsumível, logo não 
sendo ilegal a consequente liquidação alcançada, não vemos como poderíamos deixar de aplicar esta 
norma para ir aplicar outra que, eventualmente, ao caso também pudesse ser aplicada.

Por outro lado, também sempre se dirá que, de acordo com a matéria apurada em sede de exame 
à escrita e não infirmada por qualquer outra, no caso, não existiam duas entidades diferentes com 
relações especiais entre si, nos negócios em que intervinham, mas sim uma entidade (a casa -mãe), que 
quanto aos custos das vendas da sucursal, resolveu majorar em 9% para compensar diversos custos 
(dela, casa -mãe), caindo -se ao fim e ao cabo, nos encargos gerais a que se refere a citada norma do 
art.º 49.º do CIRC, logo, no respectivo critério de repartição que deve presidir em tais custos gerais 
da casa -mãe, que não no próprio preço das mercadorias e bens pela mesma directamente fornecidos 
aos clientes portugueses e que eram facturados pela sucursal (contabilizados, simultaneamente, nas 
duas entidades).

É certo que a AT não goza de qualquer discricionariedade na subsunção da situação jurídico-
-tributária de cada contribuinte à respectiva norma de incidência tipificada na lei, como bem se pro-
nuncia a impugnante, mas também é certo que legalmente cabe a esta efectuar tal subsunção na norma 
que entende ser devida e proceder à liquidação do tributo daí resultante e que, não se mostrando este 
inquinado de nenhum vício que o afecte na sua legalidade, não pode o mesmo deixar de se manter, 
sem termos de curar saber se, eventualmente, tal situação fáctica não poderia ser também subsumível 
em uma outra norma de incidência, por eventual concorrência de duas ou mais normas, desta forma 
improcedendo a matéria atinente a esta questão.

Na matéria dos arts. 79º e 80º da mesma petição de impugnação veio ainda a mesma a esgrimir 
que, em qualquer dos casos, sempre tais custos com tais majorações deveriam ser considerados como 
custos fiscais à luz do art.º 23º do CIRC, por terem sido indispensáveis para a obtenção dos lucros e 
para a manutenção da fonte produtora, o que desde logo coloca a questão de que tais custos foram 
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desconsiderados por inexistência de um qualquer critério que os justificasse nos seus respectivos mon-
tantes, à luz não só deste art.º 23º do CIRC, mas também à luz do citado art.º 49º, pelo que só por apelo 
a esta norma do art.º 23º do CIRC os mesmos se não poderiam justificar, por nos encontrarmos perante 
um caso específico de relações entre a casa mãe, entidade não residente, com a sua sucursal, entidade 
residente, para as quais a citada norma do art.º 49º dispõe de condições específicas para que os gastos 
gerais de que a sucursal também beneficiou (onde no caso, também se incluía igual percentagem sobre 
os custos das vendas dos bens, todos eles fornecidos pela respectiva casa -mãe, que directamente os 
remetia aos clientes da sucursal portuguesa), possam nesta ser considerados custos na determinação 
do lucro tributável desta, na exacta medida que, economicamente, deles tenha beneficiado, segundo 
um qualquer dos critérios possíveis, pelo que só por apelo (a) àquela norma do art.º 23º não poderia 
a presente impugnação deixar de se encontrar condenada ao fracasso.».

Neste recurso de revista, a Recorrente continua a defender, como se pode ver pelas suas conclu-
sões, que a majoração em causa não podia ter sido desconsiderada por aplicação do art. 23º do CIRC, 
porquanto, à luz do art. 7º do ADT celebrado entre Portugal e a Holanda, vigora o princípio do trata-
mento fiscal independente da sucursal face à casa -mãe, donde que as vendas da sede à sucursal, com 
a inerente imputação dos respectivos custos que a questionada margem de 9% visa cobrir, constitui 
mesmo imposição legal por respeito das regras da concorrência; e existindo relações especiais entre 
duas entidades fiscalmente distintas, a situação tem de ser enquadrada no regime de preços de transfe-
rência previsto no art. 57º do CIRC; nessa medida, caberia, tão -só, à Administração Tributária apurar e 
fundamentar, nos termos do art. 77º, n.º 3, da LGT, se essa margem de 9% respeitava os princípios da 
plena concorrência ou se traduzia, antes, uma inadmissível redução da matéria tributável da sucursal; 
não se colocando a questão dos custos no plano dos critérios de repartição dos gastos gerais de admi-
nistração a que se refere o art. 49º ou, sequer, da sua indispensabilidade nos termos do art. 23º, n.º 1, 
do CIRC, era vedado à Administração optar por este enquadramento legal.

Ou seja sustenta que o acórdão recorrido incorreu em erro de julgamento na interpretação e aplicação 
das normas contidas no artigo 7º do Acordo para Evitar a Dupla Tributação celebrado entre Portugal 
e a Holanda, e nos artigos 23º, 49º e 57º do CIRC, na redacção vigente na data do facto tributário. E 
coloca as seguintes questões jurídicas a este Supremo Tribunal:

 - A venda e imputação dos custos de venda da sede á sucursal cai no âmbito de aplicação do 
artigo 49º do CIRC, sendo as mesmas assimiladas a custos gerais de administração?

 - Não sendo questionada a dedução dos encargos em si mesmos, mas apenas a majoração efec-
tuada ao abrigo da política internacional de preços de transferência adoptada pela Recorrente, a 
posição defendida pelo TCA Sul no acórdão ora recorrido está em conformidade com o princípio do 
tratamento fiscal independente da sucursal face à casa -mãe, com o regime de preços de transferência 
plasmado no artigo 57º do CIRC, e, em última instância, mostra -se compatível com o artigo 7º do ADT 
entre Portugal e a Holanda?

 - Estando em causa relações entre a casa -mãe e a sua sucursal em Portugal pode afirmar -se, como 
o fez o TCA Sul no Acórdão ora recorrido, que inexistem relações especiais na acepção do artigo 57º 
do CIRC? Em caso de resposta negativa, o artigo 57º impunha a aplicação de uma margem de lucro 
sobre essas transacções em obediência ao princípio da plena concorrência?

 - A Administração Tributária pode eximir -se à aplicação do regime legal e de fundamentação 
previsto no artigo 57º do CIRC e 77º, n.º 3, da LGT escudando -se na aplicação do artigo 23º do CIRC?

E advogando que tais questões são juridicamente relevantes, de elevada dificuldade e complexi-
dade técnica, implicando uma interpretação e articulação entre normas de direito interno e normas que 
emergem de convenções internacionais, assumindo também relevância social e económica por interes-
sarem a todos os grupos empresariais de cariz internacional que tenham sucursais em Portugal, sendo 
importante clarificar e uniformizar o conceito da natureza das relações tributárias estabelecidas entre 
as várias estruturas do ente social, defende que a apreciação dessas questões extravasa o seu interesse 
particular e preenche os pressupostos que subjazem à admissão deste recurso excepcional de revista.

Na verdade, as questões que a Recorrente coloca não têm natureza meramente casuística, sendo 
previsível que a sua solução tenha, ou possa vir a ter, repercussões noutras situações, dada a sua 
abrangência, extensível a todo o universo de sociedades que, sob a mesma unidade económica, se 
deslocalizem através de estabelecimentos estáveis situados em Portugal e que reclamam, sem dúvida, 
uma clarificação no que tange ao enquadramento jurídico -tributário das relações que se estabelecem 
entre a sede e a sucursal.

É, assim, patente que se verifica uma relevância social fundamental na apreciação das ditas 
questões.

Por outro lado, tais questões reconduzem -se a uma tarefa de conjugação e interpretação de normas 
jurídicas que dimanam do direito internacional convencional com normas jurídicas do direito interno 
português, e que determinam, ou podem determinar, soluções jurídicas diversas em face da conside-
ração e análise de conceitos complexos, demandando a realização de operações exegéticas de alguma 
dificuldade sob o ponto de vista intelectual e jurídico.



2679

O que tudo nos leva a concluir no sentido de que tais questões revestem uma relevância jurídica 
fundamental face à definição que acima deixámos explicitada.

E a intervenção do Supremo, conhecendo da revista, pode contribuir para aclarar o quadro jurídico 
e contribuir para uma melhor aplicação do direito em sentido objectivo, pelo que se justifica admitir o 
recurso face aos pressupostos do n.º 1 do art.º 150.º do CPTA.

Por todo o exposto, atenta a verificação dos requisitos previstos no art.º 150.º do CPTA, impõe -se 
a admissão do presente recurso.

3. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo que integram a formação referida no n.º 5 do artigo 150º do CPTA, 
em admitir a revista.

Sem custas nesta fase.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Valente Torrão — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Reversão por coimas.

Sumário:

O artigo 8.º, n.º 1, do RGIT, na parte em que consagra uma responsabilização subsi-
diária pelo pagamento de coimas aplicadas a pessoas colectivas, que se efectiva 
através da reversão da execução fiscal contra os administradores e gerentes da 
sociedade devedora, não é materialmente inconstitucional.

Processo n.º 582/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A Fazenda Pública interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo do 
Porto que julgou procedente a oposição que A…….., identificado nos autos, deduziu à execução fiscal 
n.º 1910200701085310 contra si revertida, quer corre termos no Serviço de Finanças de Vila Nova de 
Gaia para cobrança coerciva de dívidas de coimas e encargos, no valor de 3.216.64€.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte.
A. A douta sentença recorrida julgou a oposição parcialmente procedente, determinando, conse-

quentemente, a extinção da execução quanto aos créditos fiscais resultantes de coimas, recusando a 
aplicação do art. 8º do RGIT, quando interpretado no sentido de consagrar uma responsabilidade sub-
sidiária pelas coimas que se efectiva pelo mecanismo da reversão da execução fiscal contra gerentes 
ou administradores da sociedade devedora, com o que a Fazenda Publica não se conforma.

B. A jurisprudência do Tribunal Constitucional, tirada em Plenário, atenta a jurisprudência diver-
gente das secções, foi no sentido de não julgar inconstitucional a norma do art. 8º do RGIT, quando 
interpretada no sentido de consagrar a responsabilidade pelas coimas que se efectiva pelo mecanismo 
da reversão da execução fiscal contra os responsáveis subsidiários, conforme acórdão 437/2011, de 
03.10.2011, no processo 206/10, posição reforçada, posteriormente àquela decisão, pelo Acórdão 249/12, 
tirado no processo 789/11, de 22.05.2012, para o qual se remete, atenta a sua clareza, por brevidade 
de exposição.

C. Os magistrados judiciais julgam apenas “segundo a Constituição e a lei e não estão su-
jeitos a ordens ou instruções, salvo o dever de acatamento pelos tribunais inferiores das decisões 
proferidas, em via de recurso, pelos tribunais superiores” e, salvo casos especiais, nenhum juiz 
está vinculado por uma decisão proferida noutro processo, mesmo que provinda de um tribunal 
superior, não vigorando no nosso país, a regra do precedente do sistema anglo -saxónico, em que o 
precedente fixado pelos tribunais judiciais superiores é vinculativo para os inferiores, ainda assim, 
no caso de jurisprudência uniformizada pelo Pleno do Tribunal Constitucional, tendo este compe-
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tência especializada, deve o Tribunal inferior ter especial cuidado e invocar razões ponderosas e 
fortes para se distanciar da jurisprudência do TC.

D. Neste seguimento, a defesa da posição assumida na sentença recorrida através da adopção da 
perspectiva manifestada na jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo, não se mostra atendível 
na medida em que o STA tem, na jurisprudência mais recente (posterior à tese sustentada no acórdão 
citado, de 08.092010 e 10.11.2010), vindo a considerar ser de proceder a uma interpretação correctiva 
da alínea c), do n.º 1, do art. 148º do CPPT introduzida pela Lei 3 - B/2010, de 18/04, de modo a alcançar 
o pensamento legislativo subjacente a essa alteração “de incluir na execução fiscal a responsabilidade 
civil do gestor pelo não pagamento das coimas em que a empresa foi condenada”, cfr. acórdãos do STA 
de 23.11.2012, no processo 01147/09 e de 19.04.2012, no processo 01216/09.

E. Assim, o entendimento uniformizado pelo STA tem vindo a ser o de que “em relação aos proces-
sos pendentes à data da entrada em vigor da Lei n.º 3 – B/2010 de 18 de Abril, que alterou o artigo 148º 
do CPPT, o sistema de reversão da execução fiscal não se presta a dar efectividade à responsabilidade 
civil do gestor pelas coimas aplicadas à empresa durante o período da sua gestão”, sendo que, as re-
versões concretizadas antes dessa data, “só são válidas se o potencial revertido efectivamente exerceu 
o contraditório e a defesa relativamente à coima aplicada à devedora originária”.

F. Tendo o oponente sido citado, na qualidade de responsável subsidiário, no âmbito do processo 
executivo, em 27.10.2010, conforme dado como provado no ponto 6 dos “factos provados” da sentença 
recorrida, a mesma deve ser anulada na parte em que recusou a aplicação do art. 8º do RGIT com fun-
damento em inconstitucionalidade.

1.2. Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público junto deste Tribunal emitiu parecer no sentido do provimento do re-

curso, com base na mais recente jurisprudência do TC e deste Supremo Tribunal no sentido da não 
inconstitucionalidade do artigo n8º do REGIT e da possibilidade de se cobra dívidas de coimas através 
do processo de execução fiscal.

2. A sentença recorrida deu como assente o seguinte:
A). Contra a sociedade “B……., Lda. “, foi instaurado o processo de execução fiscal 

n.º 1910200701085310 pelo não pagamento no prazo de cobrança voluntária de dívidas de Coimas 
e Encargos em processo de Contra -ordenação, no valor total de 3. 216,64€, cf. informação de fls. 35 
dos autos.

B). Por despacho de 20/10/2010 a execução fiscal, indicada em A) reverteu contra A……. aqui 
oponente, na qualidade de responsável subsidiária pelas dividas de Coimas Fiscais da executada, cf. 
fls. 37 dos autos.

C). O aqui oponente foi citado para a reversão em 27/10/2010, cf. fls. 39, 40, 44 e 45 dos autos.
D). A presente oposição deu entrada em 03/12/2010, no Serviço de Finanças de vila Nova de 

Gaia 1, cf. fls. 4 dos autos.
3. O recorrido deduziu oposição à execução fiscal contra si revertida alegando (i) a inconstitu-

cionalidade do artigo 8º do REGIT, por violação do princípio da intransmissibilidade das penas, (ii) a 
reversão é ilegal, porque nunca exerceu quaisquer funções de gerência na sociedade executada, (iii) 
vício de procedimento, porque a administração tributária não se pronunciou sobre todas as razões e 
argumentos apresentadas na audiência prévia, e (v) vício de forma, por falta de fundamentação do 
despacho de reversão.

A sentença recorrida, invocando os Acs. do STA n.º 0186/10, de 8/9/10 e n.º 0767/10, de 10/11/2010, 
julgou que «de acordo com a jurisprudência mais recente do Supremo Tribunal Administrativo, a que 
aderimos inteiramente, a reversão feita em execução fiscal, nos termos do art. 8º do REGIT, de dívidas 
de coimas, contra os gerentes ou administradores dos executados originários, é inconstitucional, por 
violação dos princípios da intransmissibilidade das penas, da presunção de inocência e da violação 
dos direitos de audiência e de defesa».

A Fazenda Pública discorda do julgamento efectuado, considerando que à data da sentença já a 
jurisprudência do TC e do STA sobre essa matéria estava alterada, no sentido da não inconstituciona-
lidade do artigo 8º do REGIT.

Efectivamente, a recorrente tem razão.
Após o acórdão do Plenário do Tribunal Constitucional n.º 437/2011 de 23711, que julgou 

não ser «inconstitucional a norma do artigo 8.º, n.º 1, do RGIT, quando interpretado no sentido 
de que consagra uma responsabilidade pelas coimas, que se efectiva pelo mecanismo da rever-
são da execução fiscal, contra gerentes ou administradores da sociedade devedora», a jurispru-
dência do STA foi sempre no mesmo sentido (cfr. acs. de STA de 19/4/2012, rec. n.º 1216/09, 
de 21/12/2012, rec. n.º 1176/11, de 9/1/2013, rec. n.º 1187/12, de 16/1/2013, rec n.º 312/12, de 
30/1/2013, rec n.º 1036/12).

O Tribunal Constitucional analisou o problema da constitucionalidade do artigo 8º do REGIT numa 
dupla perspectiva: do ponto de vista substantivo, entendendo que a responsabilidade dos gerentes ou 
administradores consagrada naquele artigo é titulada pelo instituto da responsabilidade civil delitual 
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ou aquiliana; do ponto de vista adjectivo, defendendo que o recurso, ainda que implícito, ao sistema 
de reversão das execuções, não constitui um factor de censura constitucional, desde que, em cada caso 
concreto, seja acautelada a existência de um processo equitativo.

Na primeira dimensão, o artigo 8º do REGIT não é inconstitucional, porque os gestores e 
administradores «são chamados, a título subsidiário, na exacta medida do dano que produzi-
ram à Administração Fiscal ao terem impossibilitado, pela sua administração, a realização do 
pagamento das coimas devidas. A imputação não prescinde, como realçou então o Tribunal, da 
verificação dos pressupostos gerais, atinentes ao cometimento de um facto ilícito e culposo, bem 
como ao nexo de causalidade adequada entre a acção e o dano produzido. Esta configuração 
da responsabilidade prevista nas alíneas a) e b) do artigo 8.º, n.º 1, do RGIT torna inadequada 
a convocação de qualquer dos parâmetros contidos nos artigos 30.º e 32.º da Constituição. De 
facto, e independentemente da questão de se determinar, previamente, o âmbito de aplicação das 
garantias de defesa em processo criminal quando estejam em causa ilícitos contra -ordenacionais, 
pode -se concluir liminarmente pela inadequação das mesmas enquanto parâmetros de apreciação 
da questão em apreço, uma vez que a mesma se localiza num outro lugar do sistema, atinente à 
responsabilidade extracontratual».

Na dimensão processual, considera -se o Tribunal Constitucional que «é indiscutível que o sistema 
da reversão da execução não se encontra especificamente desenhado para a efectivação da responsa-
bilidade civil subsidiária dos gerentes e administradores das sociedades, sendo o RGIT, aliás, omisso 
quanto a esta figura. O recurso à mesma em situações desta índole decorrerá da aplicação, ainda que 
implícita, das previsões da LGT, designadamente dos seus artigos 23.º e 24.º»; mas, «o facto de a re-
versão não se encontrar especificamente prevista para estas situações de responsabilidade subsidiária 
pelo não pagamento de coimas ou multas não constitui, em si mesmo, factor de censura constitucional. 
Com efeito, o que releva, para efeitos da apreciação da questão de constitucionalidade, é determinar 
se o funcionamento, em concreto, do mecanismo legal (independentemente da sua maior ou menor 
adequação), é susceptível de ferir os ditames constitucionais. Essencial para que não se verifique qual-
quer inconstitucionalidade é que em concreto seja acautelada a existência de um processo equitativo 
e o inerente direito de defesa através do exercício do contraditório».

Ora, tendo em conta que este juízo do Tribunal Constitucional, de não considerar inconstitucio-
nalidade do artigo 8.º do RGIT, se assume hoje como a orientação jurisprudencial mais recentemente 
consolidada deste Tribunal, deve decidir -se julgar não inconstitucional esse a norma desse artigo, 
havendo que censurar a sentença recorrida, que perfilhou orientação diversa.

Como, para além da questão da inconstitucionalidade, foram alegados outros fundamentos autó-
nomos de oposição à execução, deve a acção prosseguir para apreciação da sua eventual procedência.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção Tributária do Supremo Tribunal Administrativo 
em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida e ordenar a baixa do processo para 
prosseguimento da oposição, se nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Coima. Notificação por carta regista. Devolução de carta registada.

Sumário:

As notificações das decisões cominatórias de coimas não se inserem no âmbito do esta-
tuído no n.º 1 do artigo 38.º do CPPT, razão por que não carecem de ser realizadas 
por via postal sob AR, no entanto, constitui jurisprudência deste Supremo Tribunal 
que a presunção do n.º 2 do artigo 39.º do CPPT não se aplica caso a notificação 
tenha sido devolvida, quer na situação de carta registada quer na situação de carta 
registada com aviso de recepção.

É que não contendo o artigo 39.º do CPPT uma resposta directa à questão dos efeitos 
decorrentes da devolução da carta registada simples, numa interpretação da norma 



2682

em conformidade com a garantia constitucional da notificação (cfr. artigo 268.º, n.º 3, 
da CRP), defende -se, que se deve aplicar o regime que está previsto para a forma 
de notificação com aviso de recepção, de que resulta a imposição de uma segunda 
carta registada, nos termos do estatuído no artigo 39.º, n.os 5 e 6, do CPPT.

Processo n.º 595/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, S. A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I -RELATÓRIO
1. A…………, identificada nos autos, deduziu oposição à execução fiscal, que corre termos no 

4º Serviço de Finanças do Porto, por dívida referente a coima aplicada em processo de contra -ordenação, 
relativo ao ano de 2007, no TAF do Porto, que decidiu julgar a oposição procedente.

2. Não se conformando, a Fazenda Pública veio interpor recurso para este STA, apresentando as 
seguintes conclusões das suas alegações:

“A. A douta sentença sob recurso julgou procedente a presente oposição, por ter concluído que 
não tendo sido efectuadas as necessárias notificações no processo de contra -ordenação subjacente à 
dívida em causa, a mesma era inexigível.

B. Ressalvado o devido respeito com o que desta forma foi decidido, não se conforma a Fazenda 
Pública, por considerar, que à situação em apreço se aplica o regime dos art.s 254º e 255º do CPC, 
por estarmos perante cartas registadas simples que não foram recepcionadas por falta do cumpri-
mento, por parte da oponente, do disposto no n.º 2 do art. 19º da LGT, de onde resulta a exigibilidade 
da quantia exequenda.

C. Os n.ºs 1 e 2 do art. 39º do CPPT, destinam -se exclusivamente a auxiliar na determinação da 
data da notificação, e já não na sua verificação, pelo que não poderão ser invocados para concluir 
pela ilisão da presunção de notificação, por regularem exclusivamente o momento em que a notificação 
se considera efectuada.

D. Pretendendo a douta sentença retirar da devolução das cartas registadas enviadas no âmbito 
do processo de contra -ordenação a ilisão da presunção contida no n.º 1 do art. 39º do CPPT incorreu 
em erro de julgamento sobre a matéria de direito.

E. Considera a Fazenda Pública que, diferentemente do que ocorre em relação às notificações 
por carta registada com aviso de recepção, o legislador tributário não determinou directamente pro-
cedimentos para a perfeição das notificações efectuadas por carta registada simples, quando esta é 
devolvida.

F. Contudo, não será de recorrer a uma interpretação extensiva do art. 39º, n.ºs 3 a 6, do CPPT, 
alargando ás cartas registadas simples o regime das cartas registadas com aviso de recepção, por 
constituir, na perspectiva aqui defendida, interpretação obstaculizada pelo elemento gramatical da 
norma, que prevê expressamente no início do n.º 3 “Havendo aviso de recepção (...)”.

G. Neste sentido, também o n.º 5 do art. 39º do CPPT não tem aplicação, pelo que não era exigível 
a repetição da notificação para permitir operar a presunção de notificação.

H. Atenta a ausência de norma aplicável no CPPT, impõe -se o recurso ao respectivo direito sub-
sidiário, admissível por via da remissão expressa do art. 70º, n.º 2 do RGIT, e atendendo à natureza do 
caso omisso, considerando a Fazenda Pública ser de recorrer aos normativos do CPC, nos termos do 
art. 2º alínea e) do CPPT, que regulam a notificações da secretaria nos processos pendentes, designa-
damente os art.s 254º e 255º do CPC, onde se regula a expedição de cartas registadas simples.

I. Estamos, do ponto de vista da hermenêutica, perante lugares paralelos, até porque, no caso dos 
autos, as notificações ocorreram no âmbito do processo de contra -ordenação, onde as partes podem ou 
não constituir mandatário judicial, e a presunção de data de notificação é em tudo idêntica à prevista 
nos n.º 1 e 2 do art. 39º do CPPT,

J. Sendo que o CPC apenas vai mais além, ao nível da completude do regime da perfeição das 
notificações por carta registada, ao regular expressamente o procedimento e consequências da ve-
rificação de devolução da notificação, desde que remetida para o escritório do mandatário ou para 
o domicílio por ele escolhido (art. 254º, n.º 4 do CPC), ou, nos casos em que a parte não nomeie 
mandatário, para o local da sua residência ou sede ou no domicílio escolhido para o efeito de as 
receber (art. 255º, n.º 1 do CPC), determinando que a notificação não deixa de produzir o seu efeito 
e presumindo -se a sua concretização no terceiro dia posterior ao do registo, ou no primeiro dia útil 
seguinte a esse, quando o não seja.

K. Termos em que, a AT se pode valer da notificação registada devolvida porque foi enviada para 
o domicílio declarado pela oponente.
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L. Tal como para os mandatários e para as partes que não constituam mandatário, quando penda 
processo judicial, existe a obrigatoriedade de informação do local de destino da correspondência, a 
constar da respectiva petição inicial, nos termos da alíneas a) e b), n.º 1 do art.467º do CPC, cuja 
omissão determina até a recusa da mesma, nos termos das alíneas b) e c) do art. 474º do CPC, e 
idêntica obrigatoriedade se encontra estabelecida para a generalidade dos contribuintes no n.º 2 do 
art. 19º da LGT, obrigação essa que foi violada pela oponente.

M. Essa violação materializou -se, como decorre do probatório, no facto de a morada correspon-
dente ao domicílio fiscal não ter sido correctamente declarada em 12/03/2008 (por erro quanto ao 
número da sala, que seria ………… e foi identificado como …………), e só ter sido corrigida perante 
a AT em 29/05/2009 — embora tenha sido rectificada em sede de Registo Comercial em 02/06/2008 
— quando as notificações foram enviadas em 21/10/2008 e em 15/01/2009 por carta registada simples 
e devolvidas.

N. De onde resulta o não cumprimento da obrigação que sobre a oponente impendia, com a 
consequente ineficácia da mudança de domicílio, atento o disposto nos n.ºs 2 e 3 do art. 19º da LGT, 
que não foi devidamente ponderado em sede decisória.

O. Considera a Fazenda que a solução de direito aqui propugnada, fazendo, de facto, prevalecer 
a obrigação de comunicação de domicílio fiscal sobre o direito à notificação é conforme à Constitui-
ção da República Portuguesa até porque o Tribunal Constitucional já se pronunciou neste sentido a 
propósito do art. 254º do CPC,

R. Pelo que, a exigência de notificação prevista no n.º 6 do art. 77º da LGT e n.º 1 do art. 36º do 
CPPT se deve considerar satisfeita por aplicação do disposto no art. 254º, n.º 4 do CPC, aplicável 
ex vi art. 2º, alínea e) do CPPT.

Q. Termos em que, não havendo fundamento para determinar a extinção da dívida, deverá 
determinar -se a exigibilidade da dívida, considerando -se que a douta sentença incorreu em erro de 
julgamento de direito, porquanto fez errónea interpretação do disposto nas normas legais aplicáveis 
in casu, mais concretamente do disposto nos art.s 39º e 36º do CPPT e n.º 6 do art. 77º da LGT.

Nestes termos, deve ser dado provimento ao presente recurso revogando -se a douta decisão, 
julgando -se a oposição improcedente”.

3. A recorrida A………… veio contra -alegar, concluindo nos termos que se seguem:
“a) Contrariamente ao que defende a Fazenda Pública, não chega a estar em causa a efectivação 

das notificações na medida em que, para falar da efectivação das notificações, era necessário que estas 
tivessem sido eficazes, o que não aconteceu, tal como bem observado pelo Tribunal o quo;

b) O ónus de demonstrar a correcta efectivação da notificação cabe à AT (1), o que, no caso em 
apreço e conforme demonstrado, não foi efectuada qualquer diligência para a efectivação dessas 
notificações, tal como observado pelo Tribunal a quo;

c) A este respeito, refere a melhor doutrina que “As notificações efectuadas por carta registada 
presumem -se feitas no 3.º dia posterior ao do registo ou no 1.º dia útil seguinte a esse, quando esse dia 
não seja útil (art. 39.º n.º 1, do C.P.P.T.). Para se poder extrair a presunção aqui prevista, é necessário 
que a notificação tenha sido efectuada nos termos legais, designadamente que a carta registada seja 
enviada para o domicílio da pessoa a notificar. (...) Esta presunção apenas vale nos casos em que 
a carta não seja devolvida, como se pressupões no n.º 2 deste art. 39.º do C.P.P.T. em que apenas se 
admite a possibilidade de ilidir a presunção demonstrando que a notificação ocorreu em data posterior 
à presumida e já não quando a notificação não tiver ocorrido.” (2);

d) Daqui resulta claramente que, muito embora a notificação tenha sido efectuada nos termos 
legais (por via postal registada enviada para domicílio da pessoa a notificar em conformidade com os 
dados fornecidos pelo contribuinte), foi a mesma devolvida pelos serviços de correios, pelo que não 
pode ser mais evidente que a notificação em apreço, não produziu os seus efeitos, na medida em que 
a) a Recorrida não teve conhecimento do conteúdo da mesma, não tendo sido cumprido o estatuído 
nos artigos 35.º n.º 1 e 36.º n.º 1 do CPPT, e b) a Recorrida conseguiu, em primeira instância, afastar 
a presunção estabelecida nos termos do artigo 39.º n.º 2 do CPPT;

e) A este respeito, e nos termos do acórdão do STA de 12.04.2012, discorreu -se que “(...) sendo 
patente dos autos que a notificação da decisão cominatória de coima, tendo sido remetida por via postal, 
veio devolvida, o que significa que, efectivamente, não chegaram ao conhecimento do destinatário 
(...). Constitui jurisprudência do STA, que a presunção do n.º 2 do art. 39.º do CPPT não se aplica caso 
a notificação tenha sido devolvida, quer na situação de carta registada (…)” (3);

f) Acrescendo que: “Não contendo o artigo 39º uma resposta directa à questão dos efeitos de-
correntes da devolução da carta registada simples, numa interpretação da norma em conformidade 
com a garantia constitucional da notificação (cfr. art. 268º, n.º 3, da CRP), defende -se, que se deve 
aplicar o regime que está previsto para a forma de notificação com aviso de recepção, de que resulta 
a imposição de uma segunda carta registada e a faculdade da invocação do justo impedimento.” (4)
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g) Não assiste razão à Fazenda Pública quando tenta aplicar, ao regime processual tributário 
das notificações, normas de direito processual civil, com vista a fazer valer um entendimento que nem 
o STA tem vindo a acolher;

h) Aliás, o regime aplicável às notificações nos termos dos artigos 254.º e 255.º do Código de 
Processo Civil (CPC) destinam -se às notificações efectuadas na pendência de um processo judicial, 
pela secretaria do tribunal;

i) Importará recordar a decisão do Tribunal a quo quando refere que: “(...) não obstante a FP referir 
que as notificações foram efectuadas para a morada constante do cadastro fiscal da oponente à data das 
mesmas, tendo o novo domicilio sido comunicada posteriormente (29.05.2009), a verdade é que, na situação 
presente, apesar da irrelevância da comunicação (posterior), que aqui não está sequer em causa, ainda 
assim dão os autos de notícia que, a citação para a execução foi conseguida e que “a nova morada” era 
já conhecida à data da instauração da execução (19.04.2005) (...).” (nosso realce e sublinhado);

j) Entende a Recorrida que para além da questão suscitada pela Fazenda Pública não se ma-
terializar numa matéria exclusivamente de direito (por comportar questões de facto já julgadas pelo 
Tribunal a quo), a questão da ineficácia da mudança de domicílio fiscal não tem, para o caso, qualquer 
relevância, como bem sublinhado na douta sentença recorrida;

k) É que, tal discussão em torno das consequências do artigo 19.º n.º 2 e 3 da LGT teria relevân-
cia se, no caso concreto, “a nova morada” não fosse conhecida à data da instauração da execução, 
o que, na prática não se sucedeu;

l) Aliás, o que está concretamente em causa são as notificações efectuadas na esfera do processo 
de contra -ordenação, para apresentação de defesa e da decisão final de aplicação de coima — e não 
as notificações/citações efectuadas na esfera do subsequente processo de execução fiscal.

m) O normativo processual judicial civil em nada serve esta questão, estando apenas em causa 
a aplicação de normas procedimentais tributárias, conforme considerações supra tecidas.

n) Não é possível que o direito à notificação, constitucionalmente consagrado nos termos do n.º 3 
do artigo 268º da CRP, recue perante uma obrigação de comunicação que nem sequer aqui está em 
causa, como muito bem observou o Tribunal a quo.

TERMOS EM QUE deverão V.Exas concluir pela improcedência do recurso, assim se cumprindo 
a Lei e se fazendo JUSTIÇA!”

4. O Magistrado do Ministério Público, junto deste STA, emitiu parecer no sentido de o recurso 
não merecer provimento, nos termos que se seguem:

“1. A eficácia da decisão depende da notificação; os actos em matéria tributária que afectem 
os direitos e interesses dos contribuintes só produzem efeitos em relação a estes quando lhes sejam 
validamente notificados (art.77º nº6 LGT: art.36º nº1 CPPT).

A notificação das decisões administrativas aos interessados constitui garantia constitucional cuja 
observância é indispensável ao exercício do direito de defesa mediante impugnação de quaisquer actos 
lesivos (art. 268º nºs 3 e 4 CRP).

As notificações das decisões de aplicação de coimas em processo de contra -ordenação fiscal não 
se subsumem à previsão do art.38º nº1 CPPT, pelo não é exigível a notificação por carta registada 
com aviso de recepção (cf. Jorge Lopes de Sousa / Manuel Simas Santos Regime Geral das Infracções 
Tributárias 4ª edição 2010 pp. 477 e sgs.).

A presunção de notificação expressa na norma constante do art. 39º n.º 2 CPPT apenas é aplicável quando 
a carta registada não é devolvida; em caso de devolução da carta registada uma interpretação da norma 
adequada à observância da garantia constitucional da notificação dos actos administrativos exige a expedição 
de segunda carta registada, só em caso de recusa de recebimento ou nova devolução se devendo presumir a 
notificação à semelhança do regime aplicável às notificações por carta registada com aviso de recepção (art. 
39º n.º s 5 e 6 CPPT; no sentido propugnado acórdãos STA -SCT 6.05.2009 processo n.º 270/09;13.04.2011 
processo n.º 546/10;31.01.2012 processo n.º 929/11; 12.04.2012 processo n.º 331/01).

A aplicação extensiva do regime da notificação com aviso de recepção previsto no CPPT, re-
sultante de uma interpretação adequada à observância da garantia constitucional, deve prevalecer 
sobre a aplicação do regime claramente menos exigente das notificações às partes em processo civil 
(arts.254º e 255º CPPT).

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada”.
5. Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.
II -FUNDAMENTOS
1 - DE FACTO
A sentença recorrida considerou provada a seguinte factualidade com relevância para a decisão 

a proferir nos presentes autos:
“1. De acordo com a certidão de registo permanente da A…………, as (Oponente) encontrava -se 

inicialmente sediada no Lugar de …………, …………, freguesia e Concelho da …………, Distrito do 
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Porto e, através de alteração ao contrato de sociedade a sede social passou a ser, desde 12.03.2008, 
na Av. da …………, n.º …………, …………, sala …………, consoante decorre da certidão da Conser-
vatória do Registo Comercial  - AP. 6/20080312 (Insc. 8), a que alude a certidão permanente junta 
aos autos sob Doc. 1 (composto de 13 folhas) que se tem por reproduzido para os devidos efeitos 
legais — cfr. fls. 78 e 84 dos autos.

2. Em 25.02.2011 a oponente alterou a sua sede, tal como resulta de fls. 10 da certidão de registo 
permanente referida no ponto anterior — cfr. fls. 87 dos autos.

3. Em 18.10.2008 foi instaurado pelo 4º Serviço de Finanças (SF) do Porto, contra a 
oponente, um processo de contra -ordenação ao qual foi atribuído o 3387200806043917, com 
fundamento na falta de entrega de Pagamento por conta de IRC, relativo ao ano 2007 — cfr. 
fls. 11, 12 e 15 dos autos que se tem por integralmente reproduzido para os devidos efeitos 
legais.

4. No âmbito do processo de contra -ordenação referido no ponto anterior, o SF do Porto remeteu 
à oponente, com data de 21.10.2008, através de carta registada (RP584610339PT), uma notificação, 
onde consta entre o mais, o seguinte: 

  
 5. A notificação/comunicação referida no ponto anterior foi remetida para a seguinte morada: 

  
 6. Em 27.10.2008 a notificação/comunicação atrás referida foi, pelos Serviços dos CTT, devolvida 

ao SF do Porto e recebida por estes em 28.10.2018, com a seguinte menção de “Endereço insuficiente” 
 - cfr. fls. 12, verso e fls. 13 dos autos que se tem por reproduzidas para os devidos efeitos legais.

7. Com data de 15.01.2009, no âmbito do mesmo processo de contra -ordenação referido, o SF 
do Porto remeteu à oponente, através de carta registada (RQ0018491 16PT), urna notificação, onde 
consta entre o mais, o seguinte: 
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 8. A notificação/comunicação referida no ponto anterior foi remetida para a seguinte morada: 

  
 9. Em 20.01.2009 a notificação/comunicação atrás referida foi, pelos Serviços dos CTT, devolvida 

ao SF do Porto com a seguinte menção de “Não existe”  - cfr. fls. 15 (Frente e Verso) e fls. 16 dos autos 
que se tem por reproduzidas para os devidos efeitos legais.

10. Em 19.04.2009 foi instaurado o processo de execução fiscal n.º 3387200901013071 com ori-
gem no não pagamento da coima a que se refere o processo de contra -ordenação referidos nos pontos 
anteriores — cfr. fls. 11 e 21 dos autos.

11. Em 29.05.2009 a oponente comunicou ao 4º SF do Porto novo domicílio fiscal, designada-
mente: 

  
 12. O oponente foi citado para o processo executivo na morada referida no ponto anterior — cfr. 

fls. 1 e 22 dos autos que se tem por integralmente reproduzidas para os devidos efeitos legais.
2 - DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
A ora recorrente, citada no âmbito do processo de execução fiscal, com vista à cobrança coer-

civa de coima (e respectivos juros de mora), supostamente aplicada no processo de contra -ordenação 
n.º 3387200806043917, relativo a 2009, deduziu oposição alegando que nunca foi notificada para 
deduzir defesa no processo de contra -ordenação e que também não foi notificada da decisão final que 
o culminou, vendo, desse modo, os seus direitos de defesa coarctados.

Por sentença proferida, no TAF do Porto, em 23 de Setembro de 2012, foi julgada procedente a 
oposição com a consequente extinção da execução fiscal.

Para tanto ponderou, entre o mais, a Mmª Juíza “a quo”:
• Em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “Não contendo o artigo 39º 

uma resposta directa à questão dos efeitos decorrentes da devolução da carta registada simples, numa 
interpretação da norma em conformidade com a garantia constitucional da notificação (cfr. art. 268º, 
nº3, da CRP), defende -se, que se deve aplicar o regime que está previsto para a forma de notificação 
com aviso de recepção, de que resulta a imposição de uma segunda carta registada e a faculdade da 
invocação do justo impedimento”. (5) (...)

• “(…), constatamos que, também in casu a Administração Fiscal, após a remissão das notificações 
por carta registada simples aqui em questão e subsequente devolução, conformou -se com as devoluções, 
sem ter dado cumprimento ao estatuído no artigo 39º n.º 5 do CPPT.

• “Efectivamente, não dão os autos conta de que, depois da devolução daquelas notificações re-
metidas, e a que alude o probatório, a Administração fiscal tenha remetido novas notificações através 
de uma segunda carta, o que, de resto, não demonstrou ou sequer alegou a FP”.

• “Assim, nos termos do estabelecido no normativo citado e tendo em conta a jurisprudência 
citada, que acompanhamos de perto, temos que as notificações não obedeceram às exigências legais, o 
que determina a sua ineficácia e, consequentemente, a inexigibilidade da dívida exequenda.

• “(…) Por fim, acresce ainda dar conta que, não obstante a FP referir que as notificações foram 
efectuadas para a morada constante do cadastro fiscal da oponente à data das mesmas, tendo o novo 
domicílio sido comunicado posteriormente (29.05.2009), a verdade é que, na situação presente, apesar 
da irrelevância da comunicação (posterior), que aqui não está sequer em causa, ainda assim dão os 
autos de notícia que, a citação para a execução foi conseguida e que “a nova morada” era já conhecida 
à data da instauração da execução (19.04.2005) — cfr. pontos, 10, 11 e 12.(…)”.

Contra este entendimento se insurge a recorrente argumentando, em síntese, que:
• “(…) à situação se aplica “o regime dos art.s 254º e 255º do CPC, por estarmos perante cartas 

registadas simples que não foram recepcionadas por falta do cumprimento, por parte da oponente, do 
disposto no n.º 2 do art. 19º da LGT, de onde resulta a exigibilidade da quantia exequenda”;

• “(…)” que o legislador tributário não determinou directamente procedimentos para a perfeição 
das notificações efectuadas por carta registada simples, quando esta é devolvida, não sendo de aplicar 
o n.º 5 do art. 39º do CPPT.
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• “(…) a notificação não foi conseguida por a morada correspondente ao domicílio fiscal não ter 
sido correctamente declarada em 12/03/2008 (por erro quanto ao número da sala, que seria ………… 
e foi identificado como …………)”.

• “(…)” que o domicílio fiscal só foi corrigido perante a AT em 29/05/2009 — embora tenha sido 
rectificada em sede de Registo Comercial em 02/06/2008 — quando as notificações foram enviadas em 
21/10/2008 e em 15/01/2009 por carta registada simples e devolvidas, situação que não foi devidamente 
ponderado em sede decisória.

Em face das conclusões, que são as relevantes para aferir do objecto e âmbito do recurso [cfr. 
arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC e o art. 2º, alínea e), do CPPT], o objecto do presente recurso 
consiste em saber se a sentença recorrida fez correcto julgamento quando decidiu pela procedência da 
oposição, com a consequente extinção da execução, por falta de notificação da recorrente quer para 
apresentar defesa quer da decisão final, de acordo com as formalidades exigidas para o efeito.

3. Resulta do probatório que a Administração Fiscal instaurou o processo de execução fiscal 
contra a recorrente, na sequência de num processo de contra -ordenação, remetendo -lhe para o efeito 
duas notificações através de carta registada:  - uma para deduzir defesa e/ou pagar voluntariamente com 
redução,  - e outra a comunicar a decisão final (pontos 3, 4, 5, 7 e 8 do probatório), por carta registada 
simples (sem AR).

Decorre igualmente do probatório e não vem questionado que as referidas notificações foram 
devolvidas.

O que divide as partes reside essencialmente no facto de a Administração Tributária defender que 
tendo efectuado a notificação para a morada constante no cadastro da ora recorrente, mesmo depois de 
devolvida, se deve considerar a mesma efectuada no 3º dia após o registo.

Em sentido contrário, contra -alega a recorrente que, após a devolução das notificações, se impunha 
o envio de uma segunda notificação, nos termos estabelecidos no artigo 39º n.º 5 do CPPT. Esta tese 
foi a acolhida pela sentença recorrida e corroborada pelo Ministério Público, no seu doutro parecer, 
por corresponder à jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal.

Vejamos.
3.1. Para aferir da correcção das notificações impõe -se, em primeiro lugar, averiguar se andou 

bem a Administração Fiscal ao enviar carta registada para o domicílio fiscal da recorrente que cons-
tava dos seus arquivos destinados especificamente a esse efeito. Dada a importância da matéria, o 
legislador consagra aqui especiais deveres, dispondo o art. 19º, n.º 2, da LGT que “É obrigatória, nos 
termos da lei, a comunicação do domicílio do sujeito passivo à administração tributária”. Por sua vez, 
diz o art. 19º, n.º 3, da LGT que “é ineficaz a mudança de domicílio enquanto não for comunicada à 
administração fiscal”.

Dos mencionados preceitos resulta que impende sobre os sujeitos passivos a obrigação legal de 
comunicarem o respectivo domicílio fiscal à Administração Tributária, enquanto lugar determinado 
para o exercício de direitos e o cumprimento dos deveres fiscais, bem como quaisquer alterações do 
mesmo.

Nesta sequência, como ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 12 de Abril 
de 2012, proc n.º 331/11, sob pena de se tornar impossível à Administração Tributária cumprir a sua 
missão de liquidação e cobrança dos impostos quaisquer irregularidades ou omissões ocorridas no 
cumprimento dos deveres atrás mencionados têm de se considerar da exclusiva responsabilidade dos 
sujeitos passivos e inoponíveis à Administração Fiscal”.

No caso dos autos, como resulta do probatório (cfr. ponto 11), a morada da recorrente só foi cor-
rigida perante a 4ª SF do Porto em 29/5/2009, quando as notificações foram enviadas em 21/10/2008 
e em 15/01/2009.

Assiste, desta forma, razão à Fazenda Pública quando alega a ineficácia da mudança de domicílio, 
mas já não acontece o mesmo quando argumenta que tal circunstância não foi tida em conta pela Mmª 
Juíza “a quo”.

O que se passa é que, no entendimento da sentença recorrida, e na senda da jurisprudência deste 
Supremo Tribunal, tratando -se de matéria sancionatória, tendo havido devolução das cartas registadas, 
incumbia à Administração Tributária proceder a uma segunda notificação. Ao contrário do que defende 
a recorrente às notificações em processo de contra -ordenação aplicam -se as disposições corresponden-
tes do Código do Procedimento e de Processo Tributário, nos termos do disposto no art. 70º, n.º 2, do 
RGIT.

3.2. A notificação tem por objectivo dar conhecimento pessoal aos interessados dos actos ad-
ministrativos susceptíveis de afectar a sua esfera jurídica, como exigência da garantia constitucional 
consagrada no n.º 3 do art. 268º da CRP, segundo a qual impende sobre a Administração o dever de 
dar conhecimento aos administrados dos actos que lhes respeitam.

Neste sentido, diz o n.º 1 do art. 36º do CPPT que “os actos em matéria tributária que afectem 
os direitos e interesse legítimos dos contribuintes só produzem efeitos em relação a estes quando lhes 
sejam validamente notificados”.
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E embora a CRP relegue para a liberdade constitutiva do legislador ordinário o encargo de deter-
minar as formalidades das notificações, a verdade é que esse formalismo deverá mostrar -se constitu-
cionalmente adequado e observar o princípio constitucional da proibição da indefesa (6).

Tratando -se de matéria sancionatória, fazem -se sentir aqui particularmente as exigências do 
art. 268º, n.º 3, da CRP.

No que respeita às exigências de notificação em matéria de coimas, pronunciou -se este Supremo 
Tribunal, entre outros, no Acórdão de 12/4/2012, proc n.º 331/11, no qual interviemos como relatora 
e que passamos a reproduzir.

“Assim, admitindo, em conformidade com alguma doutrina, que “as notificações das decisões 
cominatórias de coimas não se inserem no âmbito do estatuído no n.º 1 do art. 38º do CPPT, razão por 
que não carecem de ser realizadas por via postal sob AR” (7), sendo patente dos autos que a notificação 
da decisão cominatória de coima, tendo sido remetida por via postal, veio devolvida, o que significa 
que, efectivamente, não chegaram ao conhecimento do destinatário” (8).

“Constitui jurisprudência deste Tribunal, pelo menos no que se refere aos particulares, que a 
presunção do n.º 2 do art. 39º do CPPT não se aplica caso a notificação tenha sido devolvida, quer na 
situação de carta registada (cfr. acs de 1872/87, rec. n.º 004015, de 2/6/99, rec 022529, e, mais recen-
temente, acs. de 6/5/2009, rec n.º 270/09 e de 13/4/2011, rec. n.º 0546/10), quer na situação de carta 
registada com aviso de recepção, devolvida sem assinatura deste e sem nada se dizer a respeito de não 
ter sido reclamada ou levantada (cfr. acs. de 2175/2008, rec n.º 01031/07 e de 877/2009, rec n.º 0460/09).

“Neste sentido, ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal que “Não contendo o 
artigo 39º uma resposta directa à questão dos efeitos decorrentes da devolução da carta registada 
simples, numa interpretação da norma em conformidade com a garantia constitucional da notificação 
(cfr. art. 268º, n.º 3, da CRP), defende -se, que se deve aplicar o regime que está previsto para a forma 
de notificação com aviso de recepção, de que resulta a imposição de uma segunda carta registada e 
a faculdade da invocação do justo impedimento”. (No mesmo sentido, cfr. o Acórdão do STA, de 
31/1/2012, proc n.º 0929/2011)”.

Aplicando a jurisprudência mencionada ao caso em apreço, verifica -se que vem demonstrado 
que a Administração Fiscal, tendo procedido à remissão das notificações por carta registada e sendo as 
mesmas devolvidas, se conformou com a situação, sem ter dado cumprimento ao estatuído no art. 39º, 
n.º 5, do CPPT.

Assim sendo, considerando o estabelecido no mencionado normativo e tendo em conta a juris-
prudência citada, temos de concluir, como a sentença recorrida, que as notificações não obedeceram 
às exigências legais, o que determina a sua ineficácia.

A sentença que decidiu no sentido da procedência da oposição e da inexigibilidade da dívida em 
causa merece ser confirmada, negando -se provimento ao recurso.

III - DECISÃO
Termos em que os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo 

acordam, em conferência, negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) Neste sentido, Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo (STA) de 21.02.1990 (processo n.º 5281, Apêndice ao 
Diário da República de 15.10.1992, pág. 54.

(2) Sic. Jorge Lopes de Sousa e Manuel Simas Santos, Regime Geral das Infracções Tributárias, anotado, 2.ª ed. Actua-
lizada e ampliada, 2003, pág. 433 (nosso realce).

(3) Cfr. Acórdão do STA de 12.04.2012, Proc. n.º 0331/11 (nosso sublinhado e realce).
(4) Cfr. Acórdão do STA de 12.04.2012, Proc. n.º 0331/11 por referência ao Acórdãos do STA, de 31.01.2012, processo 

n.º 0929/2011, de 6.5.2009, processo n.º 270/09 e de 13.04.2011, processo n.º 0546/10 (nosso sublinhado e realce).
(5) No mesmo sentido, cfr. o Acórdão do STA, de 31/1/2012, processo n.º 0929/2011.
(6) Cfr. o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 130/2002, de 14 /3/2002, processo n.º 607/01.
(7) Ver, por todos, Paulo Marques, Infracções Tributárias, Ministério das Finanças e da Administração Pública, Direcção-

-Geral dos Impostos — Centro de Formação, Lisboa, 2007, vol. II, pp. 88 ss., e Jorge Lopes de Sousa/Simas Santos, Regime 
Geral das Infracções Tributárias, 4.ª ed., Áreas Editora, Lisboa, 2010, pp. 477 ss.

(8) Neste sentido, cfr. o Acórdão do Tribunal Central Administrativo Sul, de 13/1/2009, processo n.º 02656/08. 
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 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Garantia bancária. Suspensão da execução fiscal. Caducidade da garantia. Impug-
nação judicial. Competência.

Sumário:

Atento o disposto no artigo 183 -A, n.º 4 do CPPT (na redacção anterior à actual) 
compete ao Tribunal Administrativo e Fiscal conhecer do pedido de verificação 
da caducidade da garantia prestada na execução fiscal, quando naquele tribunal 
estiver pendente a impugnação judicial.

Processo n.º 634/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A… e outra.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

– Relatório –
1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal do despacho interlocutório proferido em 

10 de Novembro de 2011 pelo Meritíssimo Juiz do então Tribunal Tributário de 1.ª instância de Coim-
bra que, nos autos de impugnação n.º 112 -A/2002 pendentes naquele Tribunal, decretou, a pedido dos 
impugnantes, a caducidade da garantia prestada no processo de execução fiscal n.º 0868 -99/100253.8, 
da repartição de finanças de Tábua determinando, em consequência, o seu levantamento.

A recorrente termina as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
1 – Respeitosamente, discorda -se da tramitação dada ao pedido objecto do presente recurso, 

já que, referindo -se ele a um incidente da execução fiscal deveria ser apresentado no órgão de 
execução fiscal competente e tramitado de acordo com o disposto no art. 276º ss. CPPT, sendo 
caso disso;

2 – Não deveria ter sido tramitado, portanto, como foi, como um incidente da impugnação judicial.
O pedido refere -se à verificação da caducidade duma garantia prestada para suspender a exe-

cução fiscal nos termos do n.º 1 do art. 183.º -A CPPT.
Logo, a existência da impugnação apenas releva como elemento de conexão atributivo de com-

petência decisória ao respectivo tribunal tributário, nos termos do n.º 4 do art. 183º -A CPPT.
3 – Além disso, o douto despacho recorrido considerou que à garantia prestada em processo 

de execução fiscal é aplicável o disposto nos artigos 169º, 183º, 183.º -A (na redacção dada pela Lei 
30 -B/2002 de 30/12) 199º CPPT, 12º e 52º LGT, 297º CC e art.º 11º e 12º da Lei 15/2001 de 5/7.

4 – Isto é, o douto despacho reconheceu que o prazo de caducidade da garantia é de três anos, 
aplicando -se tal prazo à garantias já prestadas, mas contando -se desde o seu termo inicial.

5 – Concordando -se com todo o enquadramento legal e factual descrito discorda -se res-
peitosamente da agora recorrida conclusão judicial de que a garantia se encontra claramente 
caducada.

6 – Na verdade, o momento inicial a partir do qual se deve contar o prazo de caducidade é o dia 
5.7.2001 (entrada em vigor da Lei 15/2001, de acordo com os seus artigos 11º e 14º).

7 – Ou seja, o alargamento do prazo de caducidade de 2 para 3 anos – determinado pela entrada 
em vigor da Lei 30 -B/2002 de 30.12 – não alterou o momento inicial da respectiva contagem.

8 – Acontece que, iniciada a contagem, o aumento do prazo apenas altera o seu momento final. 
No caso concreto, o prazo que terminaria em 5.07.2003 terminará em 5.7.2004.

9 – Ao presente recurso é aplicável o disposto no art. 737º CPCivil, ex vi art. 281º CPPT. Ou seja, 
este recurso deve ser processado e julgado como os agravos em processo civil e subir em separado 
dos autos de impugnação.

10 – É também aplicável o disposto nos n.ºs 1 e 2 do art. 285º CPPT, devendo subir de imediato 
por não respeitar ao objecto do processo de impugnação em referência, sob pena de se perder o seu 
efeito útil.

11 – Em virtude do exposto e do que dispõe o n.º 2 do art. 286º CPPT devem reconhecer -se ao 
presente recurso efeitos suspensivos em virtude de os efeitos meramente devolutivos afectarem irre-
mediavelmente o seu efeito útil.

Nestes termos e com o douto suprimento de Vªs Exªs, deve o despacho recorrido ser revogado 
e substituído por douto acórdão que julgue improcedente o pedido, assim se fazendo, JUSTIÇA.
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2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – Em 28 de Janeiro de 2005 (cfr. despacho de fls. 82, frente e verso, dos presentes autos) foi 

proferido pelo juiz “a quo” despacho de reparação do agravo no que concerne ao prazo de caducidade 
da garantia e de sustentação do mesmo quanto à competência para a verificação da caducidade da 
garantia e ordenado o cumprimento do disposto no n.º 3 do art. 744.º do CPC.

O referido Despacho é do seguinte teor:
«(…)
O despacho recorrido foi por mim proferido.
Convicta de que o mesmo cometeu agravo passo de imediato a repará -lo, tendo em consideração 

a data em que foi proferido e interposto o respectivo recurso.
Deixou -se expresso no texto do despacho que o prazo de caducidade da garantia, de três anos, 

alargado com a Lei 30 -B/2002 de 30/12, inicia -se com a data da apresentação da impugnação quando 
na verdade tal só pode ocorrer a partir da data em que entrou em vigor a Lei 15/2001 de 5 de Junho, ou 
seja, 5/7/2001, como claramente resulta do art. 11º do preâmbulo da Lei 15/2001 de 5/6.

Por conseguinte, o prazo de caducidade da garantia apenas ocorre (ocorreu) em 5/7/2004.
Nada mais se altera porquanto:
O incidente inominado de declaração de caducidade da garantia é competência própria do tri-

bunal, em 1.ª linha, e não em forma de sindicância de acto praticado por outra entidade; tendo de ser, 
necessariamente, enxertado no processo de impugnação quando o pedido é feito na pendência desta 
providência (cfr. art. 183.º -A, n.º 4, 1.ª parte do CPPT).

Todavia, Vossas Excelências, farão, como sempre, a habitual Justiça.
Cumpra -se o disposto no art. 744.º, n.º 3 do CPC.»
4 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu o parecer de fls. 106 

e 107 dos autos, nele concluindo que: «(…) havendo ainda de conhecer do recurso interposto, é de 
julgar o recurso interposto procedente quanto à segunda referida questão, sendo de revogar o decidido 
por resultar sem fundamento o entendimento tido.»

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
– Fundamentação –
4 – Questão a decidir
Atento a que, como pretendido pela recorrente, o recurso foi admitido para ser processado como 

agravo em processo civil e em separado, com subida imediata e efeito suspensivo (cfr. o despacho de 
admissão, a fls. 80 dos autos e as conclusões 9 a 11 das alegações de recurso), não sendo tais modo e 
efeitos contestados pelo recorrido nem merecendo reparo e bem assim que, no que respeita à verificação 
da caducidade da garantia, foi o agravo reparado por Despacho de 28 de Janeiro de 2005 no sentido 
propugnado pela recorrente, não tendo a recorrente, notificada para os efeitos do n.º 3 do artigo 744.º 
do CPC, requerido que o processo de agravo suba tal como está, para se decidir a questão sobre a qual 
recaíram os dois despachos opostos, restará apreciar no presente recurso a questão de saber se, como 
alegado (cfr. as conclusões 1 e 2 das alegações de recurso), a competência para declarar a caducidade 
da garantia cabia primariamente do órgão de execução, com eventual reclamação judicial da decisão 
proferida para o Tribunal competente, ou ao invés, como decidido e sustentado no despacho recorrido 
ao tribunal “a quo”.

5 – Matéria de facto
O despacho recorrido fixou como matéria de facto relevante para apreciar a pretensão do impug-

nante – de declaração da caducidade da garantia prestada – o seguinte:
 - a impugnação foi instaurada em 30/12/99, na repartição de finanças e nesta data foi requerido 

ao Chefe da Repartição de Finanças a suspensão da execução, mediante prestação de garantia, o qual 
deferiu o pedido por despacho proferido em 21 de Janeiro de 2000;

 - em 2/11/99 foi instaurada execução contra A………….., por dívida decorrente da liquidação do 
IRS do ano de 1997 no montante de esc. 47.013.448$00, cujo prazo de pagamento voluntário terminou 
em 30/06/99;

 - em 1 de Fevereiro de 2000 o requerente prestou uma garantia bancária, no valor de esc. 
15.285.536$00, à ordem da Repartição de Finanças do Concelho de Tábua, referente à execução fiscal 
n.º 0868 -99/100253.8;

 - em 30/4/02 foram os autos apresentados na secretaria deste Tribunal e a 7 de Julho de 2003 vem 
o impugnante por requerimento de fls. 76, dirigido ao juiz, requerer a devolução da garantia prestada, 
no âmbito da execução fiscal.

6 – Apreciando
6.1 Da competência para declarar a caducidade da garantia
O despacho recorrido, a fls. 69 a 72 dos presentes autos, apreciou o requerimento dirigido pelo 

impugnante ao Tribunal no qual solicitava o levantamento da garantia bancária prestada para suspender 
a execução na pendência da impugnação judicial, declarando a caducidade da garantia e determinando 
o seu levantamento (cfr. despacho recorrido, a fls. 69 e 71/72 dos presentes autos).
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Alega, porém, a Fazenda Pública (cfr. conclusões 1 e 2 das suas alegações de recurso) que cons-
tituindo o pedido de caducidade da garantia um incidente da execução fiscal, e não da impugnação 
judicial, deveria ser apresentado no órgão de execução fiscal competente e tramitado de acordo com 
o disposto no art. 276º ss. CPPT, sendo caso disso.

No despacho de sustentação proferido pelo Tribunal “a quo” (a fls. 82 dos presentes autos) 
consignou -se, a propósito, que: «O incidente inominado de declaração de caducidade da garantia é 
competência própria do Tribunal, em 1ª linha, e não em forma de sindicância de acto praticado por 
outra entidade; tendo de ser, necessariamente, enxertado no processo de impugnação quando o pedido 
é feito na pendência desta providência (cfr. art. 183.º -A, n.º 4, 1.ª parte do CPPT).»

Vejamos.
Dispunha o artigo 183.º -A do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), aditado 

pelo n.º 3 do artigo 7.º da Lei n.º 15/2001, de 5 de Junho, na redacção que lhe foi conferida pelo artigo 44.º 
n.º 1 da Lei n.º 30 -B/2002, de 30 de Dezembro (vigente à data em que foi proferido o despacho recorrido 
– 10 de Novembro de 2003 – e posteriormente revogado pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro e 
reintroduzido, com um âmbito de aplicação mais limitado, pela Lei n.º 40/2008, de 11 de Agosto):

Artigo 183.º -A

Caducidade da garantia

1  - A garantia prestada para suspender a execução em caso de reclamação graciosa, impugnação 
judicial, recurso judicial ou oposição caduca se a reclamação graciosa não estiver decidida no prazo de 
um ano a contar da data da sua interposição ou se na impugnação judicial ou na oposição não tiver sido 
proferida decisão em 1.ª instância no prazo de três anos a contar da data da sua apresentação.

2  - Os prazos referidos no número anterior são acrescidos em seis meses quando houver recurso 
a prova pericial.

3  - O regime do n.º 1 não se aplica quando o atraso resulta de motivo imputável ao reclamante, 
impugnante, recorrente ou executado.

4  - A verificação da caducidade cabe ao tribunal tributário de 1.ª instância onde estiver pendente a 
impugnação, recurso ou oposição, ou, nas situações de reclamação graciosa, ao órgão com competência 
para decidir a reclamação, devendo a decisão ser proferida no prazo de 30 dias após requerimento do 
interessado.

5  - Não sendo proferida a decisão referida no número anterior no prazo aí previsto, considera -se 
tacitamente deferido o requerido.

6  - Em caso de caducidade da garantia, o interessado será indemnizado pelos encargos suportados 
com a sua prestação, nos termos e com os limites previstos nos n.ºs 3 e 4 do artigo 53.º da lei geral 
tributária.

Ora, resulta clara e inequivocamente da própria letra do n.º 4 do transcrito artigo 183.º -A do CPPT 
que a competência para a verificação da caducidade da garantia cabe ao tribunal tributário de 1.ª ins-
tância onde estiver pendente a impugnação, recurso ou oposição, e não ao órgão de execução fiscal, 
improcedendo deste modo a alegação da recorrente, claramente contrariada pela letra da lei.

No caso dos autos a impugnação foi instaurada em 30/12/99 e a verificação da caducidade da 
garantia requerida pelo impugnante a 7 de Julho de 2003  - estando, pois, já pendente a impugnação 
judicial  -, é inequívoca a competência em razão da matéria do Tribunal Tributário de 1.ª instância de 
Coimbra para apreciar o pedido de declaração da caducidade da garantia, sendo esta competência 
primária, e não apenas na sequência de reclamação judicial deduzida do indeferimento de tal pedido 
dirigido ao órgão de execução fiscal.

Neste sentido, veja -se o Acórdão deste STA de 23 de Novembro de 2005 (rec. n.º 1371/04) e 
jurisprudência aí citada.

Improcede, pois, a alegação da recorrente sintetizada nas conclusões 1 e 2 das suas alegações de 
recurso, as únicas que, como atrás se deixou consignado, importava aqui conhecer.

O recurso não merece, pois, provimento.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso.
Sem custas, pois a Fazenda Pública delas estava isenta à data em que se iniciou o processo de 

impugnação.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce 
Neto. 
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 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Erro na forma de processo. Prescrição.

Sumário:

 I — A impugnação judicial não é o meio adequado de reacção contra o despacho de 
reversão da execução fiscal, mas sim o processo de oposição.

 II — A prescrição da dívida resultante do acto tributário de liquidação não constitui 
vício invalidante desse acto e por isso não serve de fundamento à respectiva im-
pugnação, nem, consequentemente, é, nela, de conhecimento oficioso.

Processo n.º 640/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A……………………, com os demais sinais dos autos, interpõe recurso jurisdicional do despacho 
que indeferiu liminarmente a impugnação judicial que deduziu contra o acto de reversão da execução 
n.º 2089200601011014 a correr termos na Serviço de Finanças de Santarém para cobrança de dívidas 
de IVA do ano de 2001.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
A) O Tribunal a quo não deveria ter indeferido liminarmente a referida impugnação judicial 

apresentada pelo ora recorrente com o fundamento no erro na forma processual empregue;
B) O recorrente alegou diversas questões, nomeadamente a prescrição, que o Tribunal deveria 

obrigatoriamente que conhecer e pronunciar -se sobre as mesmas;
C) Não decorre do artigo 99º do CPPT nem do artigo 97º do mesmo diploma que a impugnação 

judicial apenas tenha de versar sobre liquidação de tributos;
D) Refere -se incompetência no mencionado artigo 99.º, que é uma excepção e nada tem a ver com 

liquidação de tributos, logo seguindo a mesma interpretação, a ausência ou vício da fundamentação 
legalmente exigida e a preterição de outras formalidades legais não podem apenas estar relacionadas 
com a liquidação dos tributos.

E) A excepção da prescrição teria que ser sempre apreciada.
F) Bem como, as ausências ou vícios da fundamentação legalmente exigida e a preterição de 

outras formalidades legais.
G) Nomeadamente, a questão prévia referida na impugnação judicial, da falta de fundamentação do 

despacho de reversão e a inobservância do disposto no n.º 7 do artigo 60º da LGT, dado que os elementos 
novos suscitados na audição do contribuinte não foram tidos em conta na referida fundamentação, que 
deveria ter sido apreciada tendo em conta o Princípio Pro Actione do Tribunal

H) Quanto à prescrição, consideramos que o Tribunal deveria ter conhecido oficiosamente da 
prescrição (Cfr. artigo 175º CPPT), sendo que aquela pode ser conhecida em qualquer momento do 
processo;

I) As dívidas tributárias prescrevem no prazo de 8 anos contados, nos impostos de obrigação única 
(IVA), a partir da data em que o facto tributário ocorreu;

J) No caso em apreço, poder -se -á constatar que os montantes de imposto (IVA) relativos aos 
períodos de tributação indicados, já prescreveram;

K) Os efeitos da interrupção da prescrição em relação ao devedor principal não produzem efeitos 
relativamente ao responsável subsidiário, uma vez que o ora recorrente, só foi notificado após o 5º ano 
posterior ao da liquidação, pelo que, a divida encontra -se prescrita na esfera do revertido, ora recor-
rente — Cfr. n.º 3 do artigo 48º da LGT

L) O Tribunal ao não apreciar e não pronunciar -se sobre diversas questões em sede de sentença, 
violou, salvo melhor opinião, o artigo 125º, n.º 1 e artigo 124º do CPPT, constituindo tal circunstância 
uma causa de nulidade da sentença;

M) Questões relacionadas com a falta de requisitos essenciais do título executivo e diversos vícios 
da citação;

N) Por todas estas razões, podia e devia o Tribunal recorrido ter decidido pela procedência da 
nulidade da citação e/ou prescrição do imposto, invocada pelo recorrente na Impugnação, com todas 
as legais consequências.
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1.2. Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao recurso, dado a 

ser a oposição o meio adequado para se impugnar a reversão e já não ser possível a convolação.
2. Naquilo que é relevante, o despacho recorrido tem o seguinte teor:
“No caso dos autos, o impugnante apresenta impugnação judicial à execução fiscal nos termos 

dos artigos 99.º e 102,º do CPPT, questionando a decisão de reversão na execução mas é óbvio que 
esta decisão não contém nenhuma liquidação de tributos nos termos consignados, além do mais, no 
artigo 44º, n.º 1, alínea b), do CPPT. Contém, isso sim, a fixação do valor resultante de liquidação 
que, por não ter sido pago no prazo para pagamento voluntário, deu lugar à extracção de certidão 
de divida para a sua cobrança coerciva (cfr. art.º 88.º do CPPT) e que agora fie está a ser exigido, 
subsidiariamente, na qualidade de revertido. Ou seja, aqui já não está em causa a legalidade da li-
quidação, mas a legalidade da reversão, isto é, não está em causa saber se a dívida existe, mas saber 
se pode ser exigido ao revertido o seu pagamento.

Na verdade, os fundamentos da presente impugnação não apontam para vícios de nenhuma 
liquidação. O Impugnante não veio dizer que as liquidações cobradas coercivamente na execução 
são ilegais, mas sim que a dívida já não lhe pode ser exigida, por alegadas ilegalidades do despacho 
de reversão, por prescrição da dívida exequenda e por falta de legitimidade pelo não exercício da 
gerência de facto da devedora originária, ou seja, fundamentos que se subsumem às alíneas b), d) e 
i) do n.º 1 do art.º 204.º do CPPT.

Também o pedido não é o adequado ao de uma impugnação judicial. O impugnante não pede 
que alguma liquidação seja anulada, mas que seja extinta a execução fiscal. Quer dizer, em nenhum 
momento o Impugnante apontou às liquidações. Apontou sempre à decisão de reversão e à exigibili-
dade da dívida exequenda.

Há, por isso, erro na forma processual empregue. Empregou -se a impugnação judicial quando 
se deveria ter empregue a oposição à execução fiscal.

(…)
Porém, nem sempre poderá ser feita a convolação, pois para tal é necessário que seja possível o 

prosseguimento do processo na forma processual adequada, designadamente que a respectiva petição 
tenha sido tempestivamente apresentada para efeitos desta nova forma processual.

Ora, no caso em apreço, resulta com clareza dos autos que o ora impugnante foi citado para 
o processo de execução fiscal n.º 2089200601009087, na qualidade de responsável subsidiário em 
20 -09 -2012, conforme, aliás, alega no art. 1º da petição inicial, e que a presente impugnação deu 
entrada no Serviço de Finanças de Santarém em 30 -11 -2012.

Nos termos do art. 203º, n.º 1 do CPPT, a oposição deve ser deduzida no prazo de 30 dias con-
tados da citação pessoal ou da primeira penhora pelo que o autor devia até 20 -10 -2012 ter deduzido 
a competente oposição judicial. Sendo este dia um sábado o seu termo transfere -se para o primeiro 
dia útil seguinte, dia 22 -10.

Tendo a presente impugnação dado entrada neste Tribunal 30 -11 -2012, foi -o muito para além dos 
referidos 30 dias, pelo que a convolação para o meio processual adequado já não é possível, atenta 
sua intempestividade.

E, como a caducidade do direito de acção se deve aferir em função do prazo para a introdução 
do meio processual para o qual o processo há -se ser convolado, no caso, sendo o prazo para deduzir 
oposição o de 30 dias (art.º 203º do CPPT), fica claro que, tendo o executado sido citado em 20 -09 -2012 
e tendo a petição inicial entrado em 30 -11 -2012, a oposição sempre estaria fora de prazo, pelo que 
inútil se torna, também, e, por isso, proibida (cfr. art.º 137.º do CPC) a convolação para essa forma 
de processo.

3. Após citação por reversão da execução fiscal, o recorrente deduziu “impugnação à presente 
execução”, que identificou como sendo a execução n.º 2089200601011014, pedindo a extinção da 
mesma, com os seguintes fundamentos: (i) falta de fundamentação do despacho de reversão, porque 
nele não foram considerados os elementos novos suscitados na audiência prévia, e porque não faz 
menção à insuficiência de bens da devedora originária e à sua falta de culpa nessa insuficiência; (ii) 
prescrição das dívidas tributárias, porque a citação foi efectuada após o quinto ano posterior ao da 
tributação; (iii) ilegitimidade passiva, porque não figura no título executivo, nem é o responsável pela 
dívida; (iv) ilegalidade do despacho de reversão porque, durante o período a que se referem as dívidas, 
não desempenhou funções de gerente na devedora originária, sendo um mero funcionário.

A decisão recorrida acima transcrita julgou que esses fundamentos podem servir de base à acção 
de oposição à execução fiscal, mas não à impugnação judicial, sendo certo que não é possível a con-
volação para aquela forma processual, dada a intempestividade da petição inicial.

O recorrente insurge -se contra a rejeição limiar da impugnação porque, no seu entender, a impug-
nação judicial não versa apenas sobre a liquidação de tributos, pois, pelo disposto nas alíneas b), c) e 
d) do artigo 99º do CPPT, poder ser o meio adequado para se conhecer da incompetência, da falta de 
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fundamentação, da preterição de formalidades legais, e também da prescrição, que é uma questão de 
conhecimento oficioso, a ilegitimidade do revertido e a nulidade da citação.

Mas é evidente, como tantas vezes a jurisprudência tem repetido, a impugnação judicial não é a 
forma mais adequada para se julgar litígios relativos ao despacho de reversão, à prescrição das dívidas 
exequendas ou a até a nulidade da citação.

A impugnação judicial é um meio processual que tem por objectivo anular, total ou parcialmente, o 
acto tributário, maxime o acto de liquidação. Apesar de poder ser qualificado como acto administrativo, 
porventura o único praticado no âmbito da execução fiscal, o meio de defesa idóneo para o responsável 
subsidiário sindicar contenciosamente o despacho de reversão é a oposição judicial à execução fiscal, 
uma vez que a ilegitimidade da pessoa citada por esta não ser o próprio devedor que figura no título, ou 
por não figurar no título e não ser responsável pelo pagamento da dívida constitui um dos fundamentos 
taxativos deste meio processual (artigo 204º, n.º 1, alínea b) do CPPT).

Aí se incluem as situações em que não estejam preenchidos os pressupostos de que depende a 
reversão, como o não estar demonstrada a insuficiência patrimonial do devedor originário ou a falta de 
culpa do gestor. Como refere Jorge de Sousa, «a fórmula utilizada na alínea b), relativa a estes casos 
de reversão, abrange, mesmo no seu teor literal, para além dos casos em que o revertido não é, defini-
tivamente, responsável pela dívida, aqueles em que ele tem potencialmente essa qualidade, podendo, 
eventualmente, vir a ser responsável, mas não pode ainda ser responsabilizado, por não estarem reunidos 
os requisitos legais que permitem efectivar a sua responsabilidade» (cfr. Código de Procedimento e de 
Processo Tributário, 6ª ed. Vol. III, pág. 455).

Como se julgou recentemente neste Tribunal (acórdão de 10/4/2013, rec. n.º 0230/13), é «pacífico 
na jurisprudência e na doutrina que a impugnação judicial, regulada nos artigos 99.º e seguintes do 
Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), constitui o meio de reacção paradigmático 
de que dispõe o contribuinte para atacar, com fundamento em qualquer ilegalidade, o acto tributário, 
tomado este em sentido próprio, ou seja, como acto de liquidação do tributo, sendo igualmente este o 
meio processual adequado para reagir contra outros actos em matéria tributária para os quais a lei 
preveja ser este o meio de reacção do contribuinte (cfr. o n.º 1 do artigo 97.º do CPPT) – vide, neste sen-
tido, o Acórdão deste Supremo Tribunal de 30 de Setembro de 2009, rec. n.º 626/09, in www.dgsi.pt».

Por conseguinte, a impugnação judicial não é o meio adequado de reacção contra o despacho de 
reversão da execução fiscal, mas sim o processo de oposição – cf. neste sentido, entre outros, os Acór-
dãos de 29/06/2005, recurso 0501/05, de 14.07.2007, recurso 0172/07, de 9/2/2011, recurso 845/2010, 
de 2/5/20102, recurso 300/2012 e de 12.09.2012, recurso 453/12, todos in www.dgsi.pt.

As ilegalidades apontadas ao acto de reversão, acima referidas, só podem servir de base à oposição 
à execução fiscal, incluindo a questão da prescrição.

Mas mesmo quanto a esta, que parece ser a principal razão der queixa do recorrente, não há 
qualquer omissão de pronúncia sobre ela, pois, ao considerar que existe erro na forma de processo, 
sem qualquer possibilidade de se convolar o processo para oposição à execução fiscal, dada a intem-
pestividade para se usar deste meio, ficou logo prejudicada a possibilidade de se conhecer questões 
de mérito alegada na petição de impugnação. O erro na forma de processo conduz à absolvição da 
instância, impossibilitando a continuação do processo para conhecimento do mérito, ou de quaisquer 
outras questão, mesmo a título incidental.

A verdade é que o processo de impugnação também não se presta ao conhecimento da prescrição 
da dívida, apesar de ser uma questão de conhecimento oficioso.

Efectivamente, o artigo 175º prescreve que nos processos de execução fiscal a prescrição é uma 
questão de conhecimento oficioso pelo juiz, se o órgão de execução fiscal que anteriormente tenha 
intervindo o não tiver feito. Significa isto que: (i) quem tem competência para conhecer, em primeiro 
lugar, da prescrição é o órgão de execução fiscal; (ii) que a prescrição pode ser invocada no processo 
executivo, sem sujeição a qualquer prazo; (iii) e que o tribunal pode conhecer da prescrição, mesmo 
que não tenha sido invocada pelo oponente.

Mas a imposição de se conhecer ex officio da prescrição no processo de impugnação judicial já é 
um problema mais complexo, na medida em que a questão central nessa forma processual é a validade 
do acto impugnado e não a exigibilidade da obrigação nele contida. Como o objecto do processo de 
impugnação se define, em primeira linha, pela pretensão anulatória do impugnante, e portanto, por 
referência a um acto tributário ilegal, é fácil de ver que a prescrição não é uma questão que respeite à 
validade desse acto. Com efeito, se pela via da impugnação judicial, segundo o modelo definido nos 
artigos 99º a 126º do CPPT, faz -se valer uma pretensão anulatória, dirigida à eliminação de um acto 
tributário ilegal e, com ela, à cessação dos efeitos por ele produzidos, pela via da prescrição pretende-
-se extinguir a obrigação tributária, pelo facto de não ser exigido o seu cumprimento nas condições 
e lapso de tempo determinado na lei. Na primeira situação, procura -se indagar quais os elementos do 
acto tributário que estão em discordância com a ordem jurídica; na segunda, independentemente do 
acto tributário, procura -se determinar se obrigação do imposto pode ser exigível.
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Portanto, no âmbito do processo de anulação do acto tributário, a prescrição não é uma questão 
que incida sobre a própria substância da relação controvertida, definida por referência a um acto de 
liquidação ilegal. Em juízo discute -se apenas se estão ou não reunidos os elementos constitutivos (pres-
supostos) do poder que foi exercido com a prática do acto impugnado e não as condições do exercício 
do direito à prestação tributária (exigibilidade). Não há, pois, que confundir as condições de validade 
do acto, representadas pelas exigências que a lei faz relativamente a cada um dos seus elementos, com 
as condições de exercício dos direitos que nele se integra, representados pelo decurso dos prazos legais.

É por isso que, a circunstância da prescrição ser de conhecimento oficioso no processo de exe-
cução fiscal, não legitima que no processo de impugnação possa ter a mesma natureza. Nem todas as 
questões submetidas por lei ao conhecimento oficioso do tribunal podem ser questões atendíveis para 
se decidir a pretensão deduzida em juízo. O conhecimento oficioso, a que se refere a segunda regra do 
n.º 2 do artigo 660º, deve respeitar apenas às questões que constituem premissas indispensáveis para 
a solução a dar ao litígio. Só nessa medida é que se poderá falar em omissão de pronúncia por falta de 
apreciação de uma questão que a lei impõe o conhecimento oficioso.

Ora, para se decidir se o acto tributário padece de ilegalidades que afectam a sua produtividade, 
considerando os fundamentos de facto e de direito em que ele se baseou, não é necessário conhecer se 
a obrigação tributária titulada pelo acto está ou não prescrita. Tratando -se de um processo de impug-
nação, que incide sobre a questão da validade do acto impugnado, o tribunal deve apreciar e resolver 
essa questão por referência aos factos existentes e às normas vigentes no momento em que o acto foi 
praticado. Por isso, de acordo com este princípio de direito substantivo, o tribunal não atende às su-
perveniências que surjam na pendência do processo, por não influírem sobre a questão da validade do 
acto impugnado, especialmente nos actos de execução instantânea (cfr. Vieira de Andrade, A justiça 
Administrativa, 6 ed. pág. 438).

E a jurisprudência deste Tribunal assim tem entendido, considerando que a prescrição da dívida 
resultante do acto tributário de liquidação não constitui vício invalidante desse acto e que, por isso, 
não serve de fundamento à respectiva impugnação, nem, consequentemente, é, nela, de conhecimento 
oficioso. No acórdão de 9/2/05, rec. n.º 0939/04 diz -se que «não constitui, a prescrição, um vício do 
acto de liquidação, que a torne ilegal, pois só prejudica a sua eficácia, não servindo, por isso, de 
fundamento à impugnação judicial do acto de liquidação. Nesta linha de pensamento, a prescrição 
não só não pode ser invocada como fundamento da impugnação da liquidação, como não é, nesta 
forma processual, oficiosamente cognoscível» (cfr. entre outros, acs. de 15/06/2000, rec. n.º 024688, 
de 20/3/2002, rec. nº, 144/02, 30/4/2002, rec. n.º 145/02, de 15/5/02, rec. n.º 365/02, de 3/7/02, rec. 
n.º 732/02, de 18/12/02, rec. n.º 1577/02, de 2/5/2012, rec n.º 01174/11).

E nem de forma incidental se poderia conhecer a questão da prescrição, uma vez que também a 
impugnação judicial foi indeferia com fundamento na intempestividade, excepção que, além de estar 
verificada nos autos, nem sequer foi posta em causa pela recorrente.

Daqui não resulta, porém, qualquer prejuízo para o contribuinte, na medida em que, como a 
prescrição pode ser conhecida também pelo órgão da execução fiscal, como resulta do art. 175.º do 
CPPT, o interessado em ver declarada a prescrição poderá obter a extinção da execução relativamente 
às dívidas em causa, através de formulação de requerimento dirigido àquele, com eventual reclamação 
para o tribunal, nos termos do art. 276.º deste Código, caso o pedido seja indeferido.

4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo em negar provimento ao recurso.

Custas pelo recorrente.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Requisitos.

Sumário:

 I — O recurso de revista excepcional previsto no artigo 150.º do CPTA não corres-
ponde à introdução generalizada de uma nova instância de recurso, funcionando 
apenas «como uma válvula de segurança do sistema», pelo que só é admissível 
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se estivermos perante uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se 
revista de importância fundamental, ou se a admissão deste recurso for claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito.

 II — À luz da apontada disposição legal, está excluído nesse recurso o controlo do 
erro na apreciação das provas e na fixação dos factos, mesmo que se situe na 
distribuição do ónus da prova e nas regras que sobre essa distribuição resultam 
do Código Civil, quando a questão colocada não se enquadra na ressalva contida 
na parte final do n.º 4 do artigo 151.º do CPTA.

 III — Além de que, nas questões decididas pelo TCA com fundamento em matéria de 
facto que compromete inexoravelmente a análise das questões de direito e o sen-
tido da decisão, está ultrapassado o interesse na discussão das questões jurídicas 
intrinsecamente ligadas àquela matéria de facto.

Processo n.º 735/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

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

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A…….., LDA., com os demais sinais dos autos, veio interpor recurso de revista excepcional, ao 
abrigo do disposto no artigo 150.º do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo 
Norte que negou provimento ao recurso jurisdicional que interpôs do despacho proferido em 1ª instância 
de indeferimento do incidente de justo impedimento que deduzira na sequência do despacho que julgara 
deserto, por falta de alegações, o recurso jurisdicional que, por sua vez, interpusera da sentença que 
julgara improcedente a impugnação judicial.

1.1. As alegações mostram -se rematadas com o seguinte quadro conclusivo:
I) Dispõe o artigo 150º, n.º 1 do CPTA que “Das decisões proferidas em 2.ª instância pelo Tribunal 

Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo 
quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua importância jurídica ou social, se 
revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para 
uma melhor aplicação do direito”.

II) Temos assim dois requisitos alternativos que fundamentam a interposição deste recurso que 
permitem o seu acesso por três vias possíveis: importância fundamental pela relevância jurídica, im-
portância fundamental pela relevância social e melhor aplicação do direito.

III) Destarte, deve o Tribunal, em função da promoção da justiça e da tutela jurisdicional efectiva, 
apreciar a verificação destes requisitos.

IV) Para Rosendo Dias José “O Legislador ao permitir o recurso para terceira apreciação de uma 
causa quando a questão jurídica ou social se revista de importância fundamental não pode ter deixado de 
considerar neste patamar os direitos que a Constituição consagra como fundamentais, isto é o núcleo dos 
direitos, liberdades e garantias do Título II, Parte I, da C.R.P e os princípios gerais do Título I” bem como 
os direitos cuja importância seja equiparável à dos direitos fundamentais e aos demais direitos, mesmo 
os processuais, desde que preencham os requisitos de elevada importância jurídica ou social.”

V) O princípio de Estado de Direito concretiza -se através de elementos retirados de outros princí-
pios, designadamente, o da segurança jurídica e da protecção da confiança dos cidadãos. Tal princípio 
encontra -se expressamente consagrado no artigo 2º da CRP e deve ser tido como um princípio politi-
camente conformado que explicita as valorações fundamentadas do legislador constituinte.

VI) Estes princípios assumem -se como princípios classificadores do Estado de Direito Demo-
crático, e que implicam um mínimo de certeza e segurança nos direitos das pessoas e nas expectativas 
juridicamente criadas a que está imanente uma ideia de protecção da confiança dos cidadãos e da 
comunidade na ordem jurídica e na actuação do Estado,

VII) No caso sub judice a Recorrente foi julgada no TAF de Braga e tendo em conta que o objecto 
do processo de impugnação de IVA e de IRC, bem como os exercícios em questão eram os mesmos, 
entendeu a meritíssima juíza fazer um único julgamento juntando os processos n.º 1203/09.8BEBRG 
e n.º 1337/09.9BEBRG.

VIII) Do qual proferiu a sentença que recebida pela Recorrente a 22 de Junho de 2011, e não tendo 
colhido provimento por parte da Recorrente, fez com que a mesma interpusesse Recurso para o TCA 
do Porto, nos dois processos indicados no artigo anterior, o que fez cumprindo a obrigação de solicitar 
deferimento da sua pretensão ao TFA de Braga.

IX) A Recorrente procedeu à apresentação do requerimento de recurso em 4 de Julho de 2011, tendo 
procedido ao pagamento dos DUC’s respectivos, nomeadamente, 702280018281125 para o recurso da 
matéria atinente ao IRC, no montante de 255€ e 702280018281206, no montante de 204€ para IVA.
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X) O que, desde logo, deixou bem patente a vontade inequívoca da Recorrente recorrer da decisão 
proferida, que como já se referiu em iv), resulta de um único julgamento, que tem por base a mesma 
matéria.

XI) Intenção corroborada pelo facto de que de imediato foram preparadas as alegações para serem 
apresentadas após notificação de despacho de deferimento de recurso. Contudo, as mesmas só poderiam 
ser apresentadas em tempo próprio, diga -se após notificação do despacho de recurso.

XII) À Recorrente foi comunicado, por despacho de 26.09.2011, o deferimento da sua pretensão, 
nos termos do artigo 280º e 282º do CPPT, relativamente ao Processo n.º 1203/09.8BEBRG.

XIII) Seguindo -se todos os trâmites legais com a apresentação das alegações a 8 de Outubro de 2011.
XIV) A Recorrente não tendo sido notificada de igual autorização para o processo n.º 1337/

09.9BEBRG, aguardou convicta de que o atraso da notificação se devesse a qualquer entrave admi-
nistrativo ou judicial

XV) Sendo certo que já tinha sido liquidada a taxa da justiça, bem como tinha elaboradas e prontas 
para enviar as alegações conforme documento das propriedades do computador onde foram elaboradas, 
constantes dos autos.

XVI) Revelando, sem margem para dúvida, que ao existir apenas um julgamento, que abarcou 
simultaneamente a matéria de IRC e de IVA, estavam prontas as alegações para ambos os impostos, 
não sendo enviadas as de IVA, por inexistir, ao tempo, a devida autorização para as apresentar

XVII) Foi com enorme surpresa que a Recorrente recebeu em 16.11.2011 a notificação do despacho 
do TAF de Braga, considerando o recurso deserto nos termos do n.º 4 do artigo 282º do CPPT.

XVIII) Face à prova demonstrada e em observância dos princípios da justiça e do acesso ao direito 
e do artigo 10º da Declaração Universal dos direitos do Homem não devem os excelentíssimos doutores 
Juízes limitarem -se a ser meros aplicadores da Lei, fazendo tábua rasa da letra da lei.

XIX) Sobre os excelentíssimos juízes impende o dever da equidade e de justiça, impondo -lhes 
muitas vezes sobrepor a verdade material sobre a forma.

XX) Na maioria dos casos, como o dos presentes autos, a verdade material resulta inequivocamente 
expressa, sobre aquela que é a formalmente exigida.

XXI) Podendo os excelentíssimos Juízes julgar segundo a sua convicção, quando a mesma resulta 
inequívoca da análise do processo e da prova apresentada.

XXII) Não foi, recebida pela mandatária da Recorrente a notificação do despacho a admitir o 
recurso, deferindo a sua pretensão de recorrer, relativamente ao processo n.º 1337/09.9BEBRG.

XXIII) No edifício …….., onde a mandatária da Recorrente tem a sua morada profissional, existe 
uma outra B……., pelo que é legítimo pensar que a notificação poderá ter sofrido algum descaminho.

XXIV) Pelo que também é crível que se tenha tratado de uma falha dos CTT.
XXV) Tal configura, algo inultrapassável, que a mandatária da Recorrente não podia de todo prever.
XXVI) Sendo absolutamente certo que tal notificação nunca foi recepcionada pela mandatária 

da Recorrente.
XXVII) Resumindo, a Recorrente tinha total interesse em recorrer da sentença do processo 

n.º 1337, relativo ao IVA, fez o pedido para tal, tinha as alegações prontas a enviar, pois as mesmas 
ficaram prontas ao mesmo tempo das do processo n.º 120/09.8BBRG.

XXVIII) Só por manifesta falta de recepção da notificação, tal não recorreu.
XXIX) O que prejudicou irremediavelmente a Recorrente.
XXX) A notificação postal presume -se feita no terceiro dia posterior ao do registo, artigo 254º, 

n.º 3 do CPC.
XXXI) Configurando uma presunção a mesma só pode ser ilidida pelo alegadamente notificado, 

provando que a notificação não foi efectuada, por razões que lhe não sejam imputáveis, n.º 6 do mesmo 
artigo.

XXXII) A falta de notificação como omissão de uma formalidade legal, que obrigatoriamente e 
logicamente tem que ser invocada pela parte prejudicada pelo vício.

XXXIII) A avaliação da arguição de nulidade cabe ao juiz, que deverá reconhecer a sua existência 
quando a lei o declare ou quando a irregularidade cometida puder influir no exame ou na decisão da causa.

XXXIV) Resultando à saciedade a curial importância jurídica e social da questão deste dissídio.
XXXV) Deverá prevalecer taxativamente a presunção prevista na lei não se admitindo a possi-

bilidade de falha humana dos CTT?
XXXVI) Pois que, sem a notificação na sua posse, a mandatária da Recorrente não pode ilidir tal 

presunção, bem como a prova da sua não recepção se torna deveras diabólica.
XXXVII) Deverão prevalecer as presunções legais e o sistema dos CTT à revelia da prova pro-

duzida pela Recorrente quanto à sua firme intenção de recorrer?
XXXVIII) Deverá a Recorrente ser prejudicada profundamente e irremediavelmente pela recusa 

do Tribunal a quo em analisar e reconhecer que esta apresentou provas inegáveis da sua intenção de 
recorrer e que a mesma só não o fez por motivos externos, de que é totalmente alheia.
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XXXIX) É inegável a relevância jurídica e social da pretensão da Recorrente, que se encontra 
suficientemente demonstrada, devendo, por conseguinte, considerar -se preenchido o primeiro pressu-
posto de admissibilidade do presente recurso.

XL) Se se entender que o pressuposto da relevância jurídica ou social elencado atrás não se en-
contra verificado, o que apenas por mera hipótese se admite sem conceder, deve considerar -se verifi-
cado o pressuposto de que a admissão do recurso se prefigura claramente necessária para uma melhor 
aplicação do direito.

XLI) Nas palavras Rosendo Dias José “Podem entrever -se duas vertentes de igual dimensão, uma 
tendente à melhoria da concretização de certas normas e outra onde têm lugar considerandos relacio-
nados com a defesa de concretas situações subjectivas, porventura, flagrantemente maltratadas pelas 
decisões antecedentes.”

XLII) Assim, “a necessidade de melhor aplicação do direito surge não só quando se possa detectar 
injustiça flagrante no caso concreto, mas também, sempre que se encontrem usos ou formas de inter-
pretar a lei ou de a aplicar que conduzam a indefensão dos direitos ou deficiências de tutela efectiva e 
também no caso de se estar perante um erro grave de interpretação e aplicação do direito em prejuízo 
de cidadãos individualizados ou da prossecução do interesse público.”

XLIII) No caso em apreço, a Recorrente perdeu o seu direito ao recurso, devido à falta de notifi-
cação, o que forçosamente inviabilizou o direito à defesa dos seus direitos.

XLIV) A Recorrente juntou prova aos autos da sua intenção de recorrer e para esse efeito requereu 
ao Exmo. Juiz do TAF de Braga que a autorizasse, vistos os motivos de não recorrer em tempo, que lhe 
fosse concedida a possibilidade de apresentação das alegações.

XLV) O Exmo. Juiz do TAF de Braga julgou improcedente o incidente de justo impedimento 
invocado pela Requerente, não admitindo a apresentação das alegações de recurso, por as mesmas se 
revelarem extemporâneas.

XLVI) Facto que veio a conduzir à flagrante indefensão dos direitos ou deficiências de tutela 
efectiva em prejuízo da Recorrente e da prossecução do interesse público.

XLVII) O Tribunal a quo deveria ter reconhecido oficiosamente a nulidade da falta de notificação 
da Recorrente, pois que dos bens em disputa, resulta largamente superior o da Recorrente.

XLVIII) Encontrando -se preenchido o segundo pressuposto, para melhor aplicação do direito, 
conclui -se que se encontram verificados ambos os pressupostos de admissibilidade do recurso de revista 
previstos no artigo 150º, n.º 1 do CPTA.

XLIX) Porquanto, basta que se verifique um dos critérios para que se admitam os presentes autos.
Pelo que, revogando Vossas Excelências, VENERANDOS CONSELHEIROS, a Sentença, farão 

Vossas Excelências, a inteira JUSTIÇA!
1.2. A Recorrida apresentou contra -alegações que concluiu da seguinte forma:
1. A questão essencial dos presentes autos prende -se com a receção da notificação pela man-

datária da Recorrente do despacho de admissão do recurso da sentença que julgou improcedente a 
impugnação.

2. A Recorrente não fez prova de que não recebeu essa notificação.
3. Em face dessa falha do seu desempenho probatório, o TCAN só podia considerar o recurso 

deserto como fez.
4. Essa sua decisão não viola o princípio do Estado de Direito, antes lhe dá perfeita e correta 

execução.
5. Do mesmo modo, ela não corresponde à adoção indevida de usos ou formas de interpretar que 

conduzam à indefensão dos direitos.
6. Pelo contrário, ele dá acolhimento e defende o direito da Recorrida e a tutela jurídica que lhe 

é devida.
7. O presente recurso não deve, pois, ser admitido, com as legais consequências.
1.3. O Exmº Magistrado do Ministério Público, entendendo embora que a sua intervenção proces-

sual se limita à apreciação do mérito do recurso, após a sua admissão, nos termos dos arts. 146º, n.º 1 
e 150º, n.º 5, ambos do CPTA, emitiu douto parecer no sentido de que o presente recurso não devia ser 
conhecido, dada a sua inadmissibilidade no âmbito do contencioso tributário e suscitando a questão da 
sua inconstitucionalidade, com a seguinte argumentação:

«O recurso de revista de acórdãos dos tribunais centrais administrativos é característico da 
jurisdição administrativa, como claramente resulta de:

a) inexistência no contencioso tributário de norma de competência paralela à constante do art.24º 
n.º 2 ETAF 2002 (cf.art.26º ETAF 2002);

b) impossibilidade de integração da lacuna por via de interpretação analógica ou extensiva da 
norma citada, recusada pelos princípios hermenêuticos;

c) composição da formação incumbida da apreciação preliminar sumária dos pressupostos 
substantivos do recurso: três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso Administrativo 
(art.150º nº5 CPTA);
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d) inexistência no Contencioso Tributário de espécie paralela à 7ª espécie da Secção de Con-
tencioso Administrativo (recursos de revista de acórdãos dos tribunais centrais administrativos; cfr. 
deliberação n.º 1313/2004, 26.01.2004 do CSTAF)

No sentido da inaplicabilidade do recurso de revista no contencioso tributário pronuncia -se dou-
trina qualificada (José Casalta Nabais Considerações sobre o Anteprojecto de revisão da Lei Geral 
Tributária e do Código de Procedimento e de Processo Tributário Cadernos de Justiça Administrativa 
n.º 61 Janeiro/Fevereiro 2007 p. 13; Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo 
Tributário anotado e comentado 6ª edição 2011 Volume IV anotação 37 ao art. 279º CPPT p.390).

Neste contexto deve ser recusado o conhecimento do objecto do recurso, com fundamento na 
inconstitucionalidade das seguintes normas:

 - norma constante do art. 150º n.º 1 CPTA, na interpretação segundo a qual a Secção de Con-
tencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo é competente em razão da matéria para o 
conhecimento de recurso de revista interposto de acórdão proferido pela Secção de Contencioso 
Tributário do Tribunal Central Administrativo, por violação da reserva de competência relativa da 
Assembleia da República sobre organização e competência dos tribunais (art. 165º n.º 1 alínea p) CRP 
numeração RC/97)

 - norma constante do art. 26º alínea h) ETAF 2004 (aprovado pela Lei n.º 13/2002, 19 fevereiro), 
na interpretação segundo a qual a competência para o conhecimento do recurso de revista é defe-
rida pela norma constante do art.150º n.º 1 CPTA, por violação da reserva relativa de competência 
legislativa da Assembleia da República sobre organização e competência dos tribunais (art.165º n.º 1 
alínea p) CRP numeração RC/97).».

1.4. Colhidos os vistos dos Exmºs Juízes Conselheiros Adjuntos, cumpre decidir.
2. Colocadas que foram as questões da inadmissibilidade e inconstitucionalidade do presente recurso 

excepcional de revista em sede de contencioso tributário, cumpre apreciar previamente tais questões.
Como se viu, o Exmº Procurador -Geral Adjunto veio defender que este recurso de revista, previsto 

no art. 150º do CPTA, é inadmissível no contencioso tributário, invocando, em apoio da sua tese, os 
clássicos argumentos esgrimidos pela doutrina e pela jurisprudência que perfilham essa orientação: 
(i) a redacção do art. 24º, n.º 2, do ETAF e a inadmissibilidade da interpretação analógica ou extensiva 
desse preceito; (ii) o disposto no art. 150º, n.º 5, do CPTA; (iii) a inexistência na Secção de Contencioso 
Tributário de espécie paralela à 7ª espécie da Secção de Contencioso Administrativo. Mais defende que o 
art. 24º, n.º 2, do ETAF e o art. 150º, n.º 1, do CPTA padecem de inconstitucionalidade orgânica quando 
interpretados no sentido de que a Secção de Contencioso Tributário do STA é competente em razão 
da matéria para o conhecimento deste recurso de revista, por tal interpretação consubstanciar violação 
da reserva de competência relativa da Assembleia da República sobre organização e competência dos 
tribunais, contemplada no art.165º, n.º 1, alínea p), da CRP.

Relativamente à admissibilidade do recurso de revista excepcional no contencioso tributário, 
trata -se de questão que vem conhecendo decisão reiterada, pacífica e uniforme no sentido afirmativo, 
como se pode ver pela leitura, entre tantos outros, dos acórdãos proferidos nos processos n.º 0415/12, 
de 30/05/2012, n.º 0434/12, de 23/05/2012, n.º 0357/12, de 16/05/2012, n.º 083/12, de 16/05/2012, 
n.º 01140/11, de 26/04/2012, n.º 0284/12, de 26/04/2012, n.º 01110/11, de 14/03/2012, n.º 01108/11, 
de 7/03/2012, e n.º 378/13, de 30/04/2013, cuja fundamentação sufragamos e que aqui mais uma vez se 
acolhe e reitera tendo em conta a suprema importância de acatar a jurisprudência consolidada em termos 
de se obter uma interpretação e aplicação uniformes do direito (art.º 8.º, n.º 3 do Código Civil).

Por conseguinte, e em conformidade com a aludida jurisprudência, a admissibilidade deste 
recurso no contencioso tributário tem sustentáculo formal no artº n.º 26º, alínea h), do ETAF, e no 
art. 2.º, alínea c), do CPPT, já que a remissão a que se refere esta alínea c) tem natureza dinâmica e 
não estática: as normas sobre processo nos tribunais administrativos são presentemente as constantes 
do CPTA e não as da LPTA.

Como se deixou afirmado nesses acórdãos, «quanto ao facto de no artº 26º do ETAF, em que se 
fixa a competência da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, não 
existir norma semelhante à do artº 24º, n.º 2, nem existir qualquer remissão para o regime daquele 
artº. 150º, não nos parece significativo.

Isto porque o artº n.º 26º, alínea h), estabelece que à Secção de Contencioso Tributário cabe 
conhecer “De outras matérias que lhe sejam deferidas por lei”. Ora, sendo aplicáveis por remissão 
do artº 2º, alínea c), do CPPT, as normas do CPTA, onde se inclui o artº 150º citado, tratando -se de 
matéria tributária, fica estabelecida por lei a competência da referida Secção.

Também não nos parece colher qualquer apoio o argumento de que “o acesso ao STA, para os 
processos tribunais tributários, está muito mais aberto do que o está no contencioso administrativo, 
em face da possibilidade de recurso per saltum de decisões dos tribunais tributários sem as limitações 
que, para o contencioso administrativo, se prevêem no art. 151.º, abertura cuja amplitude se estende 
até possibilidade de acesso ao Supremo Tribunal Administrativo em processos de valor não à alçada 
dos tribunais tributários (artº. 280º, n.º 5, do CPPT).”
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Com efeito, o recurso excepcional de revista tem fundamentos específicos que em nada se asse-
melham ao recurso “per saltum” para a 2ª Secção do STA que é um recurso ordinário.

De qualquer forma, o que está em causa no recurso excepcional de revista são decisões dos 
tribunais centrais administrativos e não dos tribunais de 1ª instância.

E que dizer do argumento de que “mantém -se a admissibilidade generalizada de recurso de de-
cisões dos tribunais centrais administrativos proferidas em processos instaurados antes de 15 -9 -1997, 
assegurada pelo artº. 120º do ETAF de 1984”. Trata -se de uma garantia do passado. Mas para o 
futuro? Por que razão há -de ser negado aos administrados contribuintes um direito de que gozam os 
outros cidadãos (administrados)?

Por outro lado, e conforme se refere no acórdão transcrito, o recurso excepcional de revista, 
não visa a uniformização de jurisprudência, não existindo, por isso, qualquer incompatibilidade ou 
sobreposição com o regime de recurso previsto no artº 284º do CPPT.

De qualquer forma, se dúvidas pudessem ainda existir quanto à aplicação do recurso excepcional 
de revista, previsto no artº 150º do CPTA, ao processo judicial tributário, após as alterações ao CPC 
operadas pelo DL n.º 303/2007, de 24 de Agosto, o referido recurso teria sempre de ser admitido por 
aplicação subsidiária do artº 2º, alínea e) do CPPT.

É que, se a existência de tal recurso, anteriormente, apenas em contencioso administrativo, 
poderia gerar questões de inconstitucionalidade, por discriminação dos cidadãos, como salientava 
Lebre de Freitas (Código de Processo Civil Anotado, pág. 116), sendo agora tal recurso admitido no 
processo civil, não faria sentido excluí -lo do processo judicial tributário. Tal traduziria, nitidamente 
violação do direito à tutela jurisdicional efectiva e ao princípio da igualdade constantes dos arts 13º, 
n.º 1 e 268º, n.º 4 da CRP.».

Torna -se, assim, claro que o recurso excepcional de revista, previsto no art. 150º do CPTA, é ad-
missível no contencioso tributário, não por via da interpretação analógica ou extensiva do art. 24º, n.º 2, 
do ETAF de 2002, mas antes por força da aplicação da norma contida no art. 26º, alínea h), do mesmo 
ETAF, e por força da expressa remissão para as normas do CPTA e do CPC contidas nas alíneas c) e 
e) do art. 2º do CPPT.

E, neste contexto, cai imediatamente por terra a questão da inconstitucionalidade de natureza or-
gânica invocada, na medida em que ela tinha por pressuposto a aplicabilidade à Secção de Contencioso 
Tributário da norma de competência contida no art. 24º, n.º 2, do ETAF.

Improcedem, assim, as questões suscitadas pelo Ministério Público.
3. Segundo o disposto no n.º 1 do artigo 150.º do CPTA, “das decisões proferidas em 2.ª instância 

pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal 
Administrativo quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para uma melhor aplicação do direito”, competindo a decisão sobre o preenchimento de 
tais pressupostos, em termos de apreciação liminar sumária, à formação prevista no n.º 5 do referido 
preceito legal.

Isto é, o preceito prevê excepcionalmente recurso de revista para o STA quando esteja em causa 
a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação 
do direito. Razão por que a jurisprudência tem reiteradamente sublinhado a excepcionalidade deste 
recurso, frisando que ele constitui uma “válvula de segurança do sistema” que só deve ser accionada 
nesses estritos e precisos termos.

Por conseguinte, este recurso só é admissível se estivermos perante uma questão que, pela sua 
relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental, ou se a admissão deste recurso 
seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

E, como tem sido repetidamente explicado nos inúmeros acórdãos proferidos sobre a matéria, 
e que aqui nos dispensamos de enumerar, o preenchimento do conceito indeterminado de relevância 
jurídica fundamental verificar -se -á, designadamente, quando a questão a apreciar seja de elevada com-
plexidade ou, pelo menos, de complexidade jurídica superior ao comum, seja por força da dificuldade 
das operações exegéticas a efectuar, de um enquadramento normativo especialmente intricado ou da 
necessidade de concatenação de diversos regimes legais e institutos jurídicos, ou quando o tratamento 
da matéria tem suscitado dúvidas sérias quer ao nível da jurisprudência quer ao nível da doutrina.

Já relevância social fundamental verificar -se -á quando a situação apresente contornos indiciado-
res de que a solução pode ser um paradigma ou orientação para se apreciarem outros casos, ou esteja 
em causa questão que revele especial capacidade de repercussão social, em que a utilidade da decisão 
extravasa os limites do caso concreto das partes envolvidas no litígio.

Por outro lado, a clara necessidade da admissão da revista para melhor aplicação do direito há-
-de resultar da possibilidade de repetição num número indeterminado de casos futuros e consequente 
necessidade de garantir a uniformização do direito em matérias importantes tratadas pelas instâncias de 
forma pouco consistente ou contraditória  - nomeadamente por se verificar a divisão de correntes juris-
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prudenciais ou doutrinais e se ter gerado incerteza e instabilidade na sua resolução a impor a intervenção 
do órgão de cúpula da justiça administrativa e tributária como condição para dissipar dúvidas – ou por 
as instâncias terem tratado a matéria de forma ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, 
sendo objectivamente útil a intervenção do STA na qualidade de órgão de regulação do sistema.

Em suma, a intervenção do STA no âmbito de um recurso excepcional de revista só pode considerar-
-se justificada em matérias de assinalável relevância e complexidade, sob pena de se desvirtuarem os 
fins tidos em vista pelo legislador com esse recurso.

No caso vertente, a questão que se coloca é a de saber se o Tribunal recorrido devia ter julgado 
que a Recorrente provou que a falta de apresentação das alegações no recurso que interpôs da sentença 
que julgou improcedente a impugnação judicial se deveu a ausência de recepção, pela sua mandatária, 
da notificação do despacho que admitiu o recurso, em moldes que configuram justo impedimento, 
atento o facto de ter pago a taxa de justiça e de ter apresentado as alegações no recurso que interpu-
sera de sentença, proferida também pelo TAF de Braga, num outro processo de impugnação, e face à 
possibilidade de ter havido erro dos CTT na entrega da correspondência, considerando, além do mais, 
a dificuldade de produção de prova de facto negativo.

Segundo o entendimento vertido no acórdão recorrido, «(…) de acordo com o conceito de justo 
impedimento, cabia à requerente o ónus de alegar e provar a ocorrência de evento que obstou, de modo 
praticamente absoluto, à prática atempada do acto, e ainda que, atentas as circunstâncias especiais da 
vida em que ele surgiu, não lhe era exigível outra conduta, oferecendo logo a respectiva prova. Assim, 
nos termos do artigo 146º n.º 2 do CPC, a requerente tinha de fazer logo a prova do justo impedimento, 
o que significa que essa prova devia ser apresentada no requerimento de dedução do incidente, o que 
no caso em apreço não se verificou, já que a ora recorrente nenhuma prova apresentou no sentido de 
demonstrar os fundamentos por si invocados para o justo impedimento.

A recorrente começa por invocar não ter sido notificada do despacho da admissão do recurso 
[conclusão I], pelo que, importa, antes de mais, apurar da existência (ou não) de tal notificação.(…)

Mostrando -se comprovado nos autos que foi expedida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Braga, em 20/9/2011, carta registada contendo a notificação do despacho de admissão de recurso 
para o escritório da mandatária judicial da recorrente [cfr. alínea D) do probatório] e não tendo sido 
demonstrado o seu não recebimento, presume -se a notificação feita nos termos do disposto no n.º 3 do 
artigo 254º do CPC, ou seja, no terceiro dia posterior ao do registo [23/9/2011].

Para afastar esta presunção, impunha -se que a recorrente provasse que a notificação não foi 
efectuada ou ocorreu em data posterior à presumida, por razões que não lhe sejam imputáveis [cf. 
n.º 6 do citado artigo 254º do CPC], o que não se verificou.

Assim, como (bem) se referiu na decisão recorrida, a recorrente não pode deixar de ser conside-
rada como notificada do despacho de admissão do recurso.

De resto, a alegação da recorrente de que não recebeu a notificação do despacho de admissão 
do recurso, por na mesma morada exercer actividade profissional outra advogada com o mesmo nome 
(B…….), desacompanhada de qualquer elemento de prova no sentido de demonstrar tal facto e ainda 
que este pudesse relevar, sempre estaria votada ao insucesso por força do disposto no artigo 146º, 
n.º 2 do CPC.

De qualquer modo, a situação alegada pela recorrente, ainda que viesse a ser por ela demonstrada 
(e não foi) não nos parece passível de ser enquadrada no conceito de justo impedimento.(…)

Sem dúvida que, numa situação normal, a eventual existência na mesma morada de duas advoga-
das com o mesmo nome é passível de acarretar erros na distribuição de correspondência; mas, como 
se disse na sentença recorrida, por tais erros serem previsíveis, exige -se a um advogado zeloso, que 
tome medidas de forma a mitigar o perigo de descaminho da correspondência e uma maior atenção 
relativamente aos processos e prazos em curso. De resto, perante a eventual existência de anteriores 
situações de erro na entrega da correspondência, impunha -se que a Exma mandatária tivesse diligen-
ciado no sentido de evitar a sua repetição [cf. acórdão do STA de 28/572002, Processo 047445, citado 
na decisão recorrida].

Conclui -se, pois, que o circunstancialismo alegado pela recorrente, a verificar -se  - o que, repeti-
mos, não vem demonstrado  -, também não seria idóneo a configurar um “evento não imputável à parte 
nem aos seus representantes ou mandatários”, pelo que a sua pretensão sempre teria de improceder.

Os restantes argumentos vertidos nas conclusões de recurso, por si só, nada acrescentam de 
relevante para a análise da decisão recorrida, sendo que, para este efeito, o tribunal não pode extrair 
quaisquer consequências jurídicas do facto de a recorrente ter apresentado recurso da sentença proferida 
no âmbito da impugnação judicial relativa ao IRC nem da eventual utilidade decorrente da existência 
de duas decisões distintas sobre as matérias em discussão em ambos os processos.».

Insiste, contudo, a Recorrente, que se deveriam ter julgado como provados aqueles requisitos do 
justo impedimento, na medida em que, face à prova inegável da sua intenção de recorrer, a presunção 
de recepção pela sua mandatária da notificação do despacho de admissão do recurso, deve ser afastada 
ante a possibilidade de ter ocorrido erro dos CTT na sua entrega, já que, na ponderação dos interesses 
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em causa, os princípios da justiça, do acesso ao direito e da verdade material, se devem sobrepor às 
injunções de natureza formal.

Todavia, as questões que a Recorrente coloca têm natureza casuística e dependem, além do mais, 
da análise dos elementos de prova e da relevância e valor probatório que lhes foi dado pelo Julgador 
para efeitos de apreciação da questão (de facto) de saber se eles permitem ou não julgar como veri-
ficados os pressupostos do justo impedimento nos termos do art. 146º do CPC – designadamente no 
que tange à efectivação da notificação e à culpa da mandatária da Recorrente no alegado descaminho 
da correspondência.

Ora, segundo o preceituado no artigo 150º, n.º 3 e 4, do CPTA «3  - Aos factos materiais fixados 
pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente o regime jurídico que julgue 
adequado» e «4  - O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não 
pode ser objecto de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa 
espécie de prova para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova». O que 
significa que as regras da prova e distribuição pelas partes do ónus probatório dos factos são questões 
simultaneamente de facto e de direito, estando sujeitos, dada essa matriz de facto, a um regime próprio 
quanto à reapreciação em matéria de recurso de revista, como recurso destinado ao controlo exclusivo 
da aplicação do direito.

Pelo que está excluído, no recurso de revista excepcional, o controlo do erro na apreciação das 
provas e na fixação dos factos, mesmo que se situe na distribuição do ónus da prova e nas regras que 
sobre essa distribuição resultam do Código Civil, ficando apenas ressalvado o controlo quando esteja 
em causa uma disposição expressa da lei que exija certa espécie de prova, ou que fixe a força de deter-
minado meio de prova. E não se enquadrando no âmbito desta ressalva a situação discutida nos autos, 
a questão proposta não pode ser objecto de apreciação no recurso excepcional de revista.

Além de que, nas questões decididas pelo TCA com fundamento em matéria de facto que com-
promete inexoravelmente a análise das questões de direito e o sentido da decisão, está ultrapassado o 
interesse na discussão das questões jurídicas intrinsecamente ligadas àquela matéria de facto. A existir 
erro de julgamento, tal erro não se reporta ao quadro legal do justo impedimento contido no art.º 146º 
do CPC, mas à sua prova, pelo que não se trata de questão de direito com relevância que ultrapasse a 
fronteira da controvérsia particular destes autos.

Por todo o exposto, não correspondendo o recurso excepcional de revista à introdução generalizada 
de uma nova instância de recurso e não podendo ser utilizado para a imputação de erros de julgamento 
ao acórdão recorrido sem a verificação dos requisitos previstos no art.º 150º do CPTA, não pode ser 
admitido o presente recurso.

4. Termos em que acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo que integram a formação referida no n.º 5 do artigo 150º do CPTA, 
em não admitir a revista.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Dulce Neto (relatora) — Valente Torrão — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Prescrição. Artigo 49.º da LGT.

Sumário:

 I — As causas de interrupção ou suspensão da prescrição atendíveis para o cômputo 
em concreto do prazo de prescrição são as previstas na lei vigente à data da res-
pectiva ocorrência, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do 
Código Civil.

 II — Assim as causas de interrupção da prescrição que ocorreram antes da alteração 
ao n.º 3 do artigo 49.º da LGT, introduzida pela Lei n.º 53 -A/2006, ou seja, antes 
de 1 de Janeiro de 2007, produzem os efeitos que a lei vigente no momento em 
que elas ocorreram associava à sua ocorrência: eliminam o período de tempo 
anterior à sua ocorrência e obstam ao decurso do prazo de prescrição, enquanto 
o respectivo processo estiver pendente ou não estiver parado por mais de um ano 
por facto não imputável ao contribuinte.
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 III — Ocorrendo sucessivas causas de interrupção da prescrição, antes da entrada em 
vigor da referida redacção do n.º 3 do artigo 49.º da LGT, devem todos elas ser 
consideradas autonomamente, para efeitos de contagem do respectivo prazo, desde 
que susceptíveis de influir no seu decurso.

 IV — A dívida de imposto de selo proveniente de facto tributário ocorrido em 4 de Junho 
de 2001 está sujeita ao prazo prescricional de oito anos contados da data em que 
esse facto tributário ocorreu.

 V — Tendo sido deduzida impugnação judicial contra o acto de liquidação desse imposto 
em 28 de Setembro de 2005, ocorreu nessa data um primeiro acto interruptivo do 
prazo de prescrição à luz das normas contidas no artigo 49.º da LGT, na redacção 
então vigente, interrupção que, determina que todo o tempo decorrido até ao acto 
interruptivo é inutilizado para efeitos de prescrição.

 VI — Sucedendo novo facto interruptivo (citação) há que lhe dar a devida relevância.
 VII — Enquanto vigorou o n.º 2 do artigo 49.º da LGT (até 31 de Dezembro de 2006, 

dada a sua eliminação pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro), o acto in-
terruptivo a considerar só cessava se sobreviesse uma paragem do processo por 
período superior a um ano por facto não imputável ao devedor, (degradando -se o 
efeito interruptivo em suspensivo) havendo então que somar ao tempo que viesse a 
 decorrer após o ano de paragem todo aquele que decorrera até à data da autuação 
do processo.

 IV — A Lei n.º 53.º -A/2006 (LOE para 2007), que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 
2007, revogou o n.º 2 do artigo 49.º da LGT, deixando salvaguardados dos efeitos 
dessa revogação apenas os casos em que, na data da sua entrada em vigor, tivesse 
já decorrido período superior a um ano de paragem do processo por facto não 
imputável ao sujeito passivo (artigo 91.º), o que não sucedeu no caso dos autos.

Processo n.º 788/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

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

1 – RELATÓRIO
A…………, N.I.F. …………, ao abrigo do disposto no artigo 276º, do Código de Procedimento 

e de Processo Tributário (CPPT), reclamou do despacho de 11/12/2012, proferido pelo Chefe de Fi-
nanças de Leiria 1, pelo qual foi indeferido o pedido de arguição da prescrição da dívida exequenda no 
processo de execução fiscal n.º 1384200501055828.

Por sentença de 4 de Março de 2013, o TAF de Leiria, julgou a reclamação improcedente.
Reagiu o ora recorrente A…………, interpondo o presente recurso cujas alegações integram as 

seguintes conclusões:
A) — Na douta sentença recorrida considera -se que o prazo prescricional ficou suspenso 

desde a data da interposição da impugnação judicial (em 28/09/2005) até ao trânsito em julgado 
da decisão proferida nesse processo de impugnação (até 2/06/2011).

B) — De facto, no caso em apreço, há que considerar que a impugnação teve efeito suspensivo do 
prazo prescricional, porque foi acompanhada de prestação de garantia, tendente a acautelar os créditos 
tributários e suspendendo os actos coercivos de cobrança.

C) — Sucede, contudo, que a prestação de garantia concretizou -se através de garantia ban-
cária, prestada pelo prazo de três anos, tal como se dá por provado no facto H)

D) — Assim, a execução foi suspensa por prestação de garantia e não por dedução da impugnação. 
Suspensão da execução que determinou igualmente a suspensão do prazo prescrição, pelo período em 
que se manteve válida a garantia bancária prestada.

E) Com efeito, a execução esteve suspensa por três anos, em virtude da prestação de garantia 
bancária, e não por força da interposição e pendência da impugnação.

F) — Há, assim, que atender, nos presentes autos, ao facto do efeito suspensivo ter cessado assim 
que deixou de haver uma garantia prestada na execução por efeito da caducidade da garantia.

G) — E por esse motivo, poderia e deveria o órgão de execução fiscal ter procedido a actos de 
cobrança coerciva, mas no entanto, não o fez.

H) — Ora, o regime legal da prescrição, causas suspensivas e interruptivas, está concebido sob o 
princípio de penalizar o credor que podendo executar a sua dívida não o faz, tornando assim a dívida 
não exigível após o decurso de um determinado lapso de tempo.
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I) Assim, deveria a douta sentença recorrida ter considerado no cálculo do prazo prescricional o 
efeito suspensivo ocorrido com a dedução de impugnação acompanhada da prestação de garantia, que 
caducou ao fim de três anos, e consequente suspensão da execução. Bem como deveria ter retomado 
a contagem do prazo de prescrição a partir de 06/12/2008 (data em que caducou a garantia prestada).

J) — Daí que, fazendo o cálculo do prazo de prescrição, se verifica que o prazo decorrido entre 
o facto tributário (4/06/2001) e a data em que foi proferida a douta sentença recorrida, descontado o 
período de suspensão do prazo prescricional (entre 28/09/2005 e 06/12/2008) perfaz mais de oito anos.

L) — Pelo que, a douta sentença recorrida violou o disposto no n.º 1 do art.º48º e n.ºs 1 e 4 do 
art.º 49º ambos da LGT conjugados com o n.º1 do art.º 169ºdo CPPT.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente e em consequência ser revogada 
a douta sentença recorrida, declarando -se prescrita a divida exequenda.

Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
“FUNDAMENTAÇÃO
1. As conclusões A) e C) contrariam os factos inscritos nas alíneas F) e G) do probatório; a con-

clusão E) enuncia facto não contemplado no probatório da sentença
O recorrente pretende extrair consequência jurídica relevante dos factos alegados nas citadas 

conclusões, no sentido da prescrição de obrigação tributária emergente de Sisa.
É indiferente para apreciação da questão da competência a efectiva relevância dos factos alegados 

pelo recorrente para o julgamento do objecto do recurso.
A decisão da questão da competência do tribunal não pode fundamentar -se em argumentos jurídicos 

que denunciem a sua proposta de solução para a decisão da causa, a qual incumbe exclusivamente ao 
tribunal que vier a ser declarado competente, segundo as normas aplicáveis.

Neste contexto o recurso não tem por exclusivo fundamento matéria de direito sendo o STA -SCT 
incompetente, em razão da hierarquia, para o seu conhecimento e competente o TCA Sul -SCT (arts. 26º 
al.b) e 38º al.a) ETAF 2002; art.280º nº1 CPPT)

2. O interessado poderá requerer, oportunamente, o envio do processo para o tribunal declarado 
competente (art. 18º n.º 2 CPPT).

O Ministério Público tem legitimidade para a suscitação da incompetência absoluta do tribunal 
em processo judicial tributário (art. 16º nº2 CPPT)

A competência dos tribunais da jurisdição fiscal é de ordem pública; o seu conhecimento precede 
o de qualquer outra matéria (art. 13º CPTA/ art.2º al.c) CPPT)

CONCLUSÃO
O STA -secção de Contencioso Tributário é incompetente, em razão da hierarquia, para o 

conhecimento do recurso, sendo competente o TCA Sul -SCT”
2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
A) Em 4 de Junho de 2001, no Cartório Notarial da Batalha, o reclamante e mulher, celebraram es-

critura de compra e venda de um prédio misto, inscrito na matriz predial rústica da freguesia de …………, 
Leiria, sob o art. n.º 1003 com o valor patrimonial de € 15.070,30, e a parte urbana inscrita na respectiva 
matriz da mesma freguesia sob o art. n.º 1183, tendo este o valor patrimonial de € 35.044,34.

B) O valor de compra declarado foi de 50.000.000$00 (€249.398,95).
C) Posteriormente, a AT recolheu o contrato promessa de compra e venda referente à aquisição 

dos Imóveis mencionados, verificando que a aquisição não foi realizada pelo preço que constava na 
escritura, mas sim por Escudos 230.000.000$0 (€ 1.147.235,20).

D) Nessa sequência, foram emitidas as liquidações adicionais de SISA e imposto de selo.
E) Em 28/9/2005, o reclamante deduziu impugnação judicial, contra as liquidações referidas em 

D), à qual coube o n.º 917/05, nos termos constantes do processo de execução fiscal, junto aos autos, 
cujo teor se dá por integralmente reproduzido:

a. O processo esteve parado desde 12/7/2006 até 31/5/2010, por facto não imputável ao sujeito 
passivo.

b. A sentença transitou em julgado no dia 2/6/2011.
F) Em 17/10/2005, foi instaurada execução fiscal n.º 1384200501055828, contra o reclamante, 

para cobrança de imposto de selo, no montante de € 8.404,09, nos termos constantes de fls. 1 a 3, 
do processo de execução fiscal, junto aos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

G) O reclamante foi citado para a execução n.º 1384200501055828, em 3/11/2005.
H) Em 6/12/2005 foi prestada garantia bancária, pelo prazo de três anos, com vista à suspensão 

da execução fiscal n.º 1384200501055828, nos termos constantes de fls. 18, do processo de execução 
fiscal, junto aos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

I) Por despacho de 30/1/2006 foi ordenada a suspensão da execução fiscal nº1384200501055828, 
nos termos constantes de fls. 21, do processo de execução fiscal, junto aos autos, cujo teor se dá por 
integralmente reproduzido.
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J) O reclamante requereu, em 29/3/2012, a declaração de prescrição da dívida de imposto de selo, 
no âmbito do processo de execução n.º 1384200501055828, nos termos constantes de fls. 59 a 62, do 
processo de execução fiscal, junto aos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

K) Em 19/4/2012, o pedido referido em J) foi indeferido, nos termos constantes de fls. 66, do 
processo de execução fiscal, junto aos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

L) Em 4/5/2012, o reclamante veio apresentar reclamação do indeferimento referido na alínea an-
tecedente, junto deste Tribunal, à qual coube o n.º de processo 633/12.2, nos termos constantes do 
processo 633/12.2, apenso aos autos.

M) Em 24/8/2012, foi rejeitada a subida imediata da reclamação referida em L), tendo sido devol-
vida ao órgão de execução para o seu prosseguimento, para subir a final, nos termos constantes de fls. 90 
a 91, do processo de execução fiscal, junto aos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

N) O reclamante veio, junto do Chefe de Serviço de Finanças de Leiria 1, desistir da reclamação, 
referida em L), e do pedido aí formulado, tendo sido deferida a desistência, nos termos constantes de fls. 99 
e 100, do processo de execução fiscal, junto aos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

O) Em 26/11/2012, o reclamante requereu, a declaração de prescrição da dívida de imposto de 
selo, no âmbito do processo de execução nº1384200501055828, nos termos constantes de fls. 108 a 
110, do processo de execução fiscal, junto aos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

P) Em 26/11/2012, o reclamante veio apresentar reclamação do indeferimento do pedido de argui-
ção de prescrição da dívida de imposto de SISA, no âmbito da execução fiscal n.º 1384200501061763, 
junto deste Tribunal, à qual coube o n.º de processo 1462/12.9, nos termos constantes dos presentes 
autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

Q) Em 11/12/2012, o pedido referido em O) foi indeferido, nos termos constantes de fls. 119 a 
120, do processo de execução fiscal, junto aos autos, cujo teor se dá por integralmente reproduzido.

R) Em 21/12/2012, deu entrada a presente acção.
3 – DO DIREITO
A meritíssima juíza do TAF de Leiria julgou a reclamação improcedente por entender que: 

(destacam -se apenas os trechos mais relevantes da decisão)
“I – RELATÓRIO
A…………, N.I.F. …………, residente na Rua …………, n.º …………, …………, Leiria, veio, 

ao abrigo do disposto no artigo 276º, do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), 
reclamar do despacho de 11/12/2012, proferido pelo Chefe de Finanças de Leiria 1, pelo qual foi 
indeferido o pedido de arguição da prescrição da dívida exequenda no processo de execução fiscal 
n.º 1384200501055828.

A reclamante alega, em síntese, que a dívida, respeitante a imposto de selo, se encontra prescrita, 
porquanto já decorreu o prazo de oito anos.

Alega, ainda, o prejuízo irreparável decorrente da não subida imediata da reclamação.
Termina, peticionando a procedência da acção e a extinção da execução fiscal, por prescrição da 

quantia em cobrança coerciva.
Notificada para o efeito, a Exmª Representante da Fazenda Pública respondeu pela forma expressa 

no articulado de fls. 125 a 132 dos autos (toda a numeração refere -se ao suporte em papel), pugnando 
pela improcedência da Reclamação nomeadamente, alegando que não ocorreu a prescrição.

O Digno Magistrado do Ministério Público emitiu parecer a fls. 139 a 140, dos autos, invocando 
a litispendência com o processo 633/12 e litigância de má fé do reclamante.

Notificado do parecer do Digno Magistrado do Ministério Público, o reclamante Veio dizer o 
seguinte:

 - No âmbito do processo executivo n.º 1384200501055828, apresentou reclamação judicial, à qual 
coube o processo 633/12.2. Porém, foi rejeitada a subida imediata, não tendo sido apreciado o pedido 
nela formulado. Face a esta decisão o reclamante desistiu da reclamação, pelo que não existe qualquer 
litispendência, nem caso julgado.

 - É despicienda a alusão ao processo 1462/12.9, porquanto foi instaurado na sequência de um 
despacho do órgão de execução fiscal, proferido noutra execução, estando em causa uma liquidação 
de imposto de SISA, pelo que, também aqui, não existe excepção de litispendência.

 - Quanto à litigância de má fé, entende não estarem preenchidos os respectivos pressupostos, na 
medida em que usou o meio processual próprio para atacar o indeferimento do pedido de prescrição 
da dívida.

Os autos foram novamente com vista ao Digno Magistrado do Ministério Público, nada tendo a 
acrescentar ao anterior parecer.

II - SANEAMENTO
(…)
2) Alega, o reclamante, que a dívida exequenda se encontra prescrita.
A dívida em causa respeita a imposto de selo, pela aquisição de um prédio misto, por escritura 

celebrada em 4/6/2001.
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O imposto de selo é um imposto de obrigação única, pelo que o prazo prescricional de oito anos, 
inicia -se na data em que o facto tributário ocorreu, nos termos do artigo 48º, nº1, da LGT.

O facto tributário ocorreu com a celebração da escritura em 4/6/2001. (artigo 2º do CIMSISSD).
A liquidação de imposto de selo foi impugnada em 28/9/2005, o que interrompe a prescrição 

(artigo 49º, nº1, da LGT).
Instaurada a execução fiscal, o reclamante foi citado para a mesma em 3/11/2005. A citação tam-

bém interrompe a prescrição, excepto se já estiver interrompida, como foi o caso em resultado da acção 
de impugnação (neste sentido vide Ac. do Pleno da secção do CT do STA n.º 0244/07 de 24 -10 -2007).

O processo de impugnação esteve parado por facto não imputável ao sujeito passivo desde 
12/7/2006 até 31/5/2010.

A paragem do processo por período superior a um ano faz cessar o efeito interruptivo, somando-
-se neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação 
(artigo 49º, nº2, da LGT).

Todavia, o n.º 2 do artigo 49º, da LGT foi revogado pelo artigo 89º, da Lei n.º 53 - A/2006 de 
29/12; revogação que se aplica a todos os prazos de prescrição em curso, objecto de interrupção, em 
que ainda não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem do processo por facto não 
imputável ao sujeito passivo (artigo 91º da Lei n.º 53 -A/2006).

Ora se a paragem do processo se iniciou em 12/7/2006, parece claro que na data da entrada em 
vigor da Lei n.º 53 -A/2006 (em 1/1/2007) ainda não tinha decorrido um ano de paralisação.

O que significa duas coisas: em primeiro lugar, não pode o reclamante beneficiar do regime 
instituído naquele preceito; e em segundo lugar, que o prazo prescricional ficou suspenso por força da 
impugnação até ao trânsito em julgado da respectiva decisão, em 2/6/2011.

Como tal, o prazo prescricional esteve suspenso desde 28/9/2005 até 2/6/2011.
Donde, os períodos de interrupção relevantes são os seguintes:
a) Desde 2/6/2011 até ao presente 6/3/2013 decorreu 1 ano 9 meses e quatro dias.
b) Desde 4/6/2001 até 28/9/2005 decorreram 4 anos, 3 meses e 24 dias.
Somando a) + b) obtém -se a total de 6 anos e 28 dias.
Pelo exposto, é forçoso concluir que a obrigação não está prescrita.
IV – DECISÃO
Nestes termos e nos das disposições legais citadas, julga -se:
I. A presente reclamação improcedente.
II. Custas pelo Reclamante”
DECIDINDO NESTE STA
Da questão suscitada pelo Mº Pº relativa à incompetência deste STA em razão da hierarquia.
Com o devido respeito por opinião diversa afigura -se -nos que não ocorre a excepção deduzida de 

incompetência em razão da hierarquia deste STA. A nosso ver a questão a decidir é meramente de direito 
o que acarreta a nossa competência para a decisão (artºs 26º alínea b) e 38º alínea a) do ETAF de 2002 
e artº 280º n.º 1 do CPPT. Com efeito, nas conclusões das suas alegações A) e C), na nossa interpreta-
ção, não são contrariados factos inscritos no probatório da sentença porquanto a consideração feita na 
sentença recorrida quanto à suspensão do prazo prescricional (noticiada na conclusão A) e agora não 
aceite pelo recorrente), constitui argumento jurídico fundamentador da sentença, eventualmente errado, 
mas ainda assim nunca poderemos entender que contraria os factos fixados em F) e G) do probatório 
atinentes tão só e respectivamente às datas de instauração da execução fiscal a que se reportam os autos 
e bem assim da citação operada no âmbito da mesma execução fiscal. A conclusão C) está por sua vez 
em consonância com o facto fixado no probatório da sentença em H) e cremos que não contraria os 
factos inscritos nas alíneas F) e G) do mesmo probatório.

Finalmente a conclusão E) Na primeira parte afirma a existência da suspensão da execução fiscal 
pelo período de três anos e encerra na sua parte final um juízo conclusivo ou uma tese sobre o que mo-
tivou tal suspensão que a nós compete ajuizar se está acertada ou não. Não existindo um facto fixado 
no probatório que assertivamente quantifique o prazo durante o qual a execução fiscal este suspensa, 
a verdade é que existem dois factos H) e I) que indicam que a garantia foi prestada pelo prazo de três 
anos com vista à suspensão da execução fiscal e que esta foi efectivamente suspensa por despacho de 
30/01/2006. Não obstante a falta de assertividade apontada não vemos que na mesma conclusão se 
enuncie facto não contemplado no probatório.

Pelo exposto, entendemos assistir -nos competência para o julgamento improcedendo a excepção 
de incompetência em razão da hierarquia suscitada pelo Mº Pº.

Conhecendo da questão de fundo
Em causa nos autos está o julgamento efectuado sobre a não ocorrência de prescrição da obrigação 

tributária a que se reporta o processo de execução fiscal referido em F) do probatório instaurado para 
cobrança coerciva de imposto de selo. Cumpre decidir do acerto da decisão recorrida que considerou 
que o prazo prescricional ficou suspenso por força da impugnação apresentada em 28/09/2005 até que 
a impugnação judicial do mesmo imposto de selo transitou em julgado em 02/06/2011 ao que o ora 
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recorrente contrapõe que a execução fiscal apenas esteve suspensa por três anos em virtude da presta-
ção de garantia bancária devendo pois ter -se retomado a contagem do prazo de prescrição a partir de 
06/12/2008 (data em que caducou a garantia prestada) o que efectuados os necessários cálculos leva à 
conclusão de que a dívida está prescrita.

Afigura -se -nos que não assiste razão ao recorrente.
Com efeito, é exacto que o imposto de selo é um imposto de obrigação única e que o prazo de 

prescrição de oito anos se começa a contar na data em que o facto tributário ocorreu que é data da 
realização da escritura pública de compra e venda em 04/06/2001 (já no âmbito da vigência da LGT).

Há pois que ponderar a ocorrência de causas suspensivas e interruptivas para aferir da questionada 
prescrição sendo certo que as causas de interrupção ou suspensão da prescrição atendíveis para o côm-
puto em concreto do prazo de prescrição são as previstas na lei vigente à data da respectiva ocorrência, 
em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 12.º do Código Civil.

Acresce referir que as causas de interrupção da prescrição que ocorreram antes da alteração ao 
n.º 3 do art. 49º da LGT, introduzida pela Lei 53 -A/2006, ou seja, antes de 01.01.2007, produzem os 
efeitos que a lei vigente no momento em que elas ocorreram associava à sua ocorrência: eliminam o 
período de tempo anterior à sua ocorrência e obstam ao decurso do prazo de prescrição, enquanto o 
respectivo processo estiver pendente ou não estiver parado por mais de um ano por facto não imputá-
vel ao contribuinte (cf., entre outros, neste sentido, os acs. deste STA, de 20/10/2010 e 2/3/2011, nos 
procs. 720/10 e 1038/10, respectivamente, bem como Jorge Lopes de Sousa, Sobre a Prescrição da 
Obrigação Tributária, Notas Práticas, 2ª ed., 2010, p. 73).

Vejamos a lei:
Dispunha o artº 49º da Lei Geral Tributária na sua redacção inicial:
Artigo 49º «Interrupção e suspensão da prescrição
1 - A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa da 

liquidação do tributo interrompem a prescrição.
2  - A paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito 

passivo faz cessar o efeito previsto no número anterior, somando -se, neste caso, o tempo que de-
correr após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação.

3  - O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução 
fiscal em virtude de pagamento ou prestação legalmente autorizada, ou de reclamação, impug-
nação ou recurso.»

A Lei n.º 100/99, de 26/6, alterou os nºs. 1 e 3 deste art. 49º da LGT, os quais ficaram a ter 
a seguinte redacção:

«1  - A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão 
oficiosa da liquidação do tributo interrompem a prescrição.

3  - O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução 
fiscal em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impug-
nação ou recurso.»

Posteriormente, a Lei n.º 53º -A/2006, de 29/12, veio alterar o citado art. 49º da Lei Geral 
Tributária, tendo sido revogado o seu n.º 2 (revogação que se aplica a todos os prazos de prescrição 
em curso, objecto de interrupção, em que ainda não tenha decorrido o período superior a um ano 
de paragem do processo por facto não imputável ao sujeito passivo  - art. 91º da Lei n.º 53 -A/2006, 
de 29/12), tendo sido alterada a redacção do seu n.º 3 e tendo sido aditado o actual n.º 4.

Assim a actual redacção desse preceito é a seguinte:
«1  - A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão 

oficiosa da liquidação do tributo interrompem a prescrição.
2  - Revogado
3  - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a interrupção tem lugar uma única vez, 

com o facto que se verificar em primeiro lugar.
4  - O prazo de prescrição legal suspende -se em virtude de pagamento de prestações legalmente 

autorizadas, ou enquanto não houver decisão definitiva ou passada em julgado, que puser termo 
ao processo, nos casos de reclamação, impugnação, recurso ou oposição, quando determinem a 
suspensão da cobrança da dívida.»

De harmonia com o disposto no artigo 49.º n.º 3 da LGT, na redacção introduzida pela Lei 53 -A/2006, 
de 29 de Dezembro (LOE 2007) a interrupção tem lugar uma única vez, com o facto que se verificar 
em primeiro lugar.

Porém a Lei de Orçamento de Estado de 2007 entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2007, e, 
sendo uma norma sobre os efeitos dos factos, ela só se aplica após a sua entrada em vigor, por força 
do estatuído no artigo 12.º, n.º 2 do Código Civil (cf., neste sentido Jorge Lopes de Sousa, ob. Citada, 
2ª edição, pag. 73).
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Ora, na redacção anterior à Lei 53 -A/2006 o artº 49º, n.º 1 daquele diploma legal atribuía efeitos 
interruptivos à citação, à reclamação, ao recurso hierárquico, à impugnação e ao pedido de revisão 
oficiosa da liquidação do tributo.

A primeira causa interruptiva que sucedeu foi a instauração de impugnação em 28/09/2005 (artº 49º 
n.º 1 da LGT).

E em 17/10/2005 foi instaurado processo de execução fiscal contra o recorrente tendo o mesmo 
sido citado para essa execução fiscal em 03/11/2005 (cfr. alíneas F e G do probatório);

Posteriormente, em 30/01/2006, foi proferido pelo Chefe de Finanças despacho de suspensão do 
processo de execução fiscal, em sequência de apresentação de garantia bancária pelo Reclamante em 
06/12/2005 (cfr. alíneas H e I do probatório).

Resulta também dos autos o processo de impugnação esteve parado por mais de um ano, por 
facto não imputável ao contribuinte, desde 12/07/2006 até 31/05/2010, tendo transitado em julgado a 
sentença que decidiu a impugnação em 02/06/2011 (cfr. alínea E do probatório)

As causas de interrupção da prescrição que ocorreram antes da alteração ao n.º 3 do art. 49º da 
LGT, introduzida pela Lei 53 -A/2006, ou seja, antes de 01.01.2007, produzem os efeitos que a lei 
vigente no momento em que elas ocorreram associava à sua ocorrência: eliminam o período de tempo 
anterior à sua ocorrência e obstam ao decurso do prazo de prescrição, enquanto o respectivo processo 
estiver pendente ou não estiver parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte 
(cf., entre outros, neste sentido, os acs. deste STA de 06.03.2013, 20/10/2010 e 2/3/2011, nos procs. 
208/13, 720/10 e 1038/10, respectivamente, bem como Jorge Lopes de Sousa, Sobre a Prescrição da 
Obrigação Tributária, Notas Práticas, 2ª ed., 2010, p. 73).

Temos assim que, em relação às dívidas tributárias em causa no presente recurso (Imposto de 
selo), cujo prazo de prescrição se iniciou em 04 de Junho de 2001, ocorreu em 28/09/2005 um primeira 
interrupção da prescrição por força da a impugnação judicial da liquidação.

Porém em 03/11/2005, data em que ainda estava produzir efeito a interrupção do prazo de pres-
crição por força da dedução de impugnação, ocorreu a citação para o processo de execução fiscal.

Há pois, que dar o necessário relevo a esta causa interruptiva já que, como vem sublinhando a 
jurisprudência recente deste Tribunal, ocorrendo sucessivas causas de interrupção da prescrição, antes 
da entrada em vigor da actual redacção do n.º 3 do art. 49º da LGT, devem todos elas se consideradas 
autonomamente, para efeitos de contagem do respectivo prazo, desde que susceptíveis de influir no seu 
decurso (cfr. Acórdãos 06.03.2013, recurso 208/13 e de 17/3/2011, rec. n.º 0177/11, e jurisprudência 
aí citada).

Decorre do exposto que ocorreu uma nova causa de interrupção (citação para a execução) antes 
de 1.1.2007, enquanto a anterior (impugnação) ainda estava a produzir efeitos.

Na verdade, à data da citação no processo de execução fiscal, o processo de impugnação não 
estava ainda parado por mais de um ano por facto não imputável ao contribuinte.

Numa situação destas o efeito interruptivo próprio da citação do executado tem a virtualidade 
de eliminar todo o tempo anteriormente decorrido e obstar ao decurso da prescrição enquanto estiver 
pendente o processo de execução (artº 49º, n.º 1 da Lei Geral Tributária na redacção da Lei n.º 100/99, 
de 26/6).

Assim, o facto de o processo de impugnação ter ficado, depois, parado por mais de um ano por 
facto não imputável ao contribuinte (esteve parado desde 12/07/2006 até 31/05/2010) acaba por não ter 
qualquer influência no decurso do prazo de prescrição, pois o período que decorreu desde o início deste 
prazo até à instauração da impugnação é eliminado pelo facto interruptivo da citação para a execução 
em 03/11/2005, sendo que na pendência desta não há que considerar qualquer paragem por força da 
revogação do artº 49º, n.º 2 da Lei Geral Tributária.

Neste contexto, atenta a eficácia interruptiva autónoma dessa citação na execução fiscal, forçoso 
é concluir que não ocorreu ainda a prescrição da dívida exequenda, cujo prazo é de oito anos.

Em reforço argumentativo destaca -se que o trânsito em julgado da sentença que decidiu a impug-
nação do imposto de selo só ocorreu em 02/06/2011 pelo que só a partir desta data estava o credor em 
condições definitivas de cobrar a dívida exequenda o que determina a possibilidade de contar novo prazo 
prescricional de oito anos que, obviamente, ainda não se verificou. Se considerarmos que a impugnação 
foi acompanhada por garantia idónea durante três anos como alega o recorrente, ainda assim não se 
verifica a prescrição. O que suspende o processo executivo fiscal é a dedução de impugnação judicial 
(artº 169º n.º 1 do CPPT) condicionada a sua eficácia à prestação de garantia nos termos do artº 195º do 
mesmo código. A finalizar, cabe referir que falece o argumento do recorrente de que a execução fiscal 
apenas esteve suspensa por três anos em virtude da prestação de garantia bancária devendo pois ter -se 
retomado a contagem do prazo de prescrição a partir de 06/12/2008 (data em que caducou a garantia 
prestada) o que efectuados os necessários cálculos leva à conclusão de que a dívida está prescrita.

É certo que o que suspende o processo executivo fiscal é a dedução de impugnação judicial (artº 169º 
n.º 1 do CPPT). É certo, ainda, que essa suspensão está condicionada à prestação de garantia nos termos 
do artº 195º do mesmo código. Mas o artº 49º n.º 1 da LGT determina a interrupção da prescrição por 
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mero efeito de apresentação da impugnação não exigindo ou fazendo referência à prestação de garantia. 
Assim, não assiste razão ao recorrente ao invocar a mera suspensão do prazo de prescrição durante o 
período de tempo em que fez acompanhar o processo impugnatório de garantia bancária, pois durante 
esse período o prazo prescricional não se encontrava, sequer, a correr, por estar interrompido.

Mesmo na óptica de não aceitação do efeito duradouro do respectivo acto interruptivo, na linha 
de entendimento do voto de vencido do Sr. Conselheiro Lino Ribeiro aposto no acórdão de 23/04/2013 
rec. 0431/13 onde expressou: “A impugnação judicial prevista no n.º 1 do artigo 49º da LGT é um facto 
que inutiliza o tempo prescricional anteriormente decorrido, natural consequência que está estabele-
cida no n.º 1 do artigo 326º do Ccv. Mas esse efeito não dura até ao trânsito em julgado da sentença 
que põe termo ao processo, por não estar previsto no n.º 1 do artigo 327º do CCv, para onde remete 
aquela norma. A eficácia dessa causa interruptiva é instantânea, produz -se no momento da entrada 
em juízo da impugnação, mas também cessa, começando logo a correr um novo prazo prescricional. 
Não tem eficácia permanente porque, para além de não estar referida no n.º 1 do artigo 327º do 
CCV, o titular do crédito fiscal não fica impedido de cobrar a quantia impugnada, dada a ausência 
de garantia idónea que suspenda a execução (art. 169º do CPPT).

Se esta garantia for prestada, então o que ocorrer é uma causa suspensiva, tal como se preceitua 
o n.º 4 do art. 49º, e não a cessação da eficácia interruptiva”;

ainda assim, ponderadas as datas da citação, da prestação de garantia e de caducidade da mesma 
(após o decurso do prazo de 3 anos) nunca a dívida exequenda se encontra prescrita.

Deste modo, e ainda que com distinta fundamentação, há que confirmar a decisão no sentido 
de que não ocorreu ainda a extinção, por prescrição, da dívida exequenda, não podendo, assim, obter 
provimento o recurso.

4 - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes deste STA em negar provimento ao recurso e em confirmar, com 

a presente fundamentação, a decisão recorrida, com as legais consequências.
Custas a cargo do recorrente.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado (voto a decisão) — 
Valente Torrão. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Caducidade do direito de acção. Segunda citação.

Sumário:

 I — Ainda que, após a citação pessoal, o executado indevidamente volte a ser citado, 
este último acto não lhe abre novo prazo para oposição.

 II — Verificada a caducidade do direito de acção, não tem o tribunal que apreciar de 
qualquer outra questão respeitante ao mérito da pretensão deduzida, ainda que 
de conhecimento oficioso.

Processo n.º 790/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da sentença que julgou improcedente a oposição à execução fiscal com o 
n.º 2452/09.4BELRS

1. RELATÓRIO
1.1 A………….. (a seguir Oponente ou Recorrente) deduziu oposição à execução fiscal que foi 

instaurada contra ela para cobrança de dívida proveniente de Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas 
Singulares, invocando que a liquidação que deu origem à dívida foi efectuada para além do termo do 
prazo de caducidade do respectivo direito e formulando o pedido de que «deve […] decidir -se pela 
invalidade da liquidação adicional n.º 2008 5004569275, de 15.09.2008 (doc. 4), e, dessa forma, 
reconhecer -se a nulidade da dívida exequenda e declarar -se extinta a execução supra identificada».
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1.2 O Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa, considerando que a petição inicial foi apresentada 
para além do termo do prazo legal para deduzir oposição, julgou verificada a excepção peremptória de 
caducidade do direito de deduzir oposição e absolveu a Fazenda Pública do pedido.

1.3 Inconformada com essa decisão, a Oponente dela interpôs recurso para este Supremo Tribunal 
Administrativo, recurso que foi admitido, com subida imediata, nos próprios autos e efeito meramente 
devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as alegações, que resumiu em conclusões do seguinte teor:
«
1.ª A recorrente reclamou graciosamente da Liquidação Adicional de IRS n.º 2006 5004516288, 

objecto de Decisão que deferiu integralmente a pretensão da reclamante, anulando a Liquidação e 
ordenando a emissão do Documento de Correcção Único (DCU).

2.ª Contrariando a referida Decisão, em vez de emitir o DCU, que estava ordenado, o Serviço de 
Finanças produziu novo acto tributário, a Liquidação Adicional de IRS n.º 2008 5004569275.

3.ª Da referida Decisão, proferida em sede de contestação graciosa, não podia resultar qualquer 
direito à nascença de nova liquidação.

4.ª Deste modo, o acto tributário foi produzido sem fundamento legal e, nessa medida, deve ser 
avaliado de per si, autonomamente e sem qualquer ligação ao acto tributário antecedente, como uma 
modificação deste, cuja Liquidação, a que deu lugar, enferma do vício de caducidade, por violar o 
disposto no art. 45.º, n.º 1, da Lei Geral Tributária.

5.ª Não se pode aceitar, também, por falta de suporte legal, a decisão do Tribunal recorrido que 
pugnou pela “verificação da excepção peremptória de caducidade do direito de deduzir oposição”, 
quando o direito exercido corresponde à resposta emanada no estrito cumprimento de uma notificação 
expressamente produzida e destinada a esse fim.

6.ª À data da prolação da douta sentença, que devia dispor de forma actualística, havia ocorrido, 
entretanto, a prescrição da prestação tributária, de conhecimento oficioso, se o órgão de execução fiscal 
não o tiver feito, como preceitua o art. 175.º, do Código de Procedimento e de Processo Tributário, 
questão que se suscita ex novo.

7.ª A douta sentença recorrida viola os arts. 45.º, n.º 1, 48.º, n.º 1 e 49.º, n.º 1, todos da Lei Geral 
Tributária, e o art. 175.º, do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Termos em que, nos melhores de Direito e com o mui douto suprimento de V. Exas., deve ser dado 
provimento ao recurso, revogando -se a sentença recorrida e decidindo -se pela invalidade da Liquidação 
Adicional de IRS n.º 2008 50045 69275» (1).

1.5 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.6 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério 

Público e o Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja negado provimento ao 
recurso. Isto, com a seguinte fundamentação (2):

«É manifesto que se mostra caducado o direito de oposição.
De facto, como deflui do probatório, a recorrente foi citada para o PEF em 11 de Janeiro de 2007, 

sendo certo que a oposição judicial, apenas, foi deduzida em 15 de Abril de 2009, portanto muito para 
além do prazo de 30 dias referidos no artigo 203.º do CPPT.

Não corresponde à verdade que a recorrente tenha sido citada em 13 de Março de 2009.
De facto, como resulta do probatório, o acto de notificação da penhora efectuada em tal data só 

teria a natureza de citação, como expressamente ali se refere, caso a recorrente ainda não tivesse sido 
anteriormente citada, o que não é, manifestamente, o caso dos autos.

Mas mesmo que assim não se entendesse, o prazo para deduzir oposição contar -se -ia, sempre 
da primeira citação, pois que se trataria de uma situação anómala, dado que a lei apenas prevê uma 
citação e, por outro lado, com o decurso do prazo de dedução de oposição, na sequência da primeira 
citação pessoal, fica extinto o direito, nos termos do estatuído no artigo 145.º/3 do CPC.1[1 Código de 
Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 6.ª edição 2011, III volume, página 431, 
Juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa.]

Portanto temos como certo que se mostra, inexoravelmente, caducado o direito de deduzir opo-
sição, o que consubstancia excepção peremptória determinante da absolvição da Fazenda Pública do 
pedido (artigos 493.º e 496.º do CPC ex vi do artigo 2.º/ e) do CPPT).

A verificação da intempestividade da oposição impede o conhecimento de qualquer outra ques-
tão jurídica, ainda que de conhecimento oficioso. 2[2 Neste sentido parece ir o citado Autor, a pági-
nas 285/287 da citada obra e o acórdão do STA, de 2013.03.06 – P. 01494, disponível no sítio da 
Internet www.dgsi.pt.]

Assim sendo, como nos parece ser, não tinha o tribunal recorrido de apreciar a alegada falta de 
caducidade da notificação da liquidação dentro do prazo de caducidade da liquidação nem a alegada 
prescrição ainda que de conhecimento oficioso.

De qualquer modo sempre se adiantará que, como resulta do probatório, a liquidação em causa 
é uma liquidação conectiva feita em execução da decisão de deferimento da reclamação graciosa 
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parcial da LA de 2006, expurgando em relação à anterior LA a parte anulada, não acrescentando 
nada novo que não estivesse já contido nesta e, portanto, não se coloca a questão da caducidade do 
direito de liquidação. 3[3 Acórdão do STA, de 2006.03.22 – P. 01284/05, disponível no sítio da Internet 
www.dgsi.pt.]

No que concerne alegada prescrição da dívida exequenda sempre poderá o recorrente suscitar 
a questão junto do OEF, no PEF, com possibilidade de reclamação para o tribunal tributário, no caso 
de indeferimento da pretensão.

A sentença recorrida não merece, pois, censura.
Termos em que deve negar -se provimento ao recurso, mantendo -se a sentença recorrida na ordem 

jurídica».
1.7 Foram colhidos os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.8 As questões que cumpre apreciar e decidir, como procuraremos demonstrar, são as de saber 

(i) se o Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa fez correcto julgamento quando considerou caducado o 
direito de deduzir oposição e (ii) se devia ter conhecido oficiosamente da questão da prescrição, que a 
Recorrente afirma se verificava já na data em que foi proferida a sentença.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
O Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa efectuou o julgamento da matéria de facto nos seguintes 

termos:
«Com base nos documentos e elementos constantes dos autos, com interesse para a decisão, julgo 

assente a seguinte factualidade:
A) Em 18/12/2004, a Administração Fiscal elaborou a liquidação de IRS referente ao exercício 

de 2002, cfr. fls. 13.
B) Em 10/02/2005, foi efectuado o pagamento da liquidação a que se refere a alínea anterior, cfr. 

fls. 13.
C) Em 05.07.2006, foi concluído à oponente um procedimento de inspecção tributária, de natu-

reza interna, tendo -lhe sido feitas correcções à sua situação tributária de 2002, as quais deram origem 
à liquidação adicional de IRS, n.º 2006 5004516288, de 13.10.2006, no montante de € 173.597,24, 
cfr. fls. 14.

D) Em 28/12/2006, a ora Oponente reclamou graciosamente, cfr. fls. 28 a 19, onde formulou o 
seguinte pedido:

«NESTES TERMOS E NOS MELHORES DE DIREITO APLICÁVEIS, deve a presente reclama-
ção graciosa ser dada por procedente, dando por provadas as alegações e, em consequência, proceder -se 
à anulação da liquidação adicional supra identificada, com fundamento em ilegalidades previstas nas 
alíneas a), e) e d,) do art. 99º do CPPT e, em consequência, ser emitida nova liquidação que corrigia 
e reponha a legalidade da situação tributária, nos termos acima propostos, isto é, 635.723,45, como é 
de inteira justiça.»

E) Na reclamação graciosa a que se refere a alínea anterior foi elaborada a seguinte informação 
(fls. 19 a 22):

«I - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ALEGAÇÕES DO RECLAMANTE
A…………, com NIF ………….., vem apresentar Reclamação Graciosa nos termos dos artigos 68.º, 

69.º, 70.º 73.º e n.º 1 do artigo 102.º todos do Código de Procedimento e de Processo Tributário, da 
liquidação n.º 2006 5004516288 referente ao IRS do exercício de 2002, com os seguintes fundamentos:

Da liquidação acima referida consta o valor de 399.038,31 €, valor este correspondente ao soma-
tório do valor dos prédios que a ora reclamante permutou em 12.09.2002, como o valor do rendimento 
global a declarar, e não o valor de 79.807,66 € tal como vem referido no relatório de inspecção.

Tal situação consubstancia um claro e evidente erro de avaliação por parte dos serviços, o que 
constitui fundamento para vencer a Administração Fiscal, no que concerne à sua anulação, nos termos 
das alíneas a) e c) do art. 99.º do CPPT,

Efectivamente, o valor das correcções a levar por diante seria, tão só, aquele que foi citado atrás, 
isto é, o montante de 44.084,20 €, pelo que, como o acto tributário se encontra inquinado de vício 
de apreciação, fundamento bastante para a sua anulação com base em ilegalidade, a qual desde já se 
invoca e requer.

A reclamante alega que o acto de alienação dos prédios objecto de discussão constitui um acto 
isolado, por não ter auferido quaisquer outros rendimentos, pelo que não tem mínimo de fundamento 
a pretensão da Administração Fiscal de levar à tributação pelo regime simplificado, os rendimentos 
em questão.

Neste sentido, ao valor total de 399.038,31 € obtido com a permuta dos terrenos, deve deduzir -se 
a verba de 327.591,40 € correspondente ao valor da sua aquisição, acrescido do montante de despesas 
necessárias e indispensáveis à sua aquisição, resultando, apenas, a diferença de 71.446,91 €, sobre a 
qual deverá incidir a taxa legalmente aplicável.
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Requer a anulação da liquidação adicional, supra identificada, com fundamento em ilegalidades 
previstas nas alíneas a), e) e d) do art. 99.º do CPPT e, em consequência ser emitida nova liquidação 
que corrija e reponha a legalidade da situação tributária,

II - ANÁLISE DO PEDIDO
O processo é próprio, de acordo com o n.º 1 do artigo 70.º, conjugado com o artigo 99.º, ambos 

do CPPT.
A Reclamante tem legitimidade conferida pelo artigo 9.º conjugado com o artigo 68.º, ambos do 

CPPT.
A reclamação contra a liquidação 2004 5004516288, com data limite de pagamento em 2006 -11 -30, 

é tempestiva nos termos do artigo 70.º, conjugado com o artigo 102.º do CPPT pois foi apresentada 
em 2006 -12 -28.

Consultado o sistema informático da DCCI e os elementos juntos aos autos verificou -se o se-
guinte:

Em 20 -03 -2002, a reclamante adquiriu três imóveis pelo valor total de 299.278,74 Euros, (fls. 25 a 
28). Em 12 -09 -2002, efectuou a permuta dos mesmos no valor total de 399.038,31 Euros (fls. 31 a 39).

A reclamante suportou despesas com a aquisição dos imóveis no valor total de 28.312,66 euros, 
de folhas 29, 30 e 40 dos autos.

Na liquidação adicional, ora reclamada, emitida em 2006 -04 -12, consta como rendimento global 
o valor de 399.038,31 Euros, tendo sido apurado imposto a pagar no valor total de 173.597,24 Euros, 
sendo 154.727,26 Euros de imposto e 18,869,98 Euros de juros compensatórios (fls. 56).

Consultado o Documento de Correcção Único, verificou -se que não foram inscritos quaisquer 
valores nos campos 406 e 407 do Quadro 4 A do Anexo B, referentes aos encargos suportados com a 
aquisição dos prédios, de folhas 58 a 63 dos autos.

O artigo 30.º do Código do IRS refere que “na determinação do rendimento dos actos isolados 
deduzem -se apenas os encargos devidamente comprovados e necessários à obtenção dos rendimentos 
brutos, até à sua concorrência, com as limitações previstas no artigo 33.º”.

Assim, nos termos do artigo 30.º do Código do IRS, ao rendimento proveniente da permuta 
dos imóveis, no valor de 399.038,31 Euros, devem ser deduzidas as despesas necessárias, compro-
vadamente efectuadas, no valor total de 327.591,40 Euros, resultando um rendimento líquido igual a 
71,446,91 Euros.

Face aos factos descritos, somos de parecer de que a liquidação ora reclamada deve ser anulada, 
pelo que deve ser elaborado o Documento de Correcção Único (DCU).

Nestes termos, somos de parecer de que o presente pedido deve ser deferido».
F) Sobre a informação a que se refere a alínea anterior, recaíram os pareceres de concordância de 

fls. 18, que aqui se dão por integralmente reproduzidos.
G) Sobre a informação e pareceres a que se refere a alínea anterior recaiu em 20/06/2008, o des-

pacho de deferimento da reclamação graciosa.
H) Em 21/12/2006, com base na certidão de dívida n.º 2006/1167315, foi instaurado o processo 

de execução fiscal n.º 1546200601090283, contra a ora Oponente, para cobrança coerciva de dividas 
de IRS do ano de 2002, no montante global de 163.481,99 Euros e acrescido.

I) A Oponente foi citada em 11/01/2007, cfr. fls. 45.
J) Em 09/02/2007, a Oponente requereu a dispensa da prestação de garantia tendo em vista a 

suspensão do processo de execução fiscal, cfr. fls. 40.
K) Por despacho de 26/04/2007, foi indeferido o pedido de dispensa da prestação de garantia, 

cfr. fls. 56 verso.
L) Em 23/05/2007, foram penhorados os prédios a que se referem os autos de penhora de fls. 59, 

61 e 63, referentes aos prédios:
 - DISTRITO: 11 LISBOA CONCELHO. 69º - MAFRA FREGUESA: 06 - ……….. TIPO:  URBANO 

ARTIGO: 5688 FRACÇÃO
 - DISTRITO: 11 -LISBOA CONCELHO 69  - MAFRA FREGUESIA 06 - ………... TIPO:  URBANO 

artigo 5689 FRACÇÃO
 - DISTRITO: 11 LISBOA CONCELHO. 69º - MAFRA FREGUESIA: 06  - ………. TIPO: 

 URBANO ARTIGO: 5685 FRACÇÃO
M) Por carta registada com aviso de recepção foi a Oponente notificada, em 14/12/2007, nos 

termos seguintes (fls. 107):
Assunto: PENHORA–COMUNICAÇÃO/CITAÇÃO PESSOAL/DEPOSITÁRIO
EX.MA SENHORA
Nos termos do n.º 2 do art. 193.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário, fica V.EX. 

citada da penhora dos imóveis, de cujos autos se anexa fotocópia, para efeitos de garantia com vista à 
suspensão do processo de execução fiscal até à decisão em pleito.

Mais se dá conhecimento a V. Ex.ª de que foi ordenada fiel depositária dos bem penhorados, pelo 
que não poderá deixá -los sem ordem do Chefe do Serviço de Finanças de Mafra, sob pena de ficar 
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sujeita à pena cominada aos infiéis depositários, prescrita no artigo 233 do Código de Procedimento e 
de Processo Tributário e artigo n.º 854 do Código de Processo Civil.

Junta -se fotocópia da certidão de dívida.
N) No processo de execução fiscal foi prestada a seguinte informação (fls. 119 verso):
Aos 21 dias do mês de Julho de 2008, juntei a estes autos o requerimento que antecede, com entrada 

n.º 9720, em nome da executada A…………, NIF ………., onde a mesma solicita o cancelamento da 
penhora dos imóveis inscritos na matriz predial urbana da freguesia de ……….. sob os artigos 5688 
e 5689, alegando que a reclamação n.º 1546200604002334 foi deferida por despacho de 20/06/2008, 
juntando ao requerimento a notificação do deferimento.

Consultado o sistema informático, informo que a referida reclamação ainda não produziu efeitos, 
nem foi devolvida a este serviço.

Os autos estão garantidos com a penhora de três imóveis, inscritos na matriz urbana freguesia de 
………. sob os artigos 5685, 5688 e 5689, descritos na Conservatória do Registo Predial de Mafra sob 
os n.ºs 3163, 3166 e 3267, respectivamente.

O) Sobre a antecedente informação recaiu o seguinte despacho (fls. 119 verso):
«Em vista do oficio que antecede e da informação supra, defiro o pedido, pois a penhora do imóvel 

inscrito na matriz predial urbana da freguesia da ………. sob o artigo 5685 e descrito na Conservatória 
do registo predial de Mafra sob o n.º 3163, parece ser suficiente para garantir o valor que restará em 
divida, após a reclamação produzir os seus efeitos.

Ordeno o cancelamento da penhora a favor da Fazenda Nacional, com referência às seguintes 
inscrições:

Inscrição F -2, Ap. 22/200709 17, do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Mafra, sob o n.º 3166 da freguesia de ………., inscrito na matriz urbana da mesma freguesia sob o 
artigo 5688.

Inscrição F -2, Ap. 24/200709 17, do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial de 
Mafra, sob o n.º 3167 da freguesia de ………., inscrito na matriz urbana da mesma freguesia sob 
artigo 5689.

Notifique -se
Mafra, 2008/07/21»
P) O despacho a que se refere a alínea anterior foi notificado à Oponente por carta registada ex-

pedida em 30/07/2008, cfr. fls. 120 e 121.
Q) Pelo ofício n.º 1533, foi a Oponente notificada nos termos seguintes (fls. 129 a 131):
«Assunto: DIVIDA EM PROCESSO EXECUTIVO
Exma. Sr.ª
Em resultado do deferimento da reclamação graciosa n.º 1546200604002334, ficou no processo 

executivo n.º 1546200601 090283, por dívida de IRS de 2002 em dívida o valor de € 17003,85 referente 
a € 15157,85 quantia exequenda, € 315,16 juros de mora e € 930,84 custas.

Fica notificada para no prazo de 15 (quinze) dias a contar da assinatura do aviso de recepção, 
pagar o valor em falta.

Findo este prazo sem que se mostre efectuado o pagamento, procederá este Serviço de Finanças 
à marcação da venda do imóvel penhorado nos autos, com vista à cobrança do valor em dívida.»

M) [(3)] A Oponente foi notificada das penhoras em 13/03/2009, cfr. fls. 29 a 31, 131 verso e 132.
N) A petição inicial foi apresentada em 15/04/2009, cfr. fls. 31.
O) No Serviço de Finanças foi prestada a seguinte informação (fls. 146 e segs.):
«A fim de instruir os autos de Oposição n.º 1546200909000038, referentes ao processo de exe-

cução fiscal n.º 1546200601090283, instaurado por dívidas de IRS do ano de 2002, na quantia de € 
21,507,54 (vinte e um mil quinhentos e sete euros e cinquenta e quatro cêntimos), em que é Executada 
e Oponente A…………, NIF ……….., residente na Rua ……….. n.º ……. ……., 2640 Mafra cumpre-
-me informar V.ª Ex.ª do seguinte:

• Em 16 de Abril de 2009 deu entrada neste Serviço de Finanças a Oposição a que foi atribuído 
o n.º 1546200909000038;

• A taxa de justiça devida encontra -se paga (cfr. fls. 9 dos autos de oposição);
• Não foi feita na petição qualquer referência a fixação do valor para efeitos de prestação de ga-

rantia nos termos e para os efeitos dos artigos 169.º e 199.º do Código do Procedimento e do Processo 
Tributário (CPPT)  - suspensão dos autos,

DAS FORMALIDADES E REQUISITOS LEGAIS PARA A DEDUÇÃO DA OPOSIÇÃO:
PRAZO E FUNDAMENTOS
Do Prazo:
• A executada deduziu aposição em 16 de Abril de 2009 com base na Notificação de Penhora/

Citação Pessoal remetida pelos Serviços, com data de emissão de 2009 -03 -06, n.º de registo dos CTT 
RP59490111 7PT, a qual foi recebida em 2009 -03 -13, conforme anotação no Doc. n.º 6 (fls. 26), anexo 
ao articulado da oposição e como prova o AR (Aviso de Recepção) verde (fls. 32) assinado por pessoa 
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diversa da executada (………..). Face à assinatura do AR por pessoa diversa, não procederam os Ser-
viços de acordo com o artigo 241.º do CPC (Código de Processo Civil) por considerarem o documento 
emitido como notificação da penhora efectuada, e não como citação pessoal (por desnecessária, visto 
aquela já se encontrar concretizada nos autos desde 2007 -01 -11, cfr. fls. 32);

• Convém aqui esclarecer que a notificação em causa foi emitida centralmente pelo SIPA (Sistema 
Informático de Penhoras Automáticas), na sequência da penhora efectuada sobre o artigo urbano n.º 5685 
da Freguesia da ……….., e trata -se de uma notificação ambivalente, ou seja, assume exclusivamente 
a função de notificação da penhora quando já existe citação pessoal nos autos, podendo assumir o 
cariz de citação pessoal, mas apenas se o executado ainda não estiver citado, facto que menciona ex-
pressamente no seu texto e que constitui uma divergência, no que ao prazo para oposição diz respeito, 
entre a interpretação dos Serviços e da Oponente, a qual utiliza o prazo supostamente aberto por essa 
notificação para se opor à execução;

 - De facto, a questão da citação pessoal nos presentes autos é complexa, uma vez que existe 
uma citação pessoal anterior nos autos, a fls. 32, conforme o demonstra o Aviso de Recepção (verde) 
assinado pela executada em 11 de Janeiro de 2007. A executada tinha reclamado graciosamente da 
liquidação em 2006 -12 -29 e nos 30 dias da citação em causa (em 09 de Fevereiro de 2007) veio aos 
autos solicitar, por escrito, a rápida apreciação da reclamação, manifestando a impossibilidade de efec-
tuar o pagamento integral ou em prestações, assim como de prestar garantia nos autos com vista à sua 
suspensão. O facto de, nos autos existir esta citação pessoal, processual ente correcta e válida, parece 
implicar a extemporaneidade da Oposição facto que não cumpre a estes Serviços apreciar ficando à 
consideração de V EXª;

• Mas há ainda que considerar outra questão, no que à citação pessoal concerne: com a Reclama-
ção Graciosa não pretendeu a executada defender a posição de que não haveria imposto a pagar, antes 
de que o valor a considerar para a liquidação deveria ser inferior ao apurado na inspecção, que gerou 
a liquidação (Demonstração de Compensação) n.º 06102100046700001380675. Acaba por ser uma 
reclamação PARCIAL visto ser ponto assente de que uma parte daquele montante seria devido. E o 
seu deferimento, TOTAL, pode induzir em erro, uma vez que se tratou de um deferimento total relativo 
a reclamação parcial. O que faz com que relativamente ao valor remanescente, não reclamado, nem 
objecto de Impugnação Judicial, a primeira citação seja vinculativa, em cumprimento do artigo 203.º 
do CPPT e conforme entendimento veiculado no Ac. do STA n.º 884, de 16/10/2002, segundo o qual 
se o executado for citado pessoalmente por uma segunda ou terceira vez, tal citação não lhe permite, 
em novo prazo, opor -se à execução, desde que citado pessoal e regularmente o mesmo não tenha feito 
uso do prazo de que dispunha para se opor à execução ficando esse direito precludido;

• Com base no anterior, e para finalizar a complexa questão da tempestividade nestes autos, poder -se-
-ia considerar o resultado da Reclamação Graciosa como facto superveniente citação pessoal nos autos, 
encaixando tal argumento na alínea b) do n.º 1 do artigo 203.º do CPPT, não se desse a circunstância 
de que a decisão da reclamação graciosa não constitui fundamento para a Oposição, estando excluída 
do disposto no articulado do artigo 204.º do CPPT, existindo meios processuais próprios para reagir a 
uma decisão desfavorável (Impugnação);

• É, assim e em conclusão quanto à tempestividade, posição dos Serviços que a executada foi 
anteriormente citada pessoalmente e como tal a situação em apreço encontra defesa no Acórdão Ac. 
do STA n.º 884, de 16/10/2002;

Dos Fundamentos e alegações da Oposição:
• O fundamento invocado é falta da notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade, 

ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT;
• Em 2005 foi emitida a liquidação n.º 2004 5004350117, de IRE do ano de 2002, no valor de 

€ 10.115,25, a qual foi atempadamente paga na sua totalidade em 2005 -02 -10;
• Na sequência de procedimento de inspecção tributária de natureza interna, emitiram os Serviços 

a liquidação adicional de IRS n.º 2006 5004516288 de 13/20/2006, no valor de € 173.597,24 (fls. 11 e 
12). Contudo, como havia já sido paga a primeira liquidação, foi emitida uma Demonstração de Com-
pensação (documento 2006 00001380675) reflectindo o estorno de 10.115,25 correspondente ao valor 
pago na 1.ª liquidação, gerando um valor em dívida de € 163.481.99 (fls. 13);

• A liquidação anterior relaxou, tendo originado o processo executivo n.º 1546200601090283, ins-
taurado em 2006 -12 -21, pelo valor de € 163481,99 (quantia exequenda), correspondente a € 145,015,38 
de Imposto e € 18.466,61 de Juros Compensatórios. Esta liquidação inclui já o estorno do valor de 
€ 10.115,25 relativo à liquidação n.º 2004 5004350117;

• Em 2007 -01 -11 foi a executada citada pessoalmente nos autos, conforme AR a fls. 32;
• Em 2006 -12 -28 a tramitação do processo (fls. 32, verso) reflecte a associação do processo de 

contencioso n.º 1546200604002334, o qual corresponde à Reclamação Graciosa deduzida naquela data, 
tendo sido entregue nos Serviços, em 09 de Fevereiro de 2007, requerimento no qual a executada informa 
de que não dispõe de meios que lhe permitam efectuar o pagamento, requerer o pagamento em prestações 
ou prestar garantia idónea, solicitando a rápida apreciação da reclamação apresentada, assim como sus-
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pensão dos autos, mediante a dispensa de prestação de garantia nos mesmos (fls. 37 a 40). Em 2007 -03 -15 
foi a executada notificada no sentido de juntar aos autos suporte documental para a dispensa requerida, 
o que faz em 10 de Abril de 2007 (fls. 41). E por a executada ter bens em seu nome (contas bancárias 
e três imóveis), o pedido foi objecto de indeferimento, avançando o processo para a penhora dos bens 
identificados para garantia, nos termos do artigo 169.º do CPPT (fls. 54 e seguintes);

• No relativo à Reclamação Graciosa, da análise do seu conteúdo, conclui -se que o que a reclamante 
pretende é a anulação da liquidação que gerou o processo executivo e a emissão de nova liquidação 
assente num valor inferior. Ou seja, não se invoca que, relativamente ao ano de 2002 a Reclamante 
nada deve, antes se questionam os valores fixados pela acção inspectiva para o cálculo do imposto e 
se defende a sua redução (fls. 38 a 40);

• Em 21 de Julho de 2009 a executada, em requerimento constante de fls. 113 e seguintes, vem 
aos autos informar que a Reclamação Graciosa foi totalmente deferida a seu favor, por despacho de 
20 -06 -2008, motivo pelo qual requer que se proceda à extinção da dívida e das referidas penhoras nos 
termos dos artigo 270.º e 271.º do CPPT, ou seja, a extinção da execução por anulação da dívida e 
consequente levantamento da penhora e cancelamento do registo;

• Pela consulta aos sistemas informáticos verificou -se que a Reclamação ainda não havia produzido 
efeitos em termos de liquidação e que ainda não havia sido devolvida fisicamente aos Serviços, não 
dispondo estes de quaisquer elementos relativos ao seu deferimento; Contudo, face às cópias apresen-
tadas pela executada, decidiu -se ordenar o cancelamento de duas penhoras (sobre os artigos urbanos 
n.ºs 5688 e 5689 da Freguesia da ………..), mantendo -se apenas uma (sobre o artigo urbano n.º 5685, 
da mesma freguesia) por aquela parecer suficiente para garantir o valor que viria a permanecer em 
dívida após a produção de efeitos da reclamação sobre a liquidação em crise (fls. 117, verso). Do facto 
foi a executada devidamente notificada, em 2008 -07 -30 (fls. 118);

• Em 2008 -09 -19 o reflexo informático da Reclamação Graciosa tomou -se visível, através do DUA 
(Documento Único de Anulação) n.º 2008/19563, o qual traduz a anulação do valor de € 129.25753 de 
imposto e € 18.466,61 de juros compensatórios, num valor total de € 147.724,14 (fls. 122), mantendo-
-se em dívida o valor de € 15.757,85 de quantia exequenda;

• Em 2009 -03 -02, verificando -se que a anulação já se encontrava reflectida na tramitação do pro-
cesso (fls. 126, verso) desde 2008 -09 -23, que desde então não se tinha verificado o pagamento do valor 
remanescente e que existia um bem imóvel penhorado nos autos, nos quais a executada já se encontrava 
citada pessoalmente desde 2007 -01 -11, foi emitida notificação no sentido do pagamento integral do valor 
em dívida no prazo de 15 dias, sob pena da imediata marcação da venda do imóvel após tal prazo (fls. 
127). Trata -se de procedimento corrente, que outra função não tem para além a de constituir um último 
alerta aos executados antes de os Serviços avançarem para a diligência final da venda judicial dos bens;

• No mesmo mês, de forma automática, o SIPA emitiu três documentos intitulados «Notificação de 
Penhora/Citação Pessoal», os quais foram assinados em 2009 -03 -13 por pessoa diversa da Executada, 
mas que não foram objecto da notificação do artigo 241.º por, como já exposto anteriormente, enten-
derem os serviços tais documentos, de cariz ambivalente, como Notificação e não como Citação (uma 
vez que a condição para que aqueles assumam a função de citação é a não existência de citação prévia 
nos autos, como os mesmos expressamente afirmam). Trata -se das notificações das penhoras sobre os 
bens imóveis penhorados nos autos ao executado (fls. 26 a 28), em cumprimento dos artigos 864.º e 
838.º do CPC e 231.º do CPPT e da sua nomeação como fiel depositário (233.º do CPPT e 843.º do 
CPC). A notificação da penhora abre também prazo para o executado reclamar da mesma para o Tribunal 
Tributário de 1.ª Instância nos termos do artigo 276.º do CPPT;

• Visto existir um Despacho anterior no sentido da manutenção de apenas uma penhora (sobre o 
artigo urbano n.º 5685, freguesia da …………), os Serviços procederam ao cancelamento das outras 
duas com recurso a documentos manuais, na impossibilidade de o fazerem com recurso ao sistema 
SIPA, tendo -se procedido à redução instrumental das mesmas para € 0.01 naquele sistema informático, 
numa tentativa de aproximar a realidade processual da tramitação informática dos autos (fls. 135 a 137);

• Quanto ao argumento da falta de notificação da liquidação ao executado no prazo de caduci-
dade, e face ao exposto anteriormente, verifica -se que apenas está em causa uma liquidação, a segunda 
liquidação para o ano de 2002 que resultou da Acção Inspectiva Interna concluída em 2006 -07 -05 
(n.º 06102100046700001380675). Esta liquidação foi reclamada, e da Reclamação Graciosa deduzida 
decorreu a anulação parcial da liquidação e não a sua anulação integral. O deferimento total da reclamação 
graciosa não gerou uma liquidação adicional (que seria a 3.ª liquidação para o ano de 2002), mas antes 
uma liquidação correctiva, que funciona como um instrumento que permite ao Sistema Informático, 
através da aplicação da Gestão de Fluxos Financeiros, fazer reflectir nos autos a anulação decorrente 
do deferimento da Reclamação Graciosa;

• A sequência do apuramento do cálculo efectuada pelos sistemas informáticos é complexa e 
resume -se da seguinte forma:

a) 1.ª liquidação n.º 2004 5004350117: 10.115,25 (€ 9711,88 de imposto e € 403,37 de juros 
compensatórios); Integralmente paga.
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b) 2.ª liquidação adicional, resultante de acção inspectiva interna: n.º 2006 5004516288 e 
20062359235: € 173,59724.

c) Demonstração de Compensação n.º 06102100046700001380675: faz o acerto entre a liquidação 
adicional e o valor já pago anteriormente, apurando o valor de € 163.481, 99. Ultrapassado o prazo de 
pagamento voluntário relaxou, originando o processo executivo n.º 1546200601090283; Foi objecto 
de Reclamação Graciosa;

d) 3.ª liquidação  - Liquidação correctiva n.º 2008 5004569275, decorrente do deferimento da Re-
clamação Graciosa: € 25.873,10. Reflecte o valor que seria devido com base na matéria tributável fixada 
na Reclamação Graciosa, caso não houvesse quaisquer outras liquidações, nem acertos a considerar;

e) Demonstração de Acerto de Contas/Compensação n.º 2008 00006620690; faz o acerto de contas 
final de todas as liquidações para o IRS do ano de 2000, abatendo à 2.ª liquidação (a adicional, de maior 
valor) o montante de € 147.724,14 (anulado na Reclamação Graciosa) e de 25.873,10 (o valor apurado 
após a reclamação graciosa), o que resulta aparentemente no valor Zero, na óptica de quem não esteja 
habituado à lógica dos mecanismos de liquidação e compensação utilizados pelo sistema informático. 
O Valor Zero que consta do final do documento em causa (fls. 23) justifica -se apenas porque o sistema 
considera que a segunda liquidação (a adicional, complementada pela Demonstração de Compensação 
n.º 06102100046700001380675) se mantém vigente e que o valor efectivamente em dívida já está 
em relaxe, logo, não há lugar a documento de cobrança de um valor que já está a ser exigido em fase 
de cobrança coerciva. Aliás, o próprio documento (fls. 23) indica o valor remanescente em divida 
(€ 15.757,85) como «Regularização de doc. Anterior, nota 2006 0000138 0675»  - ou seja, a liquidação 
reclamada, embora a lógica da Demonstração de Acerto de Contas possa ser díficil de apreender;

f) A demonstração anterior, complexa, resume -se de forma simplificada no seguinte quadro: 

Liquidação valor em € Situação

1.ª liquidação  . . . . . . . . . . . . . . . . . + 10.115,25 Paga.
2.ª liquidação – adicional . . . . . . . . – 173.597,24 Em relaxe apenas pelo montante de € 163.481,99 após Demonstração 

de Compensação n.º 0610210046700001380675 que à 2.ª liquidação 
«pura» abate o montante da 1.ª liquidação, já paga.

3.ª liquidação – correctiva  . . . . . . . + 147.724,15 Anulado em Reclamação Graciosa.
Saldo . . . . . . . . . – 15.757,85 Valor remanescente em dívida, em fase de cobrança coerciva, por relaxe 

da Demonstração de Compensação n.º 0610210046700001380675, 
após a reformulação da liquidação e depois de abatido o valor anulado.

 • Assim, fica demonstrado que a terceira liquidação não é uma Liquidação Adicional, nem o po-
deria ser, visto tratar -se de uma liquidação que fixa um valor inferior, estando afigura da Liquidação 
Adicional limitada, nos termos do artigo 89º do CIPS, aos casos em que, depois de liquidado o imposto, 
se verifique ser de exigir imposto superior ao liquidado, em consequência de exame à contabilidade do 
sujeito passivo (o que se verificou com a 20 liquidação) ou em consequência de erros ou omissões de 
que resulte prejuízo para o Estado. Não sendo liquidação adicional, a questão da sua atempada notifi-
cação ao contribuinte para a produção de efeito não se coloca.

• Uma vez que já existe nos autos uma penhora de bem imóvel, de valor suficiente para servir 
de garantia, parece -me ser de promover a suspensão dos autos nos termos do n.º 4 do artigo 199º do 
CPPT, dispensando -se a notificação à executada para o efeito.

E é tudo quanto me cumpre informar.
Mafra, 18 de Maio de 2009.»
P) Por despacho do Chefe do Serviço de Finanças foi determinada a remessa dos autos a este 

Tribunal, cfr. fls. 150 e 151».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Como deixámos já dito, o Juiz do Tribunal Tributário de Lisboa, considerando que a oposição 

foi deduzida por A………… quando estava já caducado o direito de oposição, por a respectiva petição 
inicial ter sido apresentada bem para além do termo do prazo de trinta dias a contar da citação, fixado 
pelo art. 203.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), absolveu a Fazenda Pública 
do pedido. Para tanto, considerou que a citação da Executada ocorreu em 11 de Janeiro de 2007 e que 
a petição inicial foi apresentada em 15 de Abril de 2009.

A Oponente recorreu dessa sentença.
Quanto à questão da caducidade do direito de deduzir oposição – à qual dedica apenas uma pequena 

parte das alegações de recurso e respectivas conclusões – afirma que «[n]ão se pode aceitar, também, por falta 
de suporte legal, a decisão do Tribunal recorrido que pugnou pela “verificação da excepção peremptória de 
caducidade do direito de deduzir oposição”, quando o direito exercido corresponde à resposta emanada no 
estrito cumprimento de uma notificação expressamente produzida e destinada a esse fim» (cf. 5.ª conclusão).
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Ou seja, a Recorrente não questiona que foi citada em 11 de Janeiro de 2007 e que apresentou a 
petição inicial em 15 de Abril de 2009. O que sustenta é que, tendo sido notificada em 13 de Março 
de 2009 pelo órgão de execução fiscal «com indicação para, no prazo de 30 dias, deduzir oposição 
judicial, nos termos dos arts. 203.º e 204.º do CPPT», a apresentação da petição inicial que deu ori-
gem ao presente processo foi efectuada «em cumprimento do exercício de um direito, para o qual foi, 
expressamente, notificada».

Mais alega que a dívida exequenda estava já prescrita na data em que foi proferida a sentença, 
motivo por que, apesar de a prescrição não ter sido invocada, uma vez que à data em que foi apresentada 
a petição inicial ainda não se tinha consumado, o Juiz dela devia ter conhecido oficiosamente.

Alega também no sentido de demonstrar a caducidade do direito à liquidação que deu origem à 
dívida exequenda.

Mas, como procuraremos demonstrar, não podemos conhecer dessa questão.
Daí termos enunciado as questões a apreciar e decidir nos termos que deixámos expostos em 1.8.
2.2.2 DA CADUCIDADE DO DIREITO DE OPOSIÇÃO
Como deixámos já referido, a Recorrente não questiona que foi citada em 11 de Janeiro de 2007, 

como considerou a sentença recorrida, que inclusive registou como facto provado que «A Oponente foi 
citada em 11/01/2007» (4) [cf. alínea I) dos facto provados, acima transcritos em 2.1], como também 
não questiona que a petição inicial por que veio deduzir oposição à execução fiscal foi apresentada 
em 15 de Abril de 2009 [cf. alínea N) dos facto provados, acima transcritos em 2.1]. Por outro lado, a 
remissão que na alínea I) foi feita para o documento que a suporta, permite também concluir, em face 
do disposto nos arts. 236.º, n.º 1 (5) e 238.º, n.º 1 (6) do Código de Processo Civil, aplicável ex vi do 
n.º 1 do art. 192.º do CPPT (7), que essa citação foi pessoal.

Sustenta, no entanto e como argumento para sustentar o direito de oposição dentro do prazo legal 
para o seu exercício [manifestamente excedido em face dos referidos factos e do disposto no art. 203.º, 
n.º 1, alínea a), do CPPT (8)], que «o direito exercido [de oposição à execução fiscal] corresponde à 
resposta emanada no estrito cumprimento de uma notificação expressamente produzida e destinada a 
esse fim». Ou seja, sustenta que foi notificada ou citada com a indicação expressa de que podia deduzir 
oposição no prazo de 30 dias.

No entanto, omite que nessa notificação, efectuada quando da penhora, constava expressamente 
o seguinte: «Caso não tenha sido anteriormente deverá então considerar -se citado […] devendo, no 
prazo de 30 dias a contar da presente citação […] ou, querendo […], ou ainda deduzir oposição judicial 
(203.º e 204.º CPPT)» (sublinhado nosso).

Seja como for, a argumentação não pode proceder, como aliás tem vindo a afirmar em situações 
idênticas esta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo (9). Na verdade, 
com o decurso do prazo da oposição, na sequência da citação ocorrida em 11 de Janeiro de 2007, ficou 
extinto o respectivo direito [cfr. 145.º, n.º 3, do CPC (10)], que não pode renascer, ainda que ficasse 
demonstrado, e não ficou, que foi efectuada indevidamente uma segunda citação.

Na falta dessa demonstração, também não há que ponderar a influência que poderia assumir sobre 
a condenação em custas uma citação indevida.

Pelo exposto, a sentença não merece censura na parte em que julgou caducado o direito de oposição, 
pelo que o recurso não pode ser provido com fundamento em erro quanto a esse julgamento.

2.2.3 DA PRESCRIÇÃO
Sustenta ainda a Recorrente que o Tribunal a quo deveria ter conhecido da prescrição, que já se 

tinha consumado na data em que foi proferida a sentença.
Mas, como procuraremos demonstrar, nem o Tribunal Tributário de Lisboa podia nessa ocasião 

nem pode agora este Supremo Tribunal Administrativo conhecer da questão, não obstante a mesma ser 
do conhecimento oficioso [cf. art. 175.º do CPPT (11)].

Como salienta JORGE LOPES DE SOUSA, «o entendimento correcto parece ser o de que, com 
o decurso do prazo de oposição, caduca o direito de o executado deduzir oposição, extinguindo -se 
o direito respectivo, perdendo aquele a possibilidade de obter os efeitos próprios do uso deste meio 
processual [sem prejuízo da possibilidade de deduzir oposição com fundamentos supervenientes, nos 
termos da alínea b) do n.º 1 do art. 203.º do CPPT, no prazo respectivo]. No entanto, a extinção desse 
direito de deduzir oposição não obsta à possibilidade de exercer outro direito processual, que é o de 
suscitar a apreciação pelo órgão da execução fiscal das questões de conhecimento oficioso, mas com 
os efeitos próprios do uso deste meio processual e não com os efeitos que teria a invocação tempes-
tiva desse fundamentos em oposição. De resto, parece ser esta a solução mais acertada, que se deve 
presumir ter sido legislativamente adoptada (por força do disposto no art. 9.º, n.º 3, do CC), pois a 
admissibilidade de dedução de oposição a todo o tempo traduzir -se -ia na possibilidade de o executado 
provocar repetidamente situações de suspensão da execução fiscal, através de sucessivas oposições, 
o que não se compagina com o desígnio legislativo de que este processo corra com celeridade» (12).

Pelo mesmo motivo, não tinha o Tribunal a quo que conhecer quaisquer outros fundamentos de 
oposição à execução fiscal deduzidos, designadamente a invocada caducidade do direito à liquidação. 
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Na verdade, a apreciação da questão da caducidade do direito de acção deve preceder a apreciação da 
questão da prescrição da obrigação tributária ou de qualquer outra questão respeitante ao mérito e a 
eventual intempestividade do meio processual utilizado impede o início da respectiva lide e a discussão, 
nesta sede, de qualquer questão jurídica, ainda que de conhecimento oficioso. É nesse sentido que tem 
vindo a decidir uniformemente este Supremo Tribunal Administrativo (13).

Em todo o caso, quanto à prescrição, como bem salientou o Procurador -Geral Adjunto neste 
Supremo Tribunal Administrativo, «sempre poderá o recorrente suscitar a questão junto do OEF, 
no PEF, com possibilidade de reclamação para o tribunal tributário, no caso de indeferimento da 
pretensão».

O recurso também não logra provimento nessa parte.
2.2.4 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Ainda que, após a citação pessoal, o executado indevidamente volte a ser citado, este último 

acto não lhe abre novo prazo para oposição.
II  - Verificada a caducidade do direito de acção, não tem o tribunal que apreciar de qualquer outra 

questão respeitante ao mérito da pretensão deduzida, ainda que de conhecimento oficioso.
3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Uma vez que usamos o itálico nas transcrições, as partes que no original estavam em itálico aparecem aqui em tipo 
normal, a fim de se respeitar o destaque que lhes foi concedido.

(2) Por comodidade de exposição, as notas de rodapé do original serão aqui transcritas no próprio texto.
(3) Por manifesto lapso, que se repercutiu nas alíneas seguintes, foi atribuída à alínea a letra M) quando a seguinte na 

ordem era a R).
(4) A nosso ver, não é muito curial levar -se ao probatório que F… foi citado no dia …, pois não estamos verdadeiramente 

perante um facto, mas antes perante uma conclusão que só pode ser extraída da aplicação das regras que regulam a citação 
aos factos pertinentes. Trata -se, no entanto, de uma prática generalizada que não terá consequências negativas quando não se 
discutir se a citação foi efectuada e com respeito pelas formalidades legais.

(5) «1  - A citação por via postal faz -se por meio de carta registada com aviso de recepção, de modelo oficialmente 
aprovado, dirigida ao citando e endereçada para a sua residência ou local de trabalho ou, tratando -se de pessoa colectiva ou 
sociedade, para a respectiva sede ou para o local onde funciona normalmente a administração, incluindo todos os elementos 
a que se refere o artigo 235.º e ainda a advertência, dirigida ao terceiro que a receba, de que a não entrega ao citando, logo 
que possível, o fará incorrer em responsabilidade, em termos equiparados aos da litigância de má fé».

(6) «1  - A citação postal efectuada ao abrigo do artigo 236.º considera -se feita no dia em que se mostre assinado o aviso 
de recepção e tem -se por efectuada na própria pessoa do citando, mesmo quando o aviso de recepção haja sido assinado por 
terceiro, presumindo -se, salvo demonstração em contrário, que a carta foi oportunamente entregue ao destinatário».

(7) «1 - As citações pessoais são efectuadas nos termos do Código de Processo Civil […]».
(8) «1  - A oposição deve ser deduzida no prazo de 30 dias a contar: a) Da citação pessoal ou, não a tendo havido, da 

primeira penhora; […]».
(9) Vide JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas 

Editora, 6.ª edição, volume III, anotação 4 b) ao art. 203.º, pág. 431, e os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tribu-
tário do Supremo Tribunal Administrativo aí referidos:

de 17 de Abril de 1996, proferido no processo n.º 19.651, publicado no Apêndice ao Diário da República de 18 de Maio 
de 1998 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/1996/32220.pdf), págs. 1158 a 1160;

de 20 de Maio de 1998, proferido no processo n.º 21.094, publicado no Apêndice ao Diário da República de 30 de 
Novembro de 2001 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/1998/32220.pdf), págs. 1762 a 1765;

de 16 de Outubro de 2002, proferido no processo n.º 884/02, publicado no Apêndice ao Diário da República de 12 de 
Março de 2004 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2002/32240.pdf), págs. 2303 a 2306;

de 21 de Março de 2007, proferido no processo n.º 829/06, publicado no Apêndice ao Diário da República de 14 de 
Fevereiro de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2007/32210.pdf), págs. 642 a 646;

de 21 de Maio de 2008, proferido no processo n.º 293/08, publicado no Apêndice ao Diário da República de 29 de 
Setembro de 2008 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2008/32220.pdf), págs. 597 a 602;

de 30 de Novembro de 2010, proferido no processo n.º 710/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 26 de 
Maio de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32240.pdf), págs. 1869 a 1872.

(10) «O decurso do prazo peremptório extingue o direito de praticar o acto».
(11) «A prescrição ou duplicação de colecta serão conhecidas oficiosamente pelo juiz se o órgão de execução fiscal que 

anteriormente tenha intervindo o não tiver feito».
(12) Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas Editora, 6.ª edição, volume III, 

anotação 7 d) ao art. 175.º, págs. 285 -287.
(13) Vide, entre muitos outros e por mais recentes os seguintes acórdãos da Secção do Contencioso Tributário do Supremo 

Tribunal Administrativo:
de 20 de Fevereiro de 2013, proferindo no processo n.º 742/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível 

em http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a55d006132893a8880257b2b003b5e71?OpenDocument;
de 6 de Março de 2013, proferido no processo n.º 1494/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em 

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/642a82075dfa500980257b41004fe26b?OpenDocument. 
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 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Reforço de garantia. Juros de mora.

Sumário:

 I — O n.º 10 do artigo 199.º do CPPT, na redacção introduzida pela Lei n.º 64 -B/2011, 
de 30 de Dezembro, não se aplica ao reforço da garantia determinado pela super-
veniência de nova «orientação administrativa» sobre a forma de cálculo dos juros 
de mora para prestação de garantia e não pelo facto de ter ocorrido qualquer 
«diminuição significativa» do valor da garantia prestada.

 II — No âmbito dessa norma apenas cabem garantias reais e pessoais que onerem bens 
susceptíveis de diminuição de valor, o que não é o caso da garantia bancária, que 
não está sujeita a depreciação.

 III — O momento relevante para o cálculo de juros de mora, com o limite de cinco anos, 
é a data em que se efectua o pedido para se prestar a garantia e não a data da 
apresentação do meio impugnatório da dívida exequenda ou a data da sua efectiva 
prestação.

 IV — O ofício -circulado n.º 60.090 de 15 de Maio de 2012, da DSGCT, apesar de auto-
vincular a administração fiscal e de eventualmente se lhe poder atribuir carácter 
normativo, tem que ser entendido em conformidade com o artigo 112.º, n.º 5 do 
CRP, ou seja, não faz uma interpretação autêntica da lei, sendo a sua legalidade 
susceptível de controlo judicial.

Processo n.º 905/13 -30.
Recorrente: Autoridade Tributária e Aduaneira.
Recorrido: A…, S. A.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A Fazenda Pública interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal Administrativo e 
Fiscal de Lisboa, de 27/2/2013, que julgou procedente a reclamação judicial deduzida pela A…………, 
S.A, com sinais nos autos, contra o despacho do Chefe de Serviço de Finanças de Lisboa 2, de 30 de 
Novembro de 2012, que determinou o reforço da garantia ou apresentação de nova garantia para efeitos 
de manter a suspensão da execução fiscal n.º 3247200601109146 na pendência da impugnação em que 
se discute a legalidade da dívida exequenda.

Nas suas alegações, conclui o seguinte:
A) Visa o presente recurso reagir contra a douta sentença que julgou procedente a reclamação 

deduzida pela A…………, SA, contra a decisão proferida pelo chefe do órgão de execução fiscal que 
determinou o reforço da garantia anteriormente apresentada pela executada ora reclamante com o ob-
jectivo de obter a suspensão do processo executivo face a pendência de impugnação judicial respeitante 
ao IRC do exercício anual de 2002.

B) Da análise efectuada ao caso em apreço determinou o Tribunal a quo conceder provimento a presente 
reclamação, considerando que” … pela ilegalidade do despacho reclamado, o qual não pode manter -se na 
ordem jurídica por ofensa do caso decidido ou resolvido que, no concreto procedimento de fixação do montante 
da garantia em processo executivo assuma valor em tudo análogo ao do caso julgado das decisões judiciais.”

C) Ou seja, considerou a sentença, de que ora se recorre, que uma vez fixado o valor da garantia 
a prestar, e sendo a mesma apresentada e aceite pela Administração Tributária, não poderá esta exigir 
nova garantia, uma vez que tal procedimento se assume na ordem jurídica com valor análogo ao de 
caso julgado das decisões judiciais.

D) Com tal entendimento não se pode a representação da fazenda pública conformar porquanto:
E) O pedido de reforço da garantia efectuado pelos Serviços da Administração Tributária resulta do 

cumprimento da norma contida no n.º 8 do art. 189º do CPPT no âmbito do qual se determina que “Quando 
a garantia constituída nos termos do artigo 195º, ou prestada nos termos do artigo 199º se tornar insufi-
ciente é ordenada a notificação do executado dessa insuficiência e da obrigação de reforço ou prestação 
de nova garantia idónea no prego de 15 dias, sob pena de ser levantada a suspensão da execução”.

F) Pelo que prevendo a lei a possibilidade de exigir o reforço da garantia prestada, face à insu-
ficiência do seu valor para fazer face ao pagamento do montante devido afinal, deveria ter sido consi-
derada legítima a actuação do órgão de execução fiscal.
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G) Porquanto não pode o decisor olvidar o fim último a que se destina a prestação da garantia.
H) Ora na decisão tomada, o Tribunal a quo não atentou a norma supra mencionada e determinou 

a procedência da reclamação.
1) E desta forma mais não fez, em nossa opinião, e salvo o devido respeito, que desvirtuar o ob-

jectivo primordial da figura da garantia no âmbito do processo executivo fiscal.
J) Por fim importa ainda referir que não se conforma a Administração Tributária com a menção 

efectuada na sentença que refere que a reforço da garantia prevista na lei, se destina somente a casos 
em que a mesma consista em garantia real ou pessoal.

K) Isto porque a norma que prevê o reforço da garantia não refere tal limitação, pelo que em nossa 
opinião será de observar o fim prático subjacente à garantia.

1.2. Nas contra -alegações, conclui -se o seguinte:
A. Nos termos expostos deve ser mantida a sentença recorrida porquanto se demonstrou a idonei-

dade e até excesso da garantia prestada para assegurar o pagamento da divida e legais acréscimos na 
pendência do pleito, quer à data do pedido quer à data da sua nova solicitação e posteriormente.

B. A sentença andou bem ao reconhecer que a decisão reclamada padece de ilegalidade por erro 
nas normas legais aplicáveis pois fundamenta -se em normas — artigos 169.º, n.º 8 e 199.º, n.º 8 e 10, 
todos do CPPT — que, regulam sobre o reforço de garantias ou a prestação de novas garantias em 
situações diferentes da situação sub judice.

C. Com efeito, as referidas normas legais estabelecem que o órgão de execução fiscal pode exigir 
o reforço da garantia prestada ou a prestação de uma nova garantia nos casos de perda de valor do bem 
garantido, bem como nos casos em que o montante da garantia se mostre insuficiente para cobrir o total 
em dívida em virtude dos juros de mora que se foram vencendo.

D. Acresce que o cálculo dos juros de mora de € 29.660,00 foi efectuado à taxa de 1% mês que 
é o dobro da legalmente permitida.

E. É por este facto que se vem fazer o pedido de €14.830, precisamente o mesmo valor da diferença 
entre a taxa de 0,5 e 1% indevidamente calculada.

F. A Fazenda pública vem atacar debilmente a sentença veiculando o entendimento que a essas 
quantias deve ser adicionado o montante de 25%, para apurar da idoneidade em cada momento da mesma.

G. Segundo a Recorrente, o tribunal desconsiderou o acréscimo de 25% sobre o valor da quantia 
exequenda e acrescido.

H. Porém, se quaisquer duvidas existissem sobre a razão que assiste a Recorrida e o bem que o 
tribunal a quo decidiu elas ficariam dissipadas face às próprias alegações da Fazenda “Sendo certo 
que a garantia in casu é suficiente para o pagamento do montante em dívida no momento do seu re-
calculo, poderá não vir a sê -lo no momento da decisão da impugnação que determina a necessidade 
de suspensão do processo executivo” (ponto 17 das alegações da Fazenda).

I. Deste modo, resta concluir que a própria recorrente considera idónea a garantia e não tem 
qualquer motivo e fundamento de facto e de direito válido a opor à decisão.

J. Deste modo, quando se procede ao juízo da sua suficiência não deve ser de novo calculado um 
acréscimo de 25% que à taxa de juros actual corresponderia a um cálculo de 8 anos de juros...

K. Ficou demonstrada a ostensiva ilegalidade da decisão do órgão de execução fiscal a notificar 
para a prestação de uma nova garantia ou seu reforço para manter suspensa a execução fiscal enquanto 
continuar pendente o litígio sobre a legalidade da liquidação subjacente.

L. E, que a garantia que havia sido inicialmente prestada pela ora Recorrida para suspender a 
presente execução na pendência do pleito sobre a legalidade da liquidação de IRC subjacente a este 
processo, é mais do que suficiente e até excessiva.

M. O Tribunal decidiu e bem que não houve perda de valor de garantia no caso dos autos.
N. E, constatou -se que a própria Fazenda não tem dúvidas sobre essa suficiência.
O. Por outro lado, verificou -se que a decisão em crise se apoiou numa instrução administrativa 

entretanto revogada pela própria administração fiscal pela sua natureza abusiva.
P. A interpretação veiculada no oficio -circulado n.º 60090, de 15 de Maio de 2012, sob o que se 

considera a “data do pedido” é ilegal e, ainda que assim não se entendesse, o que só em hipótese aca-
démica se admite e sem conceder, seria inconstitucional por violação do princípio da irretroactividade 
da Lei fiscal, da legalidade e do princípio da confiança.

Q. Também por este motivo o referido ofício foi revogado, motivo pelo qual a decisão que se 
fundamenta no mesmo é nula.

1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido de ser negado provimento ao recurso.
2. A sentença deu por assente a seguinte factualidade:
1. A Reclamante foi notificada de uma liquidação adicional de IRC e Juros Compensatórios, relativa 

ao exercício de 2002, no montante de €593.200,02, com prazo de pagamento voluntário até 17/07/2006 
(capa do PEF, certidão de dívida e doc. de cobrança, fls. 19, 21 e 101 do apenso);



2721

2. Em 10/10/2006, deduziu impugnação judicial do acto de liquidação e apresentou na execução, 
em 28/11/2006, garantia bancária no montante de €644.080,00, valor fixado pela Administração tributária 
no seguimento do pedido feito pela Reclamante em 22/09/2006 (fls. 13, 20 a 22, 23 e 51 do apenso);

3. Na fixação do valor da garantia já foi tido em conta pela Administração tributária a redução 
do valor da dívida para €491.349,10 por dedução do montante de €101.850,92 correspondente a um 
pagamento por conta (lis. 12, 15 e 61 do apenso);

4. Na fixação daquele valor da garantia foram incluídos juros de mora à taxa de 1% ao mês 
correspondente ao período de 18/07/2006 a 22/09/2006 sobre a importância de €593.200,02 (folha de 
cálculo da garantia, a fls. 21 do apenso);

5. Em 30/11/2012, a Administração tributária procedeu a um novo cálculo do montante da garan-
tia a prestar com referência à dívida de €491.349,10, de que resultou o valor de €658.910,38 superior 
em €14.830,00 ao montante anteriormente fixado (folha de cálculo da garantia, a fls. 27 do apenso);

6. Que resultou do recalculo dos juros de mora — agora correspondentes ao período de 18/07/2006 
a 28/11/2006, “...à taxa de 1% ao mês ou fracção — cf. art. 3º do DL 73/99, de 16 de Março; con-
forme alínea iv) do ponto 1 do Ofício Circulado n.º 60090, de 2012 -05 -15, da DSGCT” –, alterados de 
€17.796,00 para €29.660,00 e do acréscimo de 25% “sobre o somatório do valor da dívida, juros de 
mora e custas com reporte à data do pedido “, que por inclusão da diferença dos juros de mora apurada, 
passou de €128.816,08 para €131.782,08 (cf. folhas de cálculo a fls. 21 e 27 do apenso);

7. Por despacho do Sr. Chefe de Finanças, de 30/11/2012, exarado sobre a informação executiva 
constante a fls. 249 do apenso que lhe serve de fundamento e que damos aqui por integralmente re-
produzida, foi a Reclamante notificada para que “...no prazo de 15 dias venha reforçar a garantia ou 
apresentar nova garantia, sob pena de levantamento da suspensão do PEF”;

8. Aquela notificação concretizou -se em 04/12/2012 (informação a fls. 27);
9. A presente reclamação deu entrada no serviço de finanças em 14/12/2012, remetida por correio 

registado (fls. 3 e informação a fls. 27). 
3. Para efeitos de suspensão da execução fiscal cuja legalidade da dívida exequenda foi impugnada 

judicialmente, a executada prestou garantia bancária sobre a quantia de €491.349,10, acrescida de juros 
de mora, calculados desde o termo do prazo de pagamento voluntário – 18/7/06 – até à data do pedido 
da prestação de garantia – 22/9/2006 – de custas do processo e mais o acréscimo de 25% previsto no 
n.º 6 do artigo 199º do CPPT, perfazendo o total de €644.080,38; através do acto reclamado, o órgão de 
execução solicitou à recorrida o reforço da garantia, com fundamento na insuficiência da mesma, uma 
vez que do ofício -circulado n.º 60090 de 15/5/2012 resulta que os juros de mora devem ser calculados 
desde o termo do pagamento voluntário até “à data da prestação efectiva da garantia” – até 28/11/06 
– pelo que o valor a garantia é de €658.910,38, ou seja, mais €14.830,00 do que o inicialmente garantido.

A recorrida reclama judicialmente do solicitado reforço da garantia com fundamento em que: (i) a 
interpretação do ofício -circulado, sobre o que se considera “data do pedido”, é ilegal e inconstitucional 
por violação dos princípios da irretroactividade da lei fiscal, da legalidade e da confiança; (ii) a dívida 
está excessivamente garantida, porque o cálculo dos juros de mora à taxa de 1% ao mês é o dobro da 
taxa legalmente permitida.

A sentença recorrida julgou a reclamação procedente com dois argumentos: (i) a decisão que 
calculou os juros de mora tendo por referência a data do pedido é insusceptível de nova pronúncia, por 
se ter formado “caso decidido ou resolvido”; (ii) o reforço de garantia previsto no n.º 10 do artigo 199º 
do CPPT “tem em vista as situações de perda de valor das garantias reais (penhor e hipoteca) ou pes-
soais (mudança de fortuna do fiador – cfr. art. 633º do Código Civil), a que não se subsume o acaso 
em análise”.

A Fazenda Pública considera que essa decisão padece de erro de julgamento, porque: (i) do n.º 8 
do artigo 169º do CPPT resulta que a administração tributária pode exigir o reforço da garantia sempre 
que constar que a anterior é insuficiente para assegurar o pagamento integral da quantia exequenda e 
acrescido; (ii) o reforço da garantia destina -se a todas as garantias e não apenas às garantias reais ou 
pessoais que perderam o valor.

Em nenhum destes argumentos a Fazenda tem razão.
Começando pelo último, ele refere -se à aplicação do n.º 10 do artigo 199º do CPPT, na redacção 

introduzida pela Lei n.º 64 -B/2011, de 30/12 (mas com aplicação imediata aos processos pendentes – 
art. 154º), que diz o seguinte: «Em caso de diminuição significativa do valor dos bens que constituem 
a garantia, o órgão da execução fiscal ordena ao executado que a reforce ou preste nova garantia 
idónea no prazo de 15 dias, com a cominação prevista no n.º 8 deste artigo».

Tendo em conta o facto que motivou a prolacção do acto reclamado, parece evidente que esta norma 
não se aplica ao caso dos autos. O reforço foi determinado pela superveniência de nova “orientação 
administrativa” sobre a forma de cálculo dos juros de mora para prestação de garantia e não pelo facto 
de ter ocorrido qualquer “diminuição significativa” do valor da garantia prestada. A sentença considera 
que no âmbito dessa norma apenas cabem garantias reais e pessoais que onerem bens susceptíveis de 
diminuição de valor, o que não é o caso da garantia bancária, que não está sujeita a depreciação, juízo 
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decisório que nos parece correcto. Ou seja, não foi a garantia bancária que diminuiu de valor, mas o 
facto de se ter calculado os juros de mora até ao momento da apresentação do pedido e não até à data da 
sua efectiva prestação. A insuficiência da garantia resulta, assim, do eventual erro na forma de cálculo 
e não na diminuição do seu valor.

Resulta do n.º 3 do artigo 52º da LGT que a administração tributária pode exigir ao executado 
o reforço da garantia no caso de esta se tornar «manifestamente insuficiente» para o pagamento da 
dívida exequenda e acrescido; e em concretização dessa norma, prescreve o n.º 8 do artigo 169º do 
CPPT, na redacção dada pela Lei, n.º 64 -B/2011 de 30/12 «quando a garantia constituída nos termos 
do artigo 195º, ou prestada nos termos do artigo 199º, se tornar insuficiente é ordenada a notificação 
do executado dessa insuficiência e da obrigação de reforço ou prestação de nova garantia idónea no 
prazo de 15 dias, sob pena de ser levantada a suspensão da execução».

O reforço da garantia estabelecida nesta norma visa dar uma segurança ao órgão de execução 
fiscal de que se efectuará a cobrança da prestação tributária em caso se incumprimento do executado e 
independentemente da sua vontade. Para se conseguir tal objectivo, a garantia, no que respeita ao seu 
valor, deve manter -se ao longo do tempo em que se discute a legalidade e exequibilidade da dívida, 
impendendo sobre os serviços tributários a dever de vigilância permanente da sua validade, vigência e 
idoneidade, notificando o executado para proceder ao seu reforço sempre que seja necessário.

Mas, no caso dos autos, não se está perante circunstâncias supervenientes que tornaram manifes-
tamente insuficiente a garantia bancária oferecida e aceite pelo órgão de execução. Não foi a garantia 
que se «tornou insuficiente», mas sim a superveniência de uma forma diferente de calcular os juros de 
mora incidentes sobre o montante da dívida: enquanto a garantia prestada considerou a «data do pedido» 
como o momento relevante para a contagem de juros de mora, o reforço exigido pelo acto reclamado 
fixou esse momento na «data da apresentação efectiva da garantia».

Ora, se há insuficiência da garantia, em virtude do diferente modo do cálculo dos juros de mora, 
ela é contemporânea do acto que a aceitou, não resultando de qualquer circunstância que tenha dimi-
nuído o valor inicialmente fixado. Foi em consequência da diferente interpretação da lei, constante do 
ofício -circulado, que a garantia se mostra insuficiente e não porque diminuiu de valor na pendência 
do processo impugnatório.

A aceitar -se a interpretação que a administração tributária faz da lei, a garantia era originariamente 
inválida, na parte relativa aos juros de mora, porque foram calculados relativamente ao um período 
inferior ao previsto na lei. E daí que se compreenda que a sentença recorrida tenha apelado ao conceito 
de «caso decidido e resolvido» para concluir que, decorrido um ano sobre o acto que fixou o valor da 
garantia, a mesma consolidou -se na ordem jurídica e, porque constitutiva do direito à suspensão da 
execução, não pode ser alterada.

Mas não se precisava ir tão longe, porque o que resulta da letra da lei, de forma que não deixa 
quaisquer dúvidas, é que os juros de mora são calculados até á data em que a garantia é pedida. O n.º 5 
do artigo 199º do CPPT (na redacção dada pela Lei n.º 66 -B/2012 de 31/12) preceitua que «a garantia é 
prestada pelo valor da dívida exequenda, juros de mora contados até ao termo do prazo de pagamento 
voluntário ou à data do pedido, quando posterior, com o limite de cinco anos, e custas na totalidade, 
acrescida de 25% da soma daqueles valores, sem prejuízo do disposto no n.º 13 do artigo 169º».

Quer nesta redacção quer na vigente na data em que a garantia foi prestada (anterior à redacção 
introduzida pela Lei n.º 64 -A/2008 de 312/12), o momento relevante para o cálculo de juros de mora, 
com o limite de cinco anos, é a data em que se efectua o pedido para se prestar a garantia e não a data 
da apresentação do meio impugnatório da dívida exequenda ou a data da sua efectiva prestação. A lei 
refere -se sempre à «data do pedido», e não a qualquer outro momento, como sendo o momento em se 
consideram vencidos os juros de mora.

E compreende -se que esse seja o momento relevante para o vencimento dos juros de mora, pois o 
pedido do executado torna evidente que o retardamento do pagamento da dívida exequenda se deveu ao 
facto de a considerar ilegal e não à vontade pura e simples de não cumprir a prestação tributária. Se a 
falta de pagamento é devida à ilegalidade da dívida exequenda, causa que não é imputável ao executado, 
não se pode dizer que haja atraso culposo no seu cumprimento (cfr. art. 804º do CCv). É por isso que 
o requerimento para constituição ou prestação de garantia, ao dar a conhecer a pretensão impugnatória 
da dívida exequenda, deve ser o momento relevante para o termo da mora debitória.

Sendo o valor da garantia determinado pela administração tributária, que procede ao cálculo de 
juros de mora já vencidos, não se compreende que, após o notificar ao executado, se exija a este que 
proceda ao cálculo dos juros entre a data da notificação e a data da efectiva prestação. Tal entendi-
mento contraria mesmo a razão de ser do acréscimo de 25% exigido naquele artigo, o qual tem em 
vista assegurar o pagamento dos juros de mora que se vão vencendo durante a pendência do processo. 
Como este acréscimo faz parte da mesma operação que fixa o valor da garantia, os juros de mora e 
custas, então ele já garante os juros que são devidos após a data do pedido da prestação da garantia, 
não sendo necessário obrigar o executado a recalcular o juros vencidos entre a data do pedido e a data 
da apresentação do meio impugnatório ou a data da efectiva prestação.
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O facto do ofício -circulado n.º 60.090 ter fixado a orientação de que, «no caso de reclamação 
graciosa, impugnação judicial ou oposição à execução, até à data da sua apresentação» (ponto ii) do 
n.º 1) ou «no caso de o interessado prestar garantia após o decurso do prazo previsto no n.º 7 do art. 169º 
do CPPT (15 dias após apresentação do meio de reacção) ou, quando se verifique a sua insuficiência 
se vier a reforçar/prestar nova garantia após o termo do prazo previsto no n.º 8 do art. 169º do CPPT 
(15 dias após notificação enviada para o efeito, também previsto no n.º 10 do art. 199º do CPPT para 
o pagamento em prestações) até à data da apresentação efectiva da garantia, desde que ainda se en-
contre pendente algum dos meios de reacção previstos no n.º 1 do artigo 169º do CPPT, ou ainda se 
encontre a decorrer o plano de pagamento em prestação», (nº iv do ponto 1), não tem qualquer influ-
ência na interpretação que se dá ao n.º 5 do artigo 199º, por dois motivos: (i) vinculam exclusivamente 
a administração tributária que procedeu à sua emissão (cfr. n.º 3 do art. 55º do CPPT); (ii) o princípio 
da legalidade impede a violação ostensiva de normas legais através da via interpretativa.

Ora, a interpretação que o ofício -circulado faz da expressão normativa «juros de mora contados 
até (…) à data do pedido», estende -o o cálculo à «data da apresentação efectiva» da garantia não tem 
a mínima correspondência nas palavras da lei, pois a expressão «data do pedido» comporta apenas um 
sentido, o de que os juros de mora devem ser calculados até à data da apresentação do requerimento de 
prestação da garantia, e não qualquer outra data, sendo certo que não há qualquer outra norma de onde 
se possa concluir que a redacção do texto atraiçoou o pensamento do legislador. E se o texto comporta 
apenas um sentido, é esse o sentido da norma.

É por isso que ofício -circulado, apesar de autovincular a administração fiscal e de eventualmente 
se lhe poder atribuir carácter normativo, tem que ser entendido em conformidade com o artigo 112º, 
n.º 5 do CRP, ou seja, não faz uma interpretação autêntica da lei, sendo a sua legalidade susceptível de 
controlo judicial. Como refere Ana Paula Dourado, «a tipificação, seja ela administrativa ou judicial, é, 
por definição, um método de interpretação e aplicação da lei, de conformação jurídica, de concretização 
de conceitos legais, e por isso mesmo eles constituem a sua matéria -prima. Se a tipificação contrariar 
o sentido da lei é ilegal (viola a preferência de lei), e sendo ilegal, não há princípio constitucional que 
a salve» (cfr. O Principio da Legalidade Fiscal, Almedina, pág. 685).

Se a orientação administrativa não tem o apoio da lei, naturalmente que o recurso improcede.
4. Pelo exposto, acordam os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 

Administrativo em negar provimento ao recurso.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Anulação de Venda. Prazo. Conhecimento da Venda. Ónus de Prova.

Sumário:

De acordo com o n.º 2 do artigo 257.º do Código de Procedimento e Processo Tribu-
tário, se o pedido de anulação de venda em processo de execução fiscal não for 
apresentado no prazo legal a contar da venda, cabe ao requerente fazer prova da 
data em que teve conhecimento do facto que serve de base ao pedido.

Processo n.º 1063/12 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de B… e Outros.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 – A Fazenda Publica, o Ministério Publico e a sociedade A…………………, Ldª melhor 
identificada nos autos, vêm recorrer da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Coimbra de 5 de Junho de 2012 que julgou procedente o pedido que a Caixa de Crédito Agrícola Mutuo 
de B………………, CRL, deduziu para anulação da venda efectuada no processo de execução fiscal 
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nº0779 -05/0100251.1 de um prédio urbano da freguesia de Praia de Mira, inscrito na matriz urbana 
sob o n.º 643 e descrito na Conservatória do Registo Predial de Mira sob o n.º 1582, instaurado contra 
C…………………., Ldª, por dividas de IRS e Imposto de Selo.

Nas alegações de recurso, a recorrente A………………….., Ldª formulou as seguintes conclusões:
«a) Contrariamente ao que vem referido na Sentença recorrida, era à”CAIXA DE CRÉDITO 

AGRÍCOLA MÚTUO DE B………………….., CRL.” que competia fazer prova da data em que teve 
conhecimento do facto que serviu de fundamento ao pedido de anulação da venda por ela formulado.

b) O art. 257º -2 do CPPT, na parte que importa ao conhecimento da questão em apreço, dispõe 
que o prazo para requerer a anulação da venda “contar -se -á da data da venda ou da que o requerente 
tome conhecimento do facto que servir de fundamento à anulação, competindo -lhe provar a data desse 
conhecimento […].

c) Nessa norma encontra -se assim contida uma regra especial em matéria de ónus da prova, que 
afasta a regra geral contida na primeira parte do art. 343º - 2 do CC.

d) Muito embora na primeira parte desse art. 343º -2 do CC se estabeleça que, “nas acções que 
devam ser propostas dentro de cedo prazo a contar da data em que o autor teve conhecimento de 
determinado facto, cabe ao réu a prova de o prazo ter já decorrido”, na segunda e última parte dessa 
mesma norma determina -se que a citada regra cede se outra solução estiver especialmente prevista 
na lei (‘salvo se outra for a solução especialmente consignada na lei.”).

e) É precisamente isso que acontece no caso do prazo para requerer a anulação da venda, por-
quanto o legislador estabeleceu, na norma especial do n.º 2 do art. 257º do CPPT, que é o requerente 
da anulação da venda quem, quando esse pedido de anulação é formulado para além dos prazos 
previstos no n.º 1 desse mesmo art. 257º, tem o ónus de provar a data em que tomou conhecimento do 
facto que serve de fundamento à anulação.

f) Contrariamente ao exposto, a “CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE B……………………., 
CRL.”, Tendo requerido a anulação da venda, não logrou provar, como lhe competia, que teve conhe-
cimento dessa venda em data posterior à da sua realização, mais concretamente em 10/02/2009.

g) Essa prova teria de ser apresentada ou requerida no requerimento em que foi peticionada a 
anulação da venda (cfr. art. 303º -1 do CPC, aplicável ex vi dos arts. 151º e 2º/e do CPPT).

h) Tendo o requerimento de anulação da venda sido formulado cerca de 1 ano e 7 meses de-
pois de a mesma ter sido realizada, e não tendo a ‘CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DE 
B…………………., CRL.” Cumprido o ónus de provar a data em que tomou conhecimento do facto que 
alega servir de fundamento à sua pretensão, a aferição da tempestividade desse requerimento deveria 
ter -se feito tomando como termo inicial do prazo legal (Cf. art. 257º -1 do CPPT) a data da venda 
(20/07/2007), pelo que, ao ter a referida anulação sido requerida apenas em 11/02/2009, é manifesta 
a sua intempestividade.

i) Ao julgar procedente o pedido de anulação da venda formulado pela CAIXA DE CRÉDITO 
AGRÍCOLA MÚTUO DE B………………….., CRL.”, o tribunal a quo fez uma má interpretação e apli-
cação do disposto no art. 257º - 2 do CPPT, sendo manifesta a contradição de termos em que incorre 
na Sentença recorrida.

j) Enquanto que, por um lado, transcreve o teor do art. 257º -2 do CPPT (chegando inclusiva-
mente a sublinhar a segunda parte desse dispositivo legal), refere, por outro lado, que, “não havendo 
disposição especial, o ónus da prova da prova da caducidade, como facto extintivo do direito invocado 
cabe à parte contra quem a invocação é feita”.

k) Como é evidente e já ficou acima exposto, a “disposição especial” que o tribunal a quo diz não 
existir é, precisamente, a norma 257º -2 do CPPT, que, na respectiva parte final, impõe ao requerente o 
ónus da prova da data em que teve conhecimento do facto que serve de base ao pedido de anulação.

l) A Sentença recorrida violou, pelas razões supra expostas, as normas dos arts. 257º -2 do CPPT 
e 343º -2 do CC (última parte), normas essas que deveriam ter sido interpretadas e aplicadas com o 
sentido exposto nas presentes alegações e conclusões.»

Nas alegações de recurso, a representante da Fazenda Publica formulou as seguintes conclusões:
«1 — A credora reclamante, Caixa de Crédito Agrícola Mutuo de B……………………, CRL, 

requereu em 07.05.2009, a anulação da venda, efectuada em 20.07.2007, no processo de execução 
fiscal 077920050100251.1 e apensos, do prédio urbano, situado na freguesia de Mira, inscrito na 
matriz predial respectiva sob o art.º 643º e descrito na Conservatória do Registo Predial de Mira sob 
o n.º 1582;

2  - Alegando, para tal, não haver sido notificada para a venda;
3  - A compradora, veio em oposição ao pedido de anulação de venda, alegar a intempestividade 

do pedido de anulação, por não cumprimento do prazo previsto no art.º 257º do CPPT e não compro-
vação da data do conhecimento da venda;

4— Concluiu a Mmª Juíza do Tribunal a “quo” que não se verifica a intempestividade alegada:
5 — Na medida em que bastaria à requerente da anulação a indicação da data em que obteve o 

conhecimento da data da venda;
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6 — E ao oponente a prova de que tal facto ocorreu em data anterior e, portanto, resultando no 
esgotamento do prazo de dedução da acção;

7— Invocando para tal os artºs 342º/2 e 343º12 do Código Civil;
8 — No entanto, a Fazenda Pública entende que não é subsumível ao caso sub judice entendimento 

perfilhado, nos termos a seguir expostos;
9  - As normas invocadas estão dependentes, por um lado, da demonstração probatória prévia da 

existência do direito ou, por outro, da inexistência de lei especial que regule a matéria;
10  - No primeiro caso a exigência da prova do facto constitutivo (quando foi conhecida a venda) 

do direito, terá que ser feito por quem o invoca nos termos do art.º 342/1 do C.C.;
11  - Cabendo, caso tal prova se concretize, e só então, à parte contrária demonstrar os factos 

impeditivos, modificativos ou extintivos do direito invocado (e comprovado), pondo -o em causa pelos 
meios que tiver à disposição;

12  - Já a norma do artº 343/2 do CC, expressamente condiciona a sua aplicabilidade a casos que 
não comportem outra solução ‘especialmente consignada na lei”;

13  - E, no caso sub judice, tal solução está especialmente prevista no art.º 257º/2 do CPPT quando 
impõe ao requerente da anulação da venda a prova da data do conhecimento da venda, quando seja 
superveniente à da realização da mesma;

14  - Logo, a Fazenda Pública não pode aceitar a interpretação da douta sentença porquanto os 
factos não são subsumíveis nas normas do nº2 do artº343º e do nº2 do artº 342º, ambos do CC, face 
às razões de direito acima mencionadas;

15  - Entendimento que está em linha com a jurisprudência do STA, antes citada;
16  - Pelo que é de concluir que a douta sentença enferma de errada interpretação e aplicação 

do direito, quando decide em contrário à invocada excepção de caducidade do direito de pedir a 
anulação da venda.

17 — Não prescinde a Fazenda Pública de se pronunciar quanto à decisão que conduziria, à 
anulação da venda nos termos do artº 201º do CPC;

18 — Considerando que a douta sentença, admitindo embora a inexistência de previsão expressa da 
“... audição prévia relativamente à modalidade de venda e do (seu) valor base sustenta o entendimento 
segundo o qual o art.º 886 -A/1 do CPC, deve ter, no caso em apreciação, aplicação subsidiária;

19 — Entende esta RFP que as regras do CPC só supletivamente, perante a verificação de uma 
lacuna na lei processual tributária, podem lograr aplicação ao processo de execução fiscal, como 
resulta inequivocamente do disposto nos arts. 1º, alínea c), e 2.º, alínea e), do CPPT;

20 — E que a secção IX do capítulo II, do título IV do CPPT, regula expressamente a venda dos 
bens penhorados em execução fiscal;

21 — Nomeadamente nos seus artigos 248, 249 e 250, quanto à regra preferencial da forma da 
venda, quanto à sua publicidade e valor dos bens, não sendo opção do legislador a intervenção de 
interessados, com excepção da notificação dos titulares de direito de preferência (249º do CPPT);

22  - Portanto, o legislador optou por uma forma especial de procedimento de venda em processo 
executivo tributário, ou seja, o CPPT regula a questão, sem necessidade de recurso às normas suple-
tivas do CPC;

23  - O órgão de execução fiscal procedeu à competente publicitação da venda, mediante anúncios 
e divulgação através da internet, como resulta claramente dos elementos processuais constantes dos 
autos, de modo a que todos os credores tiveram (ou puderam ter) um conhecimento da venda e dos 
aspectos essenciais que à mesma diziam respeito;

24  - O que aliado ao facto de não se terem sido dados como provados quaisquer factos demons-
trativos da existência de prejuízos decorrentes dessa irregularidade e de não ter sido minimamente 
molestada a possibilidade dos credores reclamarem o seu crédito e de vê -lo verificado e graduado no 
lugar próprio para ser pago através do produto da venda do imóvel, nos leva concluir que tal irregu-
laridade não poderá ter tido influência no resultado e valor da venda;

25 — Para tal concorre a doutrina e jurisprudência antes citadas;
26  - Em suma, relativamente à falta de notificação da venda judicial mediante propostas em carta 

fechada, regulam os artº 248º e 249º do CPPT, dedicando -se este último à publicidade da venda, ora, 
tendo em conta que este código regula esta matéria de forma completa, no prevendo a notificação 
dos credores com garantia real, não ocorre qualquer violação disposto no art.º 886º -A do CPC na 
medida em que, também em obediência ao estipulado no corpo desse artigo, a lei especial vem afastar 
a aplicação da regra geral aí prevista;

27  - Portanto, face ao acima explanado, a Fazenda Pública não aceita a interpretação da douta 
sentença porquanto os factos não são subsumíveis nas normas, face às razões de direito acima men-
cionadas, incorrendo a douta sentença em errada interpretação e aplicação do direito.

28 — Destarte, é entendimento da Fazenda Pública que a douta sentença ora recorrida não 
poderá manter -se, sendo imperioso que se conclua pela caducidade do direito de pedir a anulação 
da venda, ou,
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29 — Caso tal não venha a ser considerado se julgue a improcedência do pedido de anulação da 
venda, por não estar a mesma ferida de ilegalidade.»

Nas alegações de recurso, a magistrada do Ministério Publico formulou as seguintes conclusões:
« - a sentença recorrida apelou a normas do C. Civil para julgar improcedente a intempestividade 

do pedido de anulação de venda efetuada em execução fiscal, desse modo ignorando a regra especial 
prevista no n.º 2 do artº 257º do CPPT, que faz impender sobre o requerente desse pedido, e não sobre 
o comprador, o ónus da prova, assim errando na aplicação do direito;

 - devendo ser revogada, nessa parte, e substituída por outra que julgue procedente a exceção de 
intempestividade invocada.»

2 – Neste tribunal, o Exmº Procurador -geral não emitiu parecer, nos termos do disposto no artº 146º 
n.º do CPTA, ex vi do artigo 2º alínea c) do CPPT.

3 – Colhidos os vistos legais, cabe decidir.
4 – Na sentença recorrida deu -se como provada a seguinte matéria de facto:
 - Na execução n.º 0779/2005/01002511 e apensos, foi penhorado em 2/4/07 um prédio urbano 

com o art. matricial urbano n.º 643º e registado na conservatória respectiva sob o n.º 01582, composto 
com casa de r/c destinada A Habitação construída em madeira, com 6 Divisões, 2 Dependências e 
logradouro;

 - A penhora foi registada em 2/4/07;
 - Por despacho de 7/5/07 foi determinada a venda por meio de proposta em carta fechada para 

o dia 20/7/07, procedendo—se aos respectivos anúncios e à convocação de credores e venda judicial 
por edital;

 - Foi pedida certidão de ónus e encargos, emitida em 28/6/07, e recepcionada na r.f. em 2/7/07, 
da qual consta o registo de uma hipoteca voluntária sobre o prédio penhorado e a favor da CCAM de 
B…………………, datada de 6/7/04;

 - Na data da venda e abertura de propostas em carta fechada, verificou -se a existência de várias pro-
postas de aquisição, tendo o prédio no mesmo acto sido adjudicado ao proponente A……………………. 
Lda. e no mesmo dia foi feito o depósito de parte do preço;

A CCAM foi citada como credora por carta registada com a/r de 19/7/07 e reclamou créditos em 6/9/07;
 - No processo de execução foi junta em 8/1/08 a certidão de ónus e encargos enviada pela con-

servadora.
5. Por despacho do Relator, e perspectivando -se a possibilidade de ser declarada a incompetên-

cia deste Tribunal em razão da hierarquia por se entender que na conclusão f), a fls. 465, a recorrente 
expunha matéria de facto em oposição com as ilações de facto retiradas do probatório, nomeadamente 
ao dar -se como não provado, na decisão recorrida, que «a CCAM teve conhecimento da venda em data 
anterior a 10/2/2009» (cf. fls. 412), foram as partes notificadas, nos termos do artº 704º do Código de 
Processo Civil, para se pronunciarem querendo, sobre tal questão prévia.

Ao que a recorrente veio dizer (fls. 539 e segs.) que alegou tão -somente que, competindo à Caixa 
de Crédito Agrícola Mutuo de B………………., CRL fazer prova da data em que teve conhecimento 
do facto que serviu de fundamento ao pedido de anulação da venda, e não tendo essa prova sido por 
ela efectuada, o tribunal a quo, ao julgar procedente aquele pedido de anulação da venda, fez uma má 
interpretação e aplicação do disposto no art. 257º -2 do CPPT.

Sendo que a divergência a que se alude no despacho sob resposta só existiria se a Recorrente, no 
seu recurso, pugnasse pela alteração da matéria de facto no sentido de ser dado como provado que a 
CCAM teve conhecimento da venda em data anterior 10/02/2009, o que não sucedeu.

Em suma sustenta que apenas põe em causa a mera aplicação e interpretação do art. 257º -2 do 
CPPT que consta na sentença recorrida, não pretendendo discutir com o seu recurso qualquer questão 
de facto.

Reapreciando a questão haveremos de convir que neste ponto assiste razão à recorrente.
É o seguinte o teor da aludida conclusão F): «Contrariamente ao exposto, a “CAIXA DE CRÉDITO 

AGRÍCOLA MÚTUO DE B……………….., CRL.”, tendo requerido a anulação da venda, não logrou 
provar, como lhe competia, que teve conhecimento dessa venda em data posterior à da sua realização, 
mais concretamente em 10/02/2009.»

Considerando, porém, esta conclusão no contexto global das restantes conclusões, será de ad-
mitir que a mesma surja como reforço e reafirmação da aplicação ao caso vertente da tese sustentada 
no recurso, no sentido de que é a requerente da anulação da venda, quando esse pedido de anulação é 
formulado para além dos prazos previstos no n.º 1 do artº. 257 do Código de Procedimento e Processo 
Tributário, que tem o ónus de provar a data em que tomou conhecimento do facto que serve de funda-
mento à anulação.

E sendo a questão suscitada saber se, para efeito de aplicação dos prazos de anulação de venda 
previstos no nº1 do artº 257º do Código de Procedimento e Processo Tributário, cabia à recorrida e 
então requerente  - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de B…………………., CRL – fazer prova da data 
em que teve conhecimento do facto que serve de fundamento à anulação, a questão que se coloca ao 
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Tribunal é, efectivamente uma questão exclusivamente de direito, que se prende com a interpretação 
de uma norma jurídica, mais concretamente, o artº 257º, n.º 2 do Código de Procedimento e Processo 
Tributário.

Nestes termos haverá de se concluir que este Supremo Tribunal Administrativo é competente, em 
razão da hierarquia, para conhecer do presente do recurso, pelo que se impõe conhecer dos respectivos 
fundamentos.

6. Do mérito do recurso:
A questão essencial que cumpre apreciar no presente recurso, é a mesma e vem suscitada por 

todos os recorrentes – A……………………, Ldª, Fazenda Pública e Ministério Público  - consistindo 
em saber se incorreu em erro de julgamento a sentença recorrida ao julgar tempestivo o pedido de anu-
lação de venda deduzido pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de B…………………, CRL, violando 
o disposto no nº2 do artº 257º do Código de Procedimento e Processo Tributário.

Concretamente está em causa saber se, para efeito de aplicação dos prazos de anulação de venda 
previstos no nº1 do artº 257º do Código de Procedimento e Processo Tributário, cabia à recorrida e então 
requerente  - Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de B……………………, CRL – fazer prova da data em 
que teve conhecimento do facto que serve de fundamento à anulação, ou, como se sustenta na decisão 
recorrida, tal prova caberia à parte contra quem a invocação é feita, ou seja, à compradora.

Subsidiariamente a Fazenda Pública alega ainda no seu recurso que o Código de Procedimento e 
Processo Tributário regula esta matéria de forma completa nos artº 248º e 249º do CPPT, não prevendo 
a notificação dos credores com garantia real, pelo que não ocorre qualquer violação disposto no art.
º 886º -A do CPC na medida em que, também em obediência ao estipulado no corpo desse artigo, a lei 
especial vem afastar a aplicação da regra geral aí prevista.

6.1 Importa, com é óbvio, que se conceda primazia de apreciação à questão de intempestividade 
do pedido de anulação de venda deduzido pela Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de B…………………, 
CRL, suscitada por todos os recorrentes.

No caso em apreço a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de B…………………, CRL, credora 
com garantia real de hipoteca sobre o imóvel penhorado na execução fiscal veio requerer a anulação 
da venda que teve lugar no dia 20.07.2007, limitando -se a referir que tomou conhecimento da venda, 
por mero acaso, apenas a 10.2.2009, não aditando qualquer prova.

Por sua vez a adquirente do imóvel, A…………………., Ldª veio deduzir oposição alegando que 
o pedido de anulação de venda formulado pela credora era intempestivo por terem sido ultrapassados 
os prazo previstos no n.º 1 do artº 257º do Código de Procedimento e Processo Tributário, uma vez 
que a venda foi realizada em 20.07.2007 e a requerente não comprovou, como lhe competia (artº 257º, 
n.º 2 do mesmo diploma legal) a data em que teve conhecimento do facto que serve de fundamento à 
anulação.

Confrontada com a alegada intempestividade do seu pedido, veio a requerente reiterar essa data 
e arrolar, então, duas testemunhas.

Por despacho de fls. 396/397 o Mmª Juiz a quo indeferiu a inquirição das testemunhas, ao que 
não reagiu a CCA, por não as ter indicado no requerimento em que suscitou o incidente de anulação 
de venda, conforme estipula o artº 303º, n.º 1 do CPC.

A sentença recorrida, depois de ponderar que, nos termos do artº 257º, n.º 2 do Código de Proce-
dimento e Processo Tributário o prazo de anulação de venda se deve contar a partir da data da venda 
ou da data em que o requerente tome conhecimento do facto que servir de fundamento à anulação, 
competindo -lhe provar a data desse conhecimento, considerou, todavia, que ao caso seria aplicável o 
disposto no artº 343º, n2 do Código Civil que estabelece que nas acções que devam ser propostas dentro 
de certo prazo a contar da data em que o autor teve conhecimento de determinado facto, cabe ao réu a 
prova de o prazo ter já decorrido, salvo se outra for a solução especialmente consignada na lei.

Neste contexto concluiu o tribunal recorrido que «não havendo disposição especial, o ónus da 
prova da caducidade, como facto extintivo do direito invocado cabe à parte contra quem a invocação é 
feita», para, a final, decidir que caberia à compradora invocar e provar que a requerente/credora tinha 
conhecimento há mais tempo, julgando improcedente a invocada excepção de caducidade.

Não acompanhamos esta interpretação propugnada pela sentença recorrida a qual, aliás, para além 
de encerrar contradição, não dispõe também de qualquer suporte na letra e no espírito da lei.

Vejamos, pois.
6.2 De harmonia com o disposto no artº 257º, n.º 2 do Código de Procedimento e Processo Tri-

butário o prazo para requerer a anulação da venda conta -se a partir desta ou da data do conhecimento 
do facto que servir de fundamento ao pedido de anulação, cabendo ao requerente o ónus da prova da 
data desse conhecimento ou do trânsito em julgado da acção referida no n.º 3.

Como sublinha Jorge Lopes de Sousa no seu Código de Procedimento e Processo Tributário ano-
tado, 6ª edição, vol. IV, pag. 175, este normativo é expressão de uma intenção legislativa de estabelecer 
um regime especial de invalidade das vendas operadas no processo de execução fiscal.
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Este regime especial tem subjacente por um lado, o interesse público inerente à cobrança de 
receitas das entidades de direito público e, por outro, as garantias dos contribuintes em matéria de 
cobrança de tributos.

Um dos aspectos em que se revela a especialidade do regime reside precisamente na divergência 
com o regime geral do ónus da prova da tempestividade do pedido nas acções que devam ser propostas 
dentro de certo prazo a contar da data em que o autor teve conhecimento de determinado facto (artº 
343º, n.º 2 do Código Civil).

Por força do n.º 2 do artº 257º do Código de Procedimento e Processo Tributário o legislador optou 
por impor a quem requer a anulação da venda o ónus da prova de que teve conhecimento da venda em 
momento posterior ao da sua realização.

Daí que não se acompanhe a sentença recorrida quando invoca o teor do artº 343º, n.º 2 do Código 
Civil para concluir, de forma contraditória, que, no caso vertente, não havendo disposição especial, 
o ónus da prova da caducidade, como facto extintivo do direito invocado cabe à parte contra quem a 
invocação é feita, ou seja à adquirente do imóvel.

Com efeito, se é certo que resulta do artº 343º, n.º 2 do Código Civil que nas acções que devam 
ser propostas dentro de certo prazo a contar da data em que o autor teve conhecimento de determinado 
facto, cabe ao réu a prova de o prazo ter já decorrido, não se deverá olvidar que o mesmo normativo 
salvaguarda, na sua parte final, a possibilidade de outra solução vir a ser especialmente consignada 
na lei.

Ora, como vimos, em relação ao prazo para requerer a anulação de venda o legislador previu 
especialmente uma outra solução, que consagrou no n.º 2 do artº 257º, em que atribui ao requerente 
da anulação de venda, quando o pedido de anulação é formulado para além dos prazos previstos no 
n.º 1 daquele diploma legal, o ónus da prova da data em que tomou conhecimento do facto que serve 
de fundamento à anulação  - cf., também neste sentido Jorge Lopes de Sousa, ob. citada, vol. IV, pag. 
197, João António Valente Torrão, no seu Código de Procedimento e de Processo Tributário, pag. 913, 
nota 7 e ainda o Acórdão da Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo 
de 15.07.2010, recurso 397/10 in www.dgsi.pt.

Acresce dizer que a jurisprudência invocada na sentença recorrida (Acórdão deste Supremo Tri-
bunal Administrativo de 11.04.2007 proferido no recurso 73/07) não só não se aplica ao caso vertente, 
como também não abona a sua tese.

É que ali estava em causa o prazo para dedução de embargos de terceiro e o preceituado no artº 237º, 
n.º 2, do Código de Procedimento e Processo Tributário, normativo que, ao invés do que sucede na 
hipótese sub -judice, não contém regra especial no domínio da repartição do ónus da prova que afaste 
o disposto nos artigos 343.º, n. 2 e 342º, n. 2, ambos do Código Civil.

Em suma, e para concluir, se dirá que, de acordo com o n.º 2 do art. 257º do Código de Procedi-
mento e Processo Tributário, se o pedido não for apresentado no prazo legal a contar da venda, cabe 
ao requerente fazer prova da data em que teve conhecimento do facto que serve de base ao pedido de 
anulação.

No caso vertente resulta dos autos que a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de B……………….., 
CRL requereu em 12.02.2009 (fls. 178) a anulação da venda do imóvel penhorado mas, nesse reque-
rimento, não apresentou nem requereu quaisquer meios de prova através dos quais pudesse provar a 
data em que teve conhecimento da venda do referido prédio urbano, apesar de, nos termos do art. 257º, 
n.º 2 do CPPT, lhe incumbir provar esse facto.

Assim, tendo o requerimento de anulação da venda sido formulado cerca de 1 ano e 7 meses 
depois de a mesma ter sido realizada, e não tendo a requerente cumprido o ónus de provar a data em 
que tomou conhecimento do facto que alega servir de fundamento à sua pretensão, forçoso é concluir 
que tal requerimento é intempestivo tomando como termo inicial do prazo legal (cfr. art. 257º, n.º 1 do 
CPPT) a data da venda (20/07/2007).

A sentença recorrida, que decidiu em contrário, não pode, pois ser confirmada, pelo que procedem 
os três recursos interpostos, ficando prejudicado o conhecimento da segunda questão suscitada, a título 
subsidiário, pela Fazenda Pública.

7. Decisão
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em conceder provimento aos recursos da Fazenda Publica, do Ministério 
Publico e da sociedade A……………….., Ldª e, em consequência, revogar a sentença recorrida e julgar 
intempestivo o pedido de anulação de venda.

Custas pela recorrida, que contra -alegou neste Supremo Tribunal Administrativo.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes. 
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 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Nulidade da sentença. Excesso de pronuncia. Omissão 
de pronúncia.

Sumário:

 I — Padece de nulidade por omissão de pronúncia (artigo 125.º, n.º 1 do Código de 
Procedimento e Processo Tributário) a sentença que não se pronunciou sobre a 
falta de notificação do tributo no prazo de caducidade, questão essa invocada como 
fundamento de oposição à execução fiscal (artigo 204.º, n.º 1 alínea e) CPPT) 
e expressamente suscitada pela oponente a titulo subsidiário para o caso de se 
julgar, como se julgou, improcedente o outro fundamento invocado — falsidade 
do titulo executivo.

 II  — Enferma igualmente de nulidade por excesso de pronúncia (artigo 125.º, n.º 1 do 
Código de Procedimento e Processo Tributário) a mesma sentença que, por outro 
lado, houve por bem conhecer um série de vícios que não foram sequer alegados 
pela oponente, nomeadamente a nulidade da citação, a nulidade do titulo executivo, 
a legalidade do acto de liquidação das taxas exequendas e a falta de requisitos 
essenciais do titulo executivo, questões essas completamente ausentes do objecto 
do processo.

Processo n.º 1105/11 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1 - A…………, LDA, melhor identificada nos autos, recorre para este Supremo Tribunal da decisão 
do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu que julgou por verificada a excepção do erro da forma 
do processo a oposição à execução fiscal contra si instaurada por dívidas ao IVV, referentes a taxas de 
promoção e juros de mora no período compreendido entre Janeiro e Dezembro de 2002, no montante 
de € 222.804,92.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu que julgou improcedente a oposição à execução, por erro na forma de processo e fundamento 
manifestamente improcedente, não tendo sido, alegadamente, invocado nenhum dos fundamentos 
elencados no n.º 1 do artigo 204.º do CPPT.

B. A sentença proferida padece de nulidade por omissão de pronúncia (e, simultaneamente, por 
excesso de pronúncia), nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 125.º do CPPT (aplicável ex vi ar-
tigo 211.º do CPPT) e artigo 668.º, n.º 1, alínea d) do Código de Processo Civil (aplicável ex vi artigo 2º, 
alínea e) do CPPT)

C. O Tribunal a quo apreciou uma multiplicidade de questões e vícios que não foram nem alegados 
pela A………… na sua petição inicial, nem de alguma forma aludidos pelo IVV na contestação dos 
presentes autos, como por exemplo, a nulidade de citação, a nulidade do título executivo, a nulidade 
do acto executivo e a falta de requisitos essenciais do título executivo (cf. páginas 4 e 5 da sentença 
ora posta em crise).

D. Na petição inicial e sem prescindir da posição assumida quanto ao primeiro dos fundamentos 
invocados, a A………… apontou, ainda, a falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de 
caducidade — cf. artigos 28.º e 30.º da petição inicial que dá causa aos presentes autos  -, questão esta 
sobre a qual o Tribunal a quo não se pronunciou em absoluto na sentença ora posta em crise.

E. A invocação desse vício consubstanciava, na verdade, uma questão suscitada legitimamente 
pela parte (sujeito), com um objecto (pedido) definido e com especificação das razões (fundamentação) 
desse pedido.

F. O Tribunal não invocou, sequer, razão, boa ou má, para justificar a sua abstenção de apreciação 
da invocada falta de notificação do tributo no prazo de caducidade, sendo certo que o conhecimento 
dessa questão não ficou de forma alguma prejudicado pela solução dada a outra qualquer questão dos 
autos — aliás, sempre se dirá que o conhecimento da questão formulada a título subsidiário se impunha, 
precisamente, pela solução de improcedência do primeiro dos fundamentos invocados...
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G. O que consubstancia uma omissão de pronúncia, nos termos do disposto no artigo 668º, n.º 1, 
alínea d), do CPC, aplicável ex vi artigo 2,º, alínea e), do CPPT, e, em consequência, fere de nulidade 
a sentença proferida, o que aqui expressamente se vem arguir, nos termos do disposto no artigo 125.º 
n.º 1 do CPPT (aplicável ex vi artigo 211.º do CPPT) e no artigo 668.º, n.º4 do CPC, aplicável ex vi 
artigo 2.º, alínea e), do CPPT, com todas as consequências legais.

H. Este fundamento invocado na petição inicial que não foi apreciado pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise tem pleno cabimento no elenco taxativo do n.º 1 do artigo 204.º do CPPT, em 
particular, na respectiva alínea e), sendo certo que a eventual ponderação da manifesta improcedência 
do mesmo fundamento não foi sequer efectuada pelo Tribunal a quo.

I. Assim, a sentença proferida nos autos, ao concluir que não foi alegado algum dos fundamentos 
do artigo 204.º do CPPT e/ou ser manifesta a respectiva improcedência violou, em acréscimo à referida 
nulidade por omissão de pronúncia, o disposto no artigo 204, n.º 1, alínea e) do CPPT.

De todo o modo,
J. A pretensão de oposição à execução da A………… respeita o elenco taxativo do n.º 1 do ar-

tigo 204.º do CPPT, bem como a pretensão por si deduzida tem viabilidade e concludência, razão pela 
qual não é manifesta a sua improcedência.

K. Na petição de oposição que dá causa aos presentes foi invocada a falsidade do título executivo 
que subjaz aos autos de execução (cf. artigos 4 a 27 da petição inicial).

L. Esse fundamento é, desde logo, expressamente enquadrável numa das alíneas do n.º 1 do ar-
tigo 204.º do CPPT, em concreto, na respectiva alínea c).

M. Nos presentes autos ocorre uma desconformidade entre o título executivo e a base fáctico-
-documental que este exprime, que pode influir nos termos da execução.

N. Ao julgar que, in casu, se verifica fundamento manifestamente improcedente e erro na forma 
de processo, o Tribunal a quo violou, igualmente, o disposto no artigo 204.º, n.º 1, alínea c) do CPPT.»

2 - Foram apresentadas contra -alegações pelo Instituto do Vinho e da Vinha, com as seguintes 
conclusões:

«A) A ora Recorrente requereu ao Tribunal que declarasse extinto o processo de execução fis-
cal n.º 2704 2007 01001558, instaurado no serviço de finanças de Viseu para cobrança coerciva de 
€ 222.804,92 devidos ao IVV alegando, entre outros vícios, a falsidade do título executivo.

B) A sentença recorrida indeferiu acertadamente aquela pretensão, considerando que «a petição 
inicial de oposição à execução fiscal deveria ter sido alvo de rejeição liminar por “não ter sido alegado 
algum dos fundamentos admitidos no n.º 1 do artigo 204.º., e, ou, de ser “manifesta a improcedên-
cia” — nos termos das alíneas b) e c) do n.º 1 do citado artigo 209.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário» — cfr. sentença recorrida (cit.).

C) De acordo com a legislação aplicável, a taxa de promoção deve ser paga até ao último dia do 
mês seguinte àquele em que a taxa se torna exigível, mediante o preenchimento e entrega mensal no 
IVV do impresso de autoliquidação, aprovado pelo próprio IVV, o impresso Modelo 98 (cfr. artigo 4.º, 
n.º 1, alínea b) do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio).

D) É a Recorrente — e não o IVV, ora Recorrido — quem autoliquida e procede ao pagamento 
das taxas de promoção devidas ao IVV nos termos legais, declarando, no impresso Modelo 98, qual 
a natureza a natureza dos produtos vínicos que produz/comercializa para efeitos da determinação da 
taxa aplicável.

E) Sendo a declaração, liquidação e pagamento dos tributos em apreço da inteira responsabilidade 
da ora Recorrente, se as afirmações constantes do título executivo são falsas (designadamente quanto 
à categoria dos produtos sujeitos ou isentos da taxa de promoção), deve -o a ora Recorrente às suas 
próprias declarações, já que o IVV se limitou a constatar os valores em dívida por esta inscritos nos 
impressos de autoliquidação que entregou.

F) Como tem entendido a jurisprudência dos Tribunais superiores «a falsidade do título execu-
tivo, fundamento de oposição à execução fiscal vertido na alínea c) do n.º 1 do artigo 204º do CPPT, 
é a que decorre da discrepância entre o título executivo e os conhecimentos ou outros instrumentos de 
cobrança que nele se diz estarem -lhe subjacentes» (Acórdão do STA de 13 de Janeiro de 2010, proferido 
no recurso n.º 0667/09).

G) In casu, os valores em dívida foram apurados relativamente aos impressos modelo 98 emitidos 
pela Recorrente, nos meses de Maio a Agosto de 2007 (cfr. doc. n.º 2 junto à contestação), pelo que 
inexiste qualquer desconformidade entre o teor do título executivo e a base fáctico -documental cuja 
atestação nele se exprime, pelo que se tem por respeitado o disposto no artigo 372.º, n.º 2 do CC.

11) Ainda que assim não se entendesse, nos termos do artigo 204.º, n.º 1, alínea c) do CPPT, só é 
fundamento de oposição à execução a falsidade do título executivo «quando possa influir nos termos 
da execução» a qual deverá ser aferida «em função da actuação da entidade que dirige o processo de 
execução fiscal deve desenvolver (como, por exemplo, o montante dos bens a penhorar)» devendo 
ainda ser apreciada «na perspectiva do executado e as possibilidades que a lei lhe confere, de forma a 
entender -se que tal influência ocorre sempre que possam ser afectados os seus direitos de defesa (por 
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exemplo, a indicação errada da proveniência da dívida, que pode afectar a possibilidade de serem invo-
cados fundamentos de oposição à execução, como estar paga a obrigação tributária, estar prescrita ou 
haver duplicação de colecta», o que não sucede in casu — cfr. Jorge Lopes de Sousa, (Lisboa, 2007), 
Código de Procedimento e de Processo Tributário, II Volume, p. 358, (cit.).

I) É notória a inexistência de fundamento para a dedução da presente oposição, pelo que a sentença 
recorrida não merece qualquer censura, devendo ser mantida.

J) Como resulta dos documentos juntos à contestação como docs. nºs 2 a 8 o montante executado 
resulta da autoliquidação da Recorrente, não sendo o IVV responsável pela liquidação das taxas de 
promoção em dívida e limitando -se a constatar o não pagamento das quantias autoliquidadas.

K) O prazo de caducidade para a liquidação das taxas de promoção é de quatro anos de acordo 
com o disposto no artigo 45.º da LGT, uma vez que nenhum outro prazo se encontra especialmente 
previsto para este tributo.

L) Ainda que fosse o IVV a entidade responsável pela liquidação das taxas de promoção — que 
não é, já que é a própria Recorrente quem autoliquida mensalmente aqueles montantes — tendo os 
factos tributários ocorrido ao longo do ano de 2002, é inegável que uma eventual liquidação datada de 
12 de Fevereiro de 2004 sempre teria sido efectuada com respeito pelo prazo de caducidade do direito 
de liquidação dos tributos.

M) A alegação de caducidade pela Recorrente é manifestamente improcedente.»
3. O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido do provimento do recurso, 

sustentando que a sentença enferma de excesso de pronúncia quanto às questões da nulidade da citação, 
da nulidade do título executivo e legalidade do acto de liquidação das taxas exequendas, erroneamente 
qualificada na sentença como nulidade do acto executivo (fundamentação jurídica fls. 178/179) e 
padece também de omissão de pronúncia quanto à questão da falta de notificação do tributo no prazo 
de caducidade, a qual foi expressamente suscitada pela oponente e constitui fundamento de oposição 
(art.204º nº1 alínea e) CPPT).

4. Colhidos os vistos legais, cabe decidir
5. Do mérito do recurso
Em face das conclusões que delimitam o objecto do recurso, segundo o estatuído nos artigos 684º 

nº3 e 685º -A nº1 do CPC, são as seguintes as questões a apreciar e decidir no presente recurso:
a) Saber se padece de nulidade por excesso de pronuncia a decisão recorrida nos termos do dis-

posto no nº1 do artº 125º do CPPT, artº 668º n.º 1 alínea d) – porquanto o tribunal a quo conheceu de 
questões que a recorrente não havia colocado nem eram suscitadas nos autos;

b) Saber se padece de nulidade por omissão de pronúncia, a decisão recorrida nos termos do 
disposto nos artigos 125º nº1 do CPPT e artigos n.º 668º nº1 alínea d)e 660º, nº2 do CPC, aplicável ex 
vi artigo 2º alínea e) do CPPT.

c) Saber, se o tribunal a quo fez errado julgamento a julgar improcedente a presente oposição à 
execução fiscal porque considerou por não verificada a falsidade do titulo executivo como fundamento 
de oposição à execução fiscal previsto na alínea c) do artº 204º nº1 do CPPT;

5.1 Da alegada nulidade da sentença recorrida por excesso e omissão de pronúncia.
Nos termos do artigo 125.º n.º 1 do Código de Procedimento e de Processo Tributário constituem 

causas de nulidade da sentença a falta de assinatura do juiz, a não especificação dos fundamentos de 
facto e de direito da decisão, a oposição dos fundamentos com a decisão, a falta de pronúncia sobre 
questões que o juiz deva apreciar ou a pronúncia sobre questões que não deva conhecer.

Dispõe, por outro lado, o artº 668º, n.º 1, alínea d) do Código de Processo Civil que é nula a sen-
tença quando o juiz conheça de questões de que não podia tomar conhecimento

A sentença deve, pois, conhecer de todas as questões suscitadas pelas partes, seja como funda-
mento do pedido formulado pelo autor, seja como fundamento das excepções deduzidas, e bem assim 
das controvérsias que as partes sobre elas suscitem, ficando apenas exceptuado o conhecimento das 
questões cuja apreciação e decisão tenha ficado prejudicada pela solução dada a outras.

Alega a recorrente que o Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu apreciou uma multiplicidade 
de questões e vícios que não foram, nem alegados pela A………… na sua petição inicial, nem de al-
guma forma aludidos pelo IVV na contestação dos presentes autos, como por exemplo, a nulidade de 
citação, a nulidade do título executivo, a nulidade do acto executivo e a falta de requisitos essenciais 
do título executivo.

E que, por outro lado, a sentença posta em crise não se pronunciou em absoluto quanto ao segundo 
dos fundamentos de oposição por si invocados nos artigos 28.º e 30.º da petição inicial, ou seja a falta 
de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade

Tem razão a recorrente.
5.2 Efectivamente, no caso vertente a oponente fundou o seu pedido de oposição à execução 

fiscal nos seguintes dois fundamentos que enquadrou na previsão legal do artº 204º n.º 1 do Código de 
Procedimento e Processo Tributário, alíneas c) e e), respectivamente: falsidade do titulo executivo e a 
falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de caducidade.
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Ora, como se constata da sentença impugnada o Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, omi-
tiu qualquer apreciação sobre a invocada a falta de notificação da liquidação do tributo no prazo de 
caducidade (al. e) do artº 204º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo Tributário), e, por outro 
lado, houve por bem conhecer uma série de vícios que não foram sequer alegados pela oponente, no-
meadamente a nulidade da citação, a nulidade do titulo executivo, a legalidade do acto de liquidação 
das taxas exequendas, erroneamente qualificada na sentença como nulidade do acto executivo (1) e a 
falta de requisitos essenciais do titulo executivo.

Com efeito a decisão recorrida começou por elencar as questões suscitadas pelas partes e os fun-
damentos que, na sua perspectiva, haviam sido invocados para deduzir oposição à execução.

Porém, e de uma forma surpreendente a Mº Juiz elencou e passou à análise das seguintes questões, 
que designou como motivos invocados pela oponente para reagir contra a instauração da execução:

 - nulidade da citação, por não cumprimento do disposto no art. 188.º CPPT.
 - nulidade do título executivo, uma vez que se entende ser de aplicar o disposto no DL n.º 99/97 

de 26 de Abril, do qual se retira a exclusão da competência do Presidente do IVV para cobrar taxas;
 - nulidade do acto executivo por não se encontrarem preenchidos os requisitos previstos no 

art. 148.º, n.º 2, alínea a) do Código de Procedimento e Processo Tributário;
 - por último, falsidade do título executivo, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 372.º do Código 

Civil.
Para, a final, concluir que a petição inicial de oposição à execução fiscal deveria ter sido alvo de 

rejeição liminar, por «não ter sido alegado algum dos fundamentos admitidos no n.º 1 do artigo 204.º», e, 
ou, de «ser manifesta a improcedência» — nos termos das alíneas b) e e) do 11.0 1 do citado artigo 209.º 
do Código de Procedimento e de Processo Tributário.

Questões essas que, com excepção da falsidade do titulo executivo, não constituíam fundamento 
da preensão da oponente e, por isso, não haviam sido suscitadas na petição inicial.

Com efeito, o que resulta de toda a economia da petição inicial é que a oponente pugna no sentido 
da extinção da execução invocando apenas falsidade do título executivo e a falta de notificação da 
liquidação do tributo no prazo de caducidade.

Tudo leva a crer, pois, como bem nota a recorrente, que a fundamentação da sentença não corres-
ponde à matéria dos presentes autos, o que patenteia, para além do mais, desatenção quanto ao objecto 
do processo e quanto à pretensão deduzida na oposição à execução fiscal.

Ora, sendo certo que o juiz deve conhecer «de todas as questões que lhe são submetidas, isto é, 
de todos os pedidos deduzidos, todas as causas de pedir e excepções invocadas e todas as excepções de 
que oficiosamente lhe cabe conhecer, não pode, no entanto conhecer de causas de pedir não invocadas, 
nem de excepções na exclusiva disponibilidade das partes (art. 660º, nº2), sendo nula a sentença em 
que o faça. (2)

Acresce dizer que trata de questões que, para além de não terem sido alegadas estavam completa-
mente ausentes do processo, pelo que não era de ponderar, sequer a possibilidade do seu conhecimento 
oficioso.

Daí que se entenda que o tribunal “a quo” se pronunciou sobre questões que não devia conhecer, 
estando a sentença recorrida, nessa parte, ferida de nulidade por excesso de pronúncia – artºs 125º nº1do 
CPPT, artº 668º n.º 1 alínea d) do Código de Processo Civil  - o que desde já se decide.

5.3 De outra banda a sentença enferma também de nulidade por omissão de pronúncia, já que, 
como vimos, omitiu qualquer apreciação sobre a invocada a falta de notificação da liquidação do 
tributo no prazo de caducidade (al. e) do artº 204º, n.º 1 do Código de Procedimento e Processo 
Tributário).

Com efeito a falta de notificação do tributo no prazo de caducidade constitui fundamento de opo-
sição (art.204º nº1 alínea e) CPPT) e foi expressamente suscitada pela oponente a titulo subsidiário para 
o caso de se julgar, como se julgou, improcedente a falsidade do titulo executivo, primeiro fundamento 
da oposição (cf. petição inicial. artºs 28 a 30).

Sendo que a sentença descurou a apreciação daquele fundamento de oposição, que se não mos-
trava prejudicado pelo conhecimento dos demais, debruçando -se sobre as questões cima referidas de 
que, aliás, não devia conhecer.

E não só omitiu a apreciação daquela questão como nada disse sobre as razões porque dela não 
dela tomava conhecimento.

Ocorre pois, nulidade da sentença por omissão de pronúncia, já que o Tribunal a quo deixou de 
se pronunciar sobre questão submetida pelas partes à sua apreciação e decisão e que se não mostrava 
prejudicada pelo conhecimento e decisão dado a outras  - arts. 660º n.º 2 e 668º n.º 1 alínea d) do Código 
de Processo Civil (3).

Haverá assim que conceder, também nesta parte, provimento ao recurso, revogando a sentença 
recorrida que julgou não ter sido alegado algum dos fundamentos admitidos no n.º 1 do artigo 204º 
do Código de Procedimento e Processo Tributário e baixando os autos ao tribunal “a quo” para que 
conheça do invocado fundamento de oposição à execução fiscal.



2733

6. Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste Su-

premo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso e declarar, nos termos do art. 125º 
nº1 Código de Procedimento e Processo Tributário, a nulidade da sentença por excesso de pronúncia 
sobre as questões supra enunciadas  - nulidade da citação, nulidade do titulo executivo, legalidade do 
acto de liquidação das taxas exequendas, erroneamente qualificada na sentença como nulidade do acto 
executivo, e falta de requisitos essenciais do titulo executivo  - bem como por omissão de pronúncia 
sobre o fundamento de oposição invocado (falta de notificação do tributo no prazo de caducidade, 
art.204º nº1 alínea e) CPPT), revogando a sentença recorrida e ordenando a baixa dos autos à primeira 
instância (artº 731º, ns. 1 e 2 do Código de Processo Civil) para ser substituída por outra que conheça 
do mérito do fundamento de oposição invocado.

Custas pelo recorrido, que contra -alegou neste Supremo Tribunal Administrativo.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Ascensão Lopes — Valente Torrão.

(1) Como bem nota o Exmº Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo.
(2) Vide, José Lebre de Freitas, João Redinha, Rui Pinto, Código de Processo Civil Anotado, Vol I., pag. 670».
(3) Cf. neste sentido Acórdãos de 09.04.2008, recurso 756/07, e de 23.04.2008, recurso 964/06, i www.dgsi.pt. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Erro na forma de processo. Pedido. Convolação.

Sumário:

 I — O erro na forma do processo afere -se pela adequação do meio processual ao pe-
dido que se pretende fazer valer, sendo que no caso de ser deduzido mais do que 
um pedido e a algum deles se mostrar adequada a forma processual escolhida, 
não há lugar a convolação.

 II — Em abstracto, a alegação de que não é possível a instauração de execução fiscal 
após a sociedade ter sido declarada insolvente constitui fundamento válido de 
oposição à execução fiscal, subsumível à alínea i) do n.º 1 do artigo 204.º do 
CPPT.

Processo n.º 1142/12 -30.
Recorrente: Massa Insolvente de A… e Outro.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A massa insolvente de A………… e B…………, representada pela Administradora de Insolvên-

cia, recorre da decisão que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, absolveu da instância 
a Fazenda Pública, na oposição que aquela deduziu contra a execução fiscal n.º 2704201101003470, 
instaurada no Serviço de Finanças de Tondela para cobrança de dívidas de IRS relativas a 2009.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
1.  - A oposição judicial está prevista nos arts. 203º, 204º e sgts. do CPPT e o art. 204º prevê taxa-

tivamente os fundamentos que poderão lastrar uma oposição judicial num P.E.F. (processo de execução 
fiscal), sendo certo que a alínea b) do referido art. 204º menciona expressamente a ilegitimidade do 
executado como possibilidade da alegação em sede de oposição judicial

2.  - A suscitada nulidade da citação, alegada pela recorrente está directa e intrinsecamente rela-
cionada com o facto desta não se considerar devedora na presente execução – isto é que, nela, é parte 
ilegítima e que este PEF não poderá prosseguir contra si, pelo que, in casu, se tratará, antes de mais, 
de um caso, não só de “simples” ilegitimidade processual como, antes, de um caso de ilegitimidade 
substantiva.
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3.  - Os restantes fundamentos desta concreta oposição estão enquadrados na previsão do art. 204º 
do CPPT.

4.  - Por outro lado, e ainda que assim não se entenda, o que não se concede e avança por mera 
cautela de patrocínio, a alínea i) do art. 204º estabelece que podem ainda servir de fundamento à opo-
sição quaisquer outras ilegalidades não previstas nas alíneas anteriores.

5.  - A recorrente suscitou expressamente várias questões, concretizadas nos vários pedidos que 
formulou na p.i. de oposição e, sobre estes pedidos, não estabeleceu nenhuma ordem de hierarquia ou 
subsidiariedade. Em consequência e a ser assim,

6.  - Continuando a ressalvar o muito respeito devido, o tribunal de 1ª instancia deveria considerar 
sem efeito o pedido que fosse entendido como estando em contradição com a forma de processo, por 
aplicação do art. 193ºnº 4 do CP Civil, devendo prosseguir os autos para apreciação dos pedidos que 
se considerasse já observarem a adequação formal necessária ao estatuído pelo CPPT.

7.  - Ao invés, ao decidir da forma que vai recorrida, o tribunal “a quo” gera a perigosíssima even-
tualidade de cercear o direito da recorrente apresentar a sua petição de oposição em tempo útil, isto é, 
nos 30 dias previstos para o efeito, no art. 203º do CPPT.

8.  - Subsidiariamente, apenas, e em dever de patrocínio, admite a recorrente a aplicação do regime 
previsto no art. 279º n.º 1 do CP Civil; através da suspensão destes autos de oposição até à decisão transitada 
em julgado daquela referida arguição de nulidade da citação e esta solução teria, pelo menos, a virtude de não 
coarctar à ora recorrente o direito de debater judicialmente as matérias que depositou na sua peça processual.

9.  - Entendem a recorrente que a douta decisão recorrida violou os arts. 203º e 204º do CPPT, o 
art. 103º da LGT, bem como, pela não previsão da possibilidade da sua aplicação, os arts. 193º n.º 4 e 
279º n.º 1 do CPC, isto é, ao não ter sofrido a aplicação merecida e possível, nos presentes autos, devendo 
ser revogada a douta sentença recorrida, sendo substituída por decisão que ordene o prosseguimento 
da oposição para conhecimento de todas as questões aí suscitadas;

10.  - Ou, e caso assim não se entenda, que ordene a suspensão da presente execução até à deci-
são definitiva e transitada sobre a suscitada arguição de nulidade da citação da executada – assim se 
entenda, de acordo com a douta sentença recorrida que deverá ser matéria a conhecer pelo Sr. Chefe 
do SF de Tondela.

Termina pedindo o provimento do recurso.
1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer no sentido da improcedência do recurso, nos termos seguintes:
«FUNDAMENTAÇÃO
1. A decisão de absolvição da Fazenda Pública da instância de oposição à execução fiscal foi 

consequência da decisão de convolação da petição de oposição em requerimento dirigido ao órgão da 
execução fiscal, para apreciação do pedido principal formulado: declaração de nulidade da citação da 
oponente.

A nulidade da citação por inobservância das formalidades prescritas na lei não constitui fundamento 
de oposição à execução fiscal, devendo ser arguida perante o órgão da execução fiscal, no prazo para 
dedução de oposição; eventual decisão desfavorável é passível de reclamação para o tribunal tributário 
(art. 198º nºs. 1/2 CPC e art. 276º CPPT; acórdãos STA Pleno SCT 28.02.2007, processo n.º 803/04, 
3.12.2008, processo n.º 671/08; 6.05.2009, processo n.º 632/08; Pleno SCT 24.02.2010, processo 
n.º 923/08; na doutrina Jorge Lopes de Sousa Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado 
e comentado 5ª edição Volume II p. 270).

2. Ocorrendo erro na forma de processo deve operar -se a convolação para a forma de processo 
legalmente adequada (art. 97º n.º 3 LGT; art. 98º n.º 4 CPPT).

A convolação operacionaliza o princípio da tutela judicial efectiva, com expressão na corres-
pondência entre direito e acção adequada (art. 2º n.º 2 CPC) e justifica -se por razões de economia 
processual.

Nesta conformidade a petição de oposição à execução deve ser convolada para requerimento de 
arguição da nulidade da citação, a apreciar pelo órgão da execução fiscal.

3. A formulação da nulidade da citação como pedido principal, com consequência no prosse-
guimento da execução fiscal, prejudica a apreciação do pedido subsidiário traduzido na extinção da 
execução fiscal por inexigibilidade da dívida exequenda (cf. arts. 15º e sgs. fls.14).

CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A decisão impugnada deve ser confirmada.
O processo deve ser enviado ao órgão da execução fiscal para apreciação do requerimento de 

arguição da nulidade da citação»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na decisão recorrida não foi fixada matéria de facto, o que se compreende face ao sentido 

dessa mesma decisão.
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Com efeito, julgando verificado o erro na forma de processo, a sentença absolveu a Fazenda Pública 
da instância e determinou a convolação da petição inicial em requerimento de arguição de nulidades a 
apreciar no âmbito do processo de execução fiscal, ordenando, consequentemente, também a remessa 
dos autos à execução fiscal para aí ser apreciado o referido requerimento.

E para tanto argumenta -se, em síntese, na sentença, que sendo o pedido de nulidade da citação “o 
pedido principal”, o mesmo não constitui fundamento de oposição à execução fiscal, pois “o que está 
em causa é a prática pelo Órgão de Execução Fiscal de um acto a que a executada imputa nulidade”, 
pelo que o requerimento para apreciar a alegada nulidade da citação deve ser dirigida ao Órgão de 
Execução Fiscal.

E nesta sequência, o Mmº Juiz “a quo” procedeu à referida convolação, depois de mencionar não 
haver qualquer obstáculo quanto à tempestividade, uma vez que a nulidade foi arguida dentro do prazo da 
oposição à execução fiscal, como exigido pelo art. 198º, n.º 2, do Código de Processo Civil (CPC).

3. A recorrente não se conforma com tal decisão, sustentando, em síntese, no presente recurso, 
que alegou fundamento válido de oposição à execução fiscal.

Assim, em face das conclusões (que delimitam o objecto e âmbito do recurso  - cfr. os arts. 684º, 
n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT), a questão a apreciar e decidir é apenas a de 
saber se a decisão recorrida fez errado julgamento quando absolveu a Fazenda Pública da instância com 
fundamento em erro na forma do processo e, em consequência, ordenou que o processo prosseguisse 
sob a forma de requerimento dirigido ao Órgão de Execução Fiscal.

Vejamos.
4.1. Trata -se, no caso, de uma oposição deduzida pela massa insolvente de A………… e B…………, 

representada pela administradora de insolvência, contra a execução fiscal n.º 2704201101003470 do 
Serviço de Finanças de Tondela, que contra ela foi instaurada para cobrança de dívidas de IRS relativas 
ao exercício de 2009, no montante de global de 4.728,85 Euros.

Nessa oposição e invocando os fundamentos das als. a), b), d), e), g) e i) e segts. do n.º 1 do 
art. 204º do CPPT, a oponente alegou, em resumo, o seguinte:

A citação efectivamente efectuada no âmbito destes autos não poderá produzir quaisquer efeitos, 
ocorrendo a respectiva nulidade:

 - Porquanto «o destinatário da notificação deverá ser a “Massa Insolvente”» e não a “adminis-
tradora da insolvência”;

 - Porque há omissão de notificação para o exercício «do direito de audiência prévia quanto ao 
objecto da execução»;

 - Porque a certidão de dívida que acompanhava a citação não contém «a informação completa 
sobre a origem dos montantes executados e a forma como foram calculados»;

 - Porque, subsidiariamente, não podia ter sido instaurada a execução fiscal após declaração de 
insolvência da sociedade originária devedora, sendo que a Fazenda Pública deveria ter reclamado os 
seus créditos no processo de insolvência;

 - Não é exigível qualquer imposto pela insolvente e muito menos pela ora oponente;
 - Também não poderão “ser exigíveis eventuais coimas, custas processuais e/ou juros pela falta 

de entrega desse mesmo imposto e todas as quantias que derivem dessa quantia “raiz”;
E, a final, a oponente formulou o pedido nos seguintes termos:
«Termos em que, e nos melhores de direito, deverá a presente petição de oposição ser recebida, 

ser declarada procedente e em consequência:
1º. Declarar nula a citações [sic] da oponente, devendo ordenar -se a anulação de todo o proces-

sado posterior e uma vez que o art. 41º n.º 3 do CPPT não poderá aqui ter lugar atenta a factualidade 
alegada;

2º. Declarar nula e de nenhum efeito a certidão/liquidação de dívida, títulos executivos que sejam 
o fundamento dos presentes autos de execução e consequentemente nula também a citação da executada 
ora oponente;

3º. Declarar inexigível a quantia exequenda peticionada nos presentes autos, absolvendo -se a 
oponente do pedido executivo».

4.2. Como acima se disse, a discordância da recorrente com o julgado recorrido resume -se, no 
essencial, à alegação de que invocou fundamento válido de oposição à execução fiscal. Pelo que, em 
face das conclusões do recurso, a questão a apreciar e decidir se reconduz à de saber se a decisão re-
corrida fez errado julgamento quando absolveu a Fazenda Pública da instância com fundamento em 
erro na forma do processo e, em consequência, ordenou que o processo prosseguisse sob a forma de 
requerimento dirigido ao Órgão de Execução Fiscal.

Na verdade, a decisão recorrida julgou verificada a nulidade por erro na forma do processo e orde-
nou a prossecução do processo como requerimento endereçado à execução fiscal, mas também absolveu 
a Fazenda Pública da instância (embora, como bem salienta Jorge Lopes de Sousa, a consequência do 
erro na forma do processo, de acordo com o disposto no art. 198º, nºs. 1 e 2, do CPC, seja, tão -só, a 
anulação dos actos que não possam ser aproveitados e a prática dos que forem estritamente necessá-
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rios para que o processo se aproxime, quanto possível, da forma estabelecida pela lei, em obediência 
ao princípio da economia processual, só não sendo possível o aproveitamento dos actos já praticados 
quando deles resulte diminuição das garantias do réu).

E o erro na forma do processo ocorre, de acordo com a sentença recorrida, dado que, tendo pre-
sente que o pedido de nulidade de citação é o pedido principal, facilmente se verifica que o objecto dos 
presentes autos não encontra enquadramento nas previsões do art. 204º do CPPT; ou seja, aferiu -se da 
nulidade decorrente do erro na forma do processo, não em face dos pedidos formulados na petição inicial, 
mas em face daquele que se considerou ser o único fundamento invocado na petição inicial: a “nulidade 
da citação”. Assim, e considerando também que essa nulidade deve ser arguida mediante requerimento 
dirigido ao Órgão de Execução Fiscal, ponderou -se a possibilidade de convolar a petição inicial para a 
forma processual adequada, tendo -se concluído afirmativamente, tanto mais que a nulidade foi arguida 
dentro do prazo da oposição à execução fiscal, como exigido pelo art. 198º, n.º 2, do CPC.

Ora, assim recortada a questão, verifica -se que é idêntica à que foi apreciada por este Supremo 
Tribunal, nos acórdãos de 29/2/2012, proc. 01161/11, de 6/6/12, rec. n.º 124/12 e de 20/6/2012, rec. 
n.º 0481/12, de que o ora relator foi adjunto e relator. E não havendo razões para alterar a jurisprudência 
ali fixada, vamos, por isso, com a devida vénia, transcrever os mencionados arestos, ainda que com as 
devidas adaptações.

Escreve -se, a este propósito, no citado Acórdão:
“Antes do mais, impõe -se recordar aqui a noção de erro na forma do processo e o critério operativo 

por que se afere o mesmo.
O erro na forma do processo é uma nulidade que consiste na utilização de meio processual im-

próprio. Como é sabido, a verificação do erro na forma do processo afere -se pela adequação do meio 
processual utilizado ao fim por ele visado: se o pedido, ou seja, a concreta pretensão de tutela solicitada 
pelo autor ao tribunal não se ajusta à finalidade abstractamente figurada pela lei para essa forma pro-
cessual ocorre o erro na forma do processo (() Cfr. ALBERTO DOS REIS, Código de Processo Civil 
Anotado, volume II, Coimbra Editora, 3ª edição – reimpressão, págs. 288/289. No mesmo sentido, 
RODRIGUES BASTOS, Notas ao Código de Processo Civil, volume I, 3ª edição, 1999, pág. 262, e 
ANTUNES VARELA, Revista de Legislação e Jurisprudência, ano 100º, pág. 378).

Salvo o devido respeito, no despacho impugnado não se distinguiram em termos inequívocos 
duas situações que não se confundem: uma realidade é a falta de alegação de fundamento válido de 
oposição à execução fiscal, que conduziria sem mais à rejeição liminar nos termos do disposto no 
art. 209º, n.º 1, alínea b), do CPPT, como bem salientou a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Viseu, sem prejuízo da possibilidade de apresentação de nova petição inicial ao abrigo do disposto 
nos arts. 234º -A e 476º, do CPC; realidade diferente é o erro na forma do processo, que constitui uma 
nulidade de conhecimento oficioso, mas que impõe a convolação do processo para forma adequada 
(cfr. art. 98º, n.º 4, do CPPT, e art. 97º, n.º 3, da LGT), com anulação apenas dos actos que não possam 
aproveitar -se para a forma processual adequada sem diminuição das garantias de defesa (cfr. art. 199º, 
nºs. 1 e 2, do CPC), sendo que, se não for possível a sanação da nulidade, o erro na forma do processo 
determina o indeferimento da petição inicial, se verificada na fase liminar, ou, se já ultrapassada a fase 
liminar, a anulação de todo o processado, com a absolvição do réu da instância (cf. arts. 288º, n.º 1, 
alínea b), 493º, nºs. 1 e 2, e 494º, alínea b), todos do CPC).

Ora, no despacho recorrido, após se referir que não fora invocado fundamento válido de oposição 
e considerando -se que fora invocada exclusivamente a nulidade da citação, entendeu -se verificado o 
erro na forma do processo, pelo que se passou a ponderar a possibilidade de convolação do processo 
para a forma adequada, que se entendeu ser o requerimento dirigido à própria execução fiscal, tendo -se 
concluído pela afirmativa.

Acontece, porém, que toda a argumentação aduzida no despacho liminar» (no presente caso, na 
sentença recorrida) «em ordem a considerar que se verificava o erro na forma do processo se alheou 
dos pedidos formulados na petição inicial, centrando -se exclusivamente na única causa de pedir que 
considerou ter sido invocada, qual seja a da nulidade da citação. Não se atentou, designadamente, que 
o pedido que foi formulado na petição inicial em terceiro lugar, que se deve «[d]eclarar inexigível a 
quantia exequenda peticionada nos presentes autos, absolvendo -se a oponente do pedido executivo» 
(cfr. 4.1.), é um pedido típico da oposição à execução fiscal.

Para este pedido, a forma processual escolhida pela Executada é, inequivocamente, a ajustada 
(…) o que nos obriga a reequacionar a questão do erro na forma do processo, tendo presente que os 
dois outros pedidos formulados na petição inicial, que, afinal, não são senão um – de declaração da 
nulidade da citação – não são pedidos a que a forma processual escolhida – a oposição à execução 
fiscal – se adeque.

Ora, ensina JORGE LOPES DE SOUSA, sob a epígrafe «Erro parcial na forma de processo»:
«Nos casos em que tenha sido efectuada cumulação de pedidos e a forma do processo seja adequada 

à apreciação apenas de um deles, não poderá haver correcção da forma de processo quanto aos processos 
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para os quais a forma de processo é inadequada, pois o processo tem de seguir a forma escolhida pelo 
interessado relativamente à apreciação do pedido para que essa forma de processo é adequada.

Nestes casos, a solução que se extrai do tratamento dado a uma questão paralela no n.º 4 do 
art. 193º do CPC, é a de considerar sem efeito o pedido ou pedidos para o qual o processo não é ade-
quado, seguindo o processo apenas para apreciação do pedido que deva ser apreciado em processo do 
tipo escolhido pelo interessado.

Essa consequência é uma aplicação da regra do art. 199º do CPC, segunda a qual, no caso de 
erro na forma de processo, é nulo todo o processado que não puder aproveitar -se para a tramitação de 
acordo com a forma estabelecida na lei. Nesses casos de erro parcial da forma de processo, como este 
tem de prosseguir para apreciação do pedido para que é adequado, a consequência relativamente ao 
outro pedido será a de nulidade parcial do processo, na parte a ele respeitante, o que se reconduz a que 
o processo prossiga como se esse pedido não tivesse sido efectuado» (() (Ob. cit., volume II, anotação 
10 e) ao art. 98º, págs. 92/93).

Verificado que está que um dos pedidos formulados na petição inicial é adequado à forma pro-
cessual escolhida e em face do que acima deixámos dito, somos conduzidos à conclusão de que deve o 
processo prosseguir para conhecimento desse pedido, considerando -se sem efeito os demais pedidos, 
devendo decretar -se a nulidade parcial do processo no que a estes respeita.

Admitimos, no entanto, que, caso não houvesse na petição inicial alegação capaz de constituir 
fundamento válido de oposição à execução fiscal, não faria sentido fazer prosseguir o processo para 
apreciar esse pedido. Dito de outro modo, de nada valeria a formulação de um pedido adequado se não 
houvesse causa de pedir que pudesse integrar fundamento válido de oposição.

Cumpre, pois, verificar se algum dos fundamentos invocados na petição inicial pode integrar, em 
abstracto, fundamento válido de oposição à execução fiscal, a justificar que esta prossiga para conhe-
cimento do pedido de extinção da execução.

Como dissemos já, a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu parece ter considerado 
que na petição inicial se invocou uma só causa de pedir (e se formulou um só pedido), qual seja a nu-
lidade da citação. A ser assim, subscreveríamos a decisão recorrida, se bem que com fundamentação 
algo diversa.

Acontece, no entanto, que na petição inicial foi também invocada uma outra causa de pedir, a 
qual constitui fundamento válido de oposição à execução fiscal. Na verdade, para além da nulidade da 
citação (() A Oponente alegou também (…) que, porque foi declarada a sua insolvência, não podia agora 
ser -lhe agora exigida coercivamente uma dívida que não foi reclamada no processo de insolvência).

Ora, em abstracto, a alegação de que não era possível a instauração de uma execução fiscal após 
a sociedade ter sido declarada insolvente constitui fundamento válido de oposição à execução fiscal, 
subsumível à alínea i) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, como bem salientou o Procurador -Geral Adjunto 
no seu parecer (() Neste sentido, JORGE LOPES DE SOUSA, ob. cit., volume III, anotação 38 b) ao 
art. 204º, págs. 498/499).

Assim, porque na petição inicial foi formulado pedido próprio da oposição à execução fiscal e nela 
foi invocado fundamento de oposição atendível, não há que ponderar a possibilidade de convolação para 
qualquer outra forma processual, antes sendo de reiterar a conclusão acima formulada, de que deve o 
processo prosseguir para conhecimento desse pedido, considerando -se sem efeito os demais pedidos, 
devendo decretar -se a nulidade parcial do processo no que a estes respeita.

Não resistimos a citar aqui de novo JORGE LOPES DE SOUSA, que, renovando a doutrina acima 
exposta, mas agora referindo -se à hipótese aqui em causa – de cumulação da arguição de nulidade da 
citação em processo de oposição à execução fiscal com fundamento de oposição previsto no art. 204º, 
n.º 1, do CPPT –, afirma:

«Se a arguição de nulidade por falta de citação ou qualquer nulidade secundária for feita em opo-
sição à execução fiscal, nos casos em que não o pode ser, poderá haver possibilidade de convolação 
de petição de oposição em requerimento de arguição de nulidade com a consequente incorporação do 
mesmo no processo de execução fiscal, convolação essa que, quando possível, é obrigatória, nos termos 
dos arts. 97º, n.º 3, da LGT, e 98º, n.º 4, do CPPT.

Tal possibilidade, porém não existe quando a nulidade da citação não é o único fundamento de 
oposição invocado e entre os invocados se inclua algum que esteja previsto como tal no art. 204º.

Em situações deste tipo, havendo uma cumulação de pedidos e ocorrendo erro na forma de pro-
cesso quanto a um deles, a solução que se extrai do regime do processo civil é considerar sem efeito o 
pedido para o qual o processo não é adequado, como se infere da solução dada a uma questão paralela 
no n.º 4 do art. 193º do C.P.C. Na verdade, refere -se nesta norma, para o caso de cumulação de pedidos 
substancialmente incompatíveis que «a nulidade subsiste, ainda que um dos pedidos fique sem efeito, 
por incompetência do tribunal ou por erro na forma de processo». Não se estará, decerto, perante um 
caso aqui directamente enquadrável, pois não haverá cumulação de pedidos substancialmente incom-
patíveis. No entanto, nesta norma pressupõe -se que a solução legal para a apresentação de um pedido 
para o qual o processo é inadequado é a de que ele «fique sem efeito», prosseguindo o processo para 
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apreciação do pedido para o qual o processo é adequado. Por isso, nestes casos em que são invoca-
dos fundamentos de oposição juntamente com a arguição de nulidade, não haverá possibilidade de 
convolação, por esta pressupor que todo o processo passasse a seguir a tramitação adequada e, nestas 
situações, tal não poder determinar -se, por o processo de oposição ser o próprio para apreciação dos 
fundamentos invocados que devam ser apreciados em processo de oposição» (() Ob. cit., volume III, 
anotação 14 ao art. 165º, págs. 146/147).

O despacho recorrido, que decidiu em sentido diverso – ou seja, no sentido da convolação da 
oposição à execução fiscal em requerimento de arguição de nulidade a incorporar na execução fiscal 
– não pode pois manter -se, devendo o processo ser devolvido à 1ª instância, a fim de aí prosseguir para 
conhecimento do pedido de extinção da execução fiscal, se nada mais a isso obstar” (fim de citação).

4.3. Aplicando o exposto ao caso em análise, e porque se trata, repete -se, de questão idêntica, a 
sentença recorrida, que decidiu convolar a petição inicial da oposição deduzida pela ora recorrente em 
requerimento dirigido ao órgão de Execução Fiscal, não pode, pois, manter -se, devendo o processo ser 
devolvido à 1ª instância, a fim de aí prosseguir para conhecimento do pedido de extinção da execução 
fiscal, se a tanto nada mais obstar.

Refira -se, ainda, que apesar de a recorrente invocar (cfr. o art. 13º da PI) a «manifesta falta de fun-
damentação da certidão de dívida e da citação à oponente, o que implica a arguição da sua nulidade – o 
que se faz de forma expressa – nos termos do art. 265º do CPP Tributário» e alegar, nos arts. 14º e 15º da 
mesma PI, que apenas de forma subsidiária, invoca a inexigibilidade da dívida, o que é verdade é que, 
aquando da formulação dos pedidos, não expressa nenhuma relação de subsidiariedade entre eles.

Daí, também, com o devido respeito, a não concordância com o entendimento do Exmo. Procurador-
-Geral Adjunto, no sentido da improcedência do recurso, com fundamento em que os vários funda-
mentos de oposição (ilegitimidade da massa falida e inexigibilidade perante esta) foram feitos a título 
subsidiário e decorrem todos da nulidade da citação.

Assim sendo, o presente recurso merece provimento, em conformidade com os fundamentos 
constantes dos citados acórdãos deste STA, de 29/2/2012, proc. 01161/11, de 6/6/12, rec. n.º 124/12 e 
de 20/6/2012, rec. n.º 0481/12, que reproduzimos, com o que ficam, consequentemente, prejudicadas 
as demais questões suscitadas a título subsidiário.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e ordenar 

a baixa dos autos à 1ª instância, a fim de aí ser conhecido o pedido de extinção da execução fiscal, se 
a tanto nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda 
Maçãs. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Intimação para um comportamento. Arguição de nulidades processuais. Legitimidade 
passiva da Fazenda Pública. Meio de reacção à decisão judicial.

Sumário:

 I —  Em lugar algum do artº 147º do CPPT se refere especificamente qualquer órgão 
da Administração Tributária como detentor da legitimidade passiva. Assim sendo, 
tem de entender -se que o representante da Fazenda Pública deve intervir ao abrigo 
das regras gerais sobre a sua legitimidade passiva contidas nos artºs 9º n.º 4 e 15º 
n.º 1 alínea a) ambos do CPPT.

 II —  A discordância com uma decisão judicial só pode ser apreciada se formalizada 
em meio de reacção próprio.

Processo n.º 1148/12 -30.
Recorrente: A…………………………., SA.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Ascensão Lopes.
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Arguição de Nulidades Processuais
I  - RELATÓRIO
A…………………….., SA., com o NIF. …………………… e
melhor identificada nestes autos, veio como preliminar do processo principal requerer o decreta-

mento provisório de providência cautelar de intimação para passagem de certidão, contra o 1º Serviço de 
Finanças de Matosinhos, nos termos do disposto nos art.s 147º, n.º 6 do CPPT e 112º e ss. e 131º, n.º 1 do 
CPTA, alegando para o efeito e em resumo, que em 24.01.2011 foi citada para o processo de execução 
fiscal 18212011010100817 para cobrança coerciva da liquidação adicional do IVA no montante de € 
38.881.382,00, tendo apresentado garantia através de fiança prestada pela B…………………………, 
no valor de € 49.218.625,71, garantia esta considerada idónea por decisão proferida pelo TAF do Porto, 
transitada em julgado, e que apesar desta decisão, o Serviço de Finanças entende que a situação fiscal 
relativamente à execução identificada não se encontra regularizada.

No Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto foi proferido despacho, em 02.11.2011, que rejeitou 
liminarmente a presente acção, decisão com que a Requerente não se conformou, tendo interposto o 
presente recurso jurisdicional para o TCA -Norte que por acórdão de 20/09/2012 se declarou incompe-
tente em razão da hierarquia, após o que os autos subiram a este STA.

A recorrente apresentou alegações nas quais concluiu:
NESTES TERMOS e nos melhores de Direito, deve, com subida imediata, conceder -se provimento 

ao presente recurso, assim se revogando a decisão recorrida, o que se fará por obediência à Lei e por 
imperativo de JUSTIÇA!

Este STA por acórdão de10/04/2013 decidiu: (destacam -se apenas os trechos mais relevantes 
da decisão)

(…)
DO EVENTUAL ERRO DE JULGAMENTO:
Diz a recorrente que o julgamento de indeferimento liminar, com fundamento de que a pretensão 

deduzida é manifestamente improcedente, contraria o preceituado nos art.º s 112.º, 116.º, n.º 2 alínea d) 
e 131.º, todos do CPTA.

Desde já adiantamos que nos parece que o recurso merece provimento, pois que procede o erro 
de julgamento em matéria de direito.

Com efeito e, como destaca o Mº Pº junto da 2ª Instância, o indeferimento liminar da pretensão 
deduzida baseou -se na impropriedade do meio processual, decorrente da cumulação de dois tipos de 
acções diferentes. Ou seja, na tese da decisão recorrida, o pedido formulado através do meio processual 
utilizado em concreto, e que consiste no decretamento imediato, e com carácter provisório, da provi-
dência para a emissão de certidão com situação tributária regularizada, enquadra -se no art.º 104.º do 
CPTA e não nas formas processuais previstas no art.º 112.º e 131.º, ambos do CPTA.

Porém, salvo o devido respeito, parece -nos que a recorrente acaba por ter razão.
Face ao que vem formulado no pedido e ao alegado na causa de pedir, a recorrente intentou, 

o que apelidou de providência cautelar de intimação para a passagem de certidão, e enquadrou tal 
forma processual nos art.º s 112.º e 131.º, ambos do CPTA. E, utilizou a referida “forma” proces-
sual cautelar porque, segundo alega na causa de pedir, pretende que judicialmente se intime a AT 
a certificar que a dívida exequenda no PEF se mostra garantida através de fiança, (tal como foi já 
decidido judicialmente e com trânsito em julgado), e a recusa da AT, em satisfazer a pretensão objecto 
da intimação que intenta, causa -lhe prejuízos irreparáveis, porque sem a certificação pretendida 
está impedida de instruir candidaturas a concursos públicos, contratos com entidades públicas e 
outros projectos de diversa natureza. Infere -se, porém, que a mesma recorrente pretende intimar a 
Administração tributária para um comportamento que especifica. A ser assim, como cremos que é, 
a “providência cautelar” deduzida tem enquadramento legal no artº 112.º, n.º 2, alínea f) do CPTA, 
pois destina -se a obter da AT uma conduta, por alegada violação de decisão judicial já transitada 
em julgado. E porque, a acção intentada se destina a tutelar um direito conferido judicialmente, e 
se reveste de especial urgência, pede o seu decretamento provisório, (o que, é certo, alguns autores 
não admitem - vide Mário de Aroso de Almeida e Carlos Alberto Fernandes Cadilha in Comentário 
ao Código de Processo nos Tribunais Administrativos (2010), pag. 743, quanto á provisoriedade 
da providência cautelar).

Mas, não se vê que tal, constitua óbice ao prosseguimento dos autos, porque a petição apresentada 
como providência cautelar pode ser tida como intimação para um comportamento (artº 147º n.º 1 do 
CPPT) ou convolada, atendendo à urgência do processo e ao abrigo do artº 121º do CPTA, num processo 
sumário urgente, desde que se verifiquem os respectivos pressupostos. Regista -se, ainda, a alegação 
do fundado receio de lesão irreversível (urgência) e o direito aparente que assiste à contribuinte pelo 
que, desde já, se impõe a admissão da petição apresentada com a subsequente notificação da Fazenda 
Pública para se pronunciar querendo.

Assim sendo é de revogar a decisão recorrida, devendo os autos baixar à 1ª instância para o pros-
seguimento da acção intentada.
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4 - DECISÃO:
Pelo exposto, acordam os Juízes deste STA em conceder provimento ao recurso, revogando a 

decisão recorrida, que deverá ser substituída por outra que ordene a notificação da Fazenda Pública 
para se pronunciar querendo, se a tanto não obstar qualquer fundamento diverso dos que já foram 
apreciados.

Vem agora a Fazenda Pública arguir nulidade processual com os seguintes fundamentos:
1 — Foi a reclamante, na qualidade de Representante da Fazenda Pública, notificada do Acórdão, 

a fls..., proferido nos autos de providência cautelar de intimação para passagem de certidão.
2 — Salvo o devido respeito, entende -se que tal notificação é nula, uma vez que quer estejamos 

perante uma intimação para a passagem de certidão, intimação para um comportamento ou providên-
cia cautelar, o Representante da Fazenda Pública, não tem competência para intervir em tal tipo de 
providência.

3 — Na verdade, o Representante da Fazenda Pública, não tem legitimidade passiva para intervir 
num processo de intimação para um comportamento, dado que, no processo regulado pelo art. 147º do 
CPPT, deve ser intimado o órgão que tem competência para adoptar o comportamento requerido e não 
o Representante da Fazenda Pública, que nem sequer é referido nesse mesmo artigo (147º do CPPT) 
como a entidade competente para nele intervir.

4 — O mesmo se aplica à intimação para a passagem de certidão ou qualquer outra providência 
cautelar, todas elas reguladas pelo CPTA, por expressa remissão do n.º 1 do art. 146º do CPPT.

5 — Em todos estes tipos de processo deve, pois, aplicar -se a regra da legitimidade passiva 
constante do art. 10º do CPTA, designadamente, nos termos do n.º 4, considerando -se como detendo 
legitimidade passiva para intervir nos mesmos a própria entidade que tem competência para praticar o 
acto ou realizar a prestação jurídica devida.

6 — Ainda para mais quando como, no caso presente, o pedido de passagem de certidão foi pela 
recorrente formulado contra órgão determinado, 1º Serviço de Finanças de Matosinhos, por ser este 
aquele que detém competência para praticar o acto requerido.

7  - Igualmente se faz realçar que as notificações, como a presente, se vêm sempre efectuando na 
pessoa do Representante da Fazenda Pública mas que este nunca interveio no presente processo, pelo 
que, a questão da falta de citação do Réu não se encontra sanada.

8  - Termos pelos quais se continua a invocar que existe, no presente processo, falta de citação 
do Réu, nos termos do art. 195º do CPC, a qual não se encontra sanada no processo e que acarreta 
que se devem considerar como nulas e de nenhum efeito as notificações efectuadas, no processo, ao 
representante da Fazenda Pública, incluindo a presente.

9  - E se requer que seja promovida a notificação ao Chefe do Serviço de Finanças de Matosinhos 1 
que foi a entidade identificada na petição inicial como aquela contra quem foi formulado o pedido de 
intimação para a passagem de certidão.

10  - Pelo que, se devem considerar nulas e de nenhum efeito as notificações efectuadas ao Repre-
sentante da Fazenda Pública, subsequentes à prolação do despacho de indeferimento liminar, a fls.289 
a 292, bem como, a presente notificação também efectuada ao Representante da Fazenda Pública junto 
do STA.

11 — Segunda a mesma ordem de razões, também não faz sentido, salvo o devido respeito, o ora 
deliberado, de admissão da petição apresentada com a subsequente notificação da FP para se pronunciar 
querendo.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Ex.as, se requer que sejam declarados nulos e 
sem efeito os actos posteriores à prolação do despacho de indeferimento liminar, a fls.289 a 292, e que 
seja promovida nova notificação dos referidos actos ao Chefe do Serviço de Finanças de Matosinhos 1, 
com a faculdade de designar jurista para o representar em juízo.

Notificada deste requerimento (fls. 410 dos autos), a recorrente A…………………….. SA 
nada veio dizer.

Cumpre decidir.
Desde já se observa que não são arguidas nulidades ao nosso acórdão nem a aclaração do mesmo. 

As nulidades do acórdão, como resulta do disposto nos arts. 716.º, n.º 1, e 732.º, do CPC, são as mesmas 
da sentença, ou seja, são as previstas no n.º 1 do art. 668.º do mesmo Código, às quais se somam duas 
específicas: o acórdão ser lavrado contra o vencido ou sem o necessário vencimento.

E, nos termos das disposições combinadas dos artigos 669.º, n.º 2 e 716.º do Código de Processo 
Civil (CPC), é lícito a qualquer das partes requerer a reforma do acórdão quando tenha ocorrido manifesto 
lapso do juiz na determinação da norma aplicável ou na qualificação jurídica dos factos, ou constem 
do processo documentos ou quaisquer elementos que, só por si, impliquem necessariamente decisão 
diversa da proferida e que o juiz, por lapso manifesto, não haja tomado em consideração.

Mas, da leitura do ora peticionado extrai -se que a Fazenda Pública entende que não devia ter 
sido notificada do nosso acórdão por não ter legitimidade passiva em processo de intimação para um 
comportamento.
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Mais refere que ao longo do processo não foi notificado quem devia ser, o Senhor Chefe do Serviço 
de Finanças de Matosinhos 1, mas antes a Fazenda Pública o que suscita a questão da falta de citação 
do Réu e por isso devem considerar -se nulas as notificações que lhe foram efectuadas subsequentes à 
prolação do despacho de indeferimento liminar.

Mas não é assim. Em lugar algum do artº 147ºº do CPPT se refere especificamente qualquer órgão 
da Administração Tributária como detentor da legitimidade passiva. Assim sendo tem de entender -se 
que o representante da Fazenda Pública deve intervir ao abrigo das regras gerais sobre a sua legitimi-
dade passiva contidas nos artºs 9º n.º 4 e 15º n.º 1 alínea a) ambos do CPPT. Fica pois prejudicado tudo 
quanto vem alegado sobre a questão da “falta de citação do Réu não se encontrar sanada”.

Nesta linha de entendimento vide Jorge Lopes de Sousa a fls. 586 do II vol. Do CPPT Anotado e 
Comentado nota 5 ao artº 147. “5 — Legitimidade passiva

A legitimidade passiva para intervir no processo de intimação não é atribuída a qualquer entidade 
da administração tributária, pelo que parece dever entender -se que caberá ao representante da Fazenda 
Pública representá -la, pois é -lhe atribuída genericamente a competência para defender judicialmente 
os legítimos interesses desta (arts. 53.º do ETAF de 2002 e 9.º, n.º 4, e 15º, n.º 1, deste Código).

É certo que a referência feita no n.º 4 à pronúncia da administração tributária, e não do represen-
tante da Fazenda Pública, sobre o requerimento do contribuinte, pode suscitar dúvidas sobre se não 
será outra a intenção legislativa, pois em outras disposições refere -se explicitamente a intervenção 
do representante da Fazenda Pública (como os arts. 112º, n.º 1, 136.º, n.º 1, e 140.º, n.º 1). Porém, na 
falta de indicação especial de qualquer autoridade específica da administração tributária, parece não 
poder deixar de aplicar -se a regra geral sobre a legitimidade passiva e representação da administração 
tributária no processo judicial tributário que se contém no n.º 4 do art. 9.º e na alínea a) do n.º 1 do 
art. 15.º do CPPT.

O facto de a decisão a proferir no processo ser de intimação da administração tributária a praticar 
um acto devido, que poderá ser um acto administrativo (n.º 4 deste art. 147.9, não implica que tenha 
de ser a entidade competente para o praticar aquela que deve intervir no processo de intimação, pois 
tal efeito jurídico também pode ser obtido em acção administrativa especial de condenação à prática 
de acto devido, regulada nos arts. 65.º a 71.º do CPTA, e quem tem legitimidade passiva para inter-
vir é a entidade que, em geral, tem legitimidade para intervir em acções desse tipo, que é o Estado 
ou a pessoa colectiva ou ministério em que tal entidade se enquadra (art. 10.º nºs 2 e 3, do mesmo 
Código). A entidade que, no contencioso tributário, tem essa legitimidade genérica para representar a 
administração tributária nos processos judiciais tributários é o representante da Fazenda Pública, pelo 
que parece dever ser ele a assumir a representação (ou então, se se tratar de entidade que não deva ser 
representada pelo representante da Fazenda Pública, o mandatário judicial que for designado, como se 
prevê no art. 15.º, n.º 3, do CPPT).

De qualquer forma, a ser indicada como entidade demandada, no requerimento de intimação, 
a própria entidade que tem competência para praticar o acto ou realizar a prestação jurídica, deverá 
considerar -se o processo regularmente deduzido, considerando o tribunal que deve ser notificado para 
intervir quem tem legitimidade passiva, à semelhança do que se prevê no art. 10.º n.º 4, do CPTA, que 
será analogicamente aplicável”.

Assim sendo falece razão à requerente.
Finalmente destaca a requerente a sua discordância quanto ao conteúdo decisório do acórdão na 

parte em que este revogando a decisão recorrida, manda que esta “deverá ser substituída por outra que 
ordene a notificação da Fazenda Pública para se pronunciar querendo, se a tanto não obstar qualquer 
fundamento diverso dos que já foram apreciados”. A sua discordância fica por aí mesmo pela anunciada 
discordância, não formalizada em meio de reacção próprio, sendo que quanto a este conteúdo decisório, 
como se disse, não é pedida aclaração ou reforma.

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

Supremo Tribunal Administrativo, em indeferir o requerido.
Custas do incidente pela requerente que se fixam em 1 UC.

Lisboa, 18 de Junho de 2013.  — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Competência em razão da matéria. Taxa de portagem 
rodoviária. Coima.
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Sumário:

Instaurando -se no Serviço de Finanças um processo de execução fiscal para cobrança 
coerciva de quantia relativa a taxa de portagem, coima e custos administrativos, liqui-
dados ao contribuinte/executado pelo Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, I.P., 
o tribunal tributário é competente para a apreciação do processo de oposição 
deduzido contra essa execução fiscal.

Processo n.º 1184/12 -30
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Leiria, julgou tal tribunal incompetente, em razão da matéria, para conhecer da oposição deduzida 
por A………… contra a execução fiscal instaurada para cobrança de taxa de portagem, coima e custos 
administrativos, liquidados pelo Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias – IP.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A) O Tribunal a quo julgou -se incompetente, em razão da matéria, para conhecer a oposição à 

execução, por contra -ordenação de 2008 e respectiva coima aplicada pelo INIR, a que os autos res-
peitam.

B) Sucede que a Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 
2011), procedeu no seu artigo 175º a aditamento à Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho, tendo introduzido 
o artigo 17º -A:

«1. Compete ao Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, I.P., adoptar as medidas necessárias 
para que, quando não ocorra o não pagamento em conformidade com o disposto no artigo 16º, haja 
lugar à execução do crédito composto pela taxa de portagem, coima e custos administrativos, a qual 
segue, com as necessárias adaptações, os termos dos artigos 148º e seguintes do Código do Procedi-
mento e de Processo Tributário.

2. As entidades referidas no n.º 1 do artigo 11º da presente lei preparam e remetem, para emissão, 
o título executivo ao Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, I.P., que exerce as funções de órgão de 
execução a quem compete promover a cobrança coerciva dos créditos referidos no número anterior.» 
(sublinhados nossos)

C) Estabelece também o n.º 3 do artigo 175º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, que tal 
regime aplica -se a todos os processos executivos que se iniciem após 1 de Janeiro de 2011, indepen-
dentemente do momento em que foi praticado o facto que motivou a aplicação de sanção contraorde-
nacional.

D) A Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, previu uma autorização legislativa para a 
aprovação de um regime especial de execução dos créditos de que o INIR seja titular, o qual, não 
tendo sido aprovado, leva à aplicação do estabelecido no artigo 17º -A da Lei n.º 25/2006, de 30 de 
Junho, no que respeita ao recurso ao regime processual do CPPT, designadamente os artigos 148º 
e seguintes.

E) O processo executivo em causa tem como base um título executivo – certidão de dívida 
– emitido pelo INIR, IP., enquanto órgão de execução, tendo, por carta precatória, solicitado à AT, nos 
termos dos artigos 185º e 186º do CPPT, a realização de actos executórios subsequentes à emissão do 
título executivo.

F) Os Tribunais Judiciais são os tribunais comuns em matéria cível e criminal e exercem jurisdição 
em todas as áreas não atribuídas a outras ordens judiciais, de acordo com o disposto nos artigos 211º, 
n.º 1, e 213º da Constituição da República Portuguesa, o que não é o caso dos autos.

G) Acresce que, ao contrário do que resulta da decisão a quo, o artigo 148º do CPPT estabelece 
que poderão ser cobradas mediante processo de execução fiscal outras dívidas ao Estado e a outras 
pessoas colectivas de direito público que devam ser pagas por força de ato administrativo, desde que 
exista previsão legal expressa, o que claramente se verifica com a introdução do artigo 17º -A à Lei 
n.º 25/2006, de 30 de Junho.

H) Os Tribunais Judiciais têm vindo a declarar -se materialmente incompetentes nos processos de 
cobrança coerciva do crédito composto pelas taxas de portagem, coima e custos administrativos.

I) Destarte, tomando em conta o invocado, impunha -se que o Tribunal a quo tivesse feito pros-
seguir o processo de oposição, julgando -se materialmente competente para o conhecimento do mérito 
da causa.

Termina pedindo o provimento do recurso e a consequente revogação da sentença recorrida.
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1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes:
«Recurso interposto pela F.P., no processo em que é oponente A…………:
1. Questões prévias.
Defende a recorrente a competência do S.T.A. para conhecer do recurso, em face do previsto no 

art. 280º n.º 1 do C.P.P.T.
Resultando do probatório que, após ter sido extraída certidão executiva pelo Instituto de Infra-

-Estruturas Rodoviárias foi remetida carta precatória aos serviços de finanças das Caldas da Rainha, 
para efeitos de cobrança coerciva de taxa de portagem, coima e custos.

É certo que não consta o acto concreto da citação que terá sido ainda efectuado, e com base no 
qual foi apresentada a oposição a 6 -12 -11.

No entanto, e se dúvidas houverem, parece nada obstar a que se leve ainda em conta o que resulta ainda 
de fls. 6, em que consta ainda documento relativo à citação do dito oponente, com data de 5 -11 -11.

E do mesmo consta um total de 504,89€, referente àquelas dívidas.
No entanto, estando em causa questão de competência em razão da matéria, parece ser de aplicar 

subsidiariamente o disposto no art. 678º n.º 2 alínea a) do C.P.C., em detrimento da norma constante 
do dito art. 280º n.º 3, no qual se prevê ainda que só caiba recurso em execução fiscal, como é o caso, 
por valor superior ao acima referido limite, que assim não é de aplicar.

Ora, parece ser de reconhecer a dita competência, por o recurso ser o próprio, a F.P. ter legitimi-
dade, bem como por o mesmo ter cabimento assegurado.

2. A questão controvertida: da competência para decidir a oposição, com fundamento no que 
resulta do disposto no art. 148º do C.P.P.T., integrado pela alteração introduzida pelo art. 175º da Lei 
n.º 55 -A/2010, de 31/12, ao disposto na Lei n.º 25/06, de 30/6.

O Mmo. juiz “a quo” decidiu no sentido de ser de afastar tal com base na norma contida ainda no 
art. 18º da Lei n.º 25/06, de 30/6 e em não ser aplicável no que se encontra ainda previsto no art. 65º 
do R.G.I.T. e no art. 148º n.º 1 alínea b) do C.P.P.T.

Parece ser de entender que a situação se enquadre no disposto no art. 148º por força da alteração 
introduzida pelo art. 175º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12, ao disposto na Lei n.º 25/06, de 30/6 norma 
especial em que se previu essa forma de cobrança quanto a taxa de “portagem, coima e custos admi-
nistrativos”, o que no caso resulta ter ocorrido apenas por acto administrativo.

Resulta ainda, conjugadamente, do previsto no art. 49º n.º 1 al d) do E.T.A.F. que, quanto a opo-
sições deduzidas em processo de execução fiscal, a competência pertence ao tribunal tributário.

Conforme se defende no recurso interposto o artigo 212º, n.º 3, da C.R.P. serve para delimitar o 
sentido da parte final do n.º 1 do artigo 211º da C.R.P., segundo o qual “os tribunais judiciais são os 
tribunais comuns em matéria cível e criminal e exercem jurisdição em todas as áreas não atribuídas a 
outras ordens judiciais”, “e sem necessidade de atribuição específica dessa competência”.

Neste sentido se pronunciam JOSÉ CARLOS VIEIRA DE ANDRADE (A Justiça Administrativa, 
8ª edição, Coimbra, 2006, p. 114) e de SÉRVULO CORREIA (Direito do Contencioso Administrativo, 
I vol., Lisboa, 2005, p. 586).

Ora, a referida norma que foi introduzida na Lei n.º 25/06, de 30/6, e que ficou com o n.º 17 -A 
da Lei n.º 25/06, de 30/6, na medida em que cometeu expressamente a execução das ditas dívidas sob 
a forma de processo de execução fiscal, é aquela que permite concluir terem passado à ordem judicial 
administrativa a competência para a oposição movida com base em acto administrativo.

E quanto à norma contida no art. 18º da Lei n.º 25/06, de 30/6, em que se previu ainda que fosse apro-
vado pelo Governo um processo especial de execução especial, o qual não chegou a ser aprovado, certo é 
que constava ainda autorização para que, apesar das especialidades desse processo, fosse mesmo atribuída 
competência exclusiva ao tribunal tributário da sede do órgão da execução fiscal para conhecer do mesmo.

É, pois, por referência à norma contida no art. l48º n.º 2 alínea a) do C.P.P.T. que se defende tam-
bém ser de reconhecer a competência do tribunal tributário para apreciar a dita oposição.

Concluindo, parece que o recurso merece provimento com base, conjugadamente, no disposto nos 
arts. 148º n.º 2 alínea a) do C.P.P.T., 15º -A que foi aditado à referida Lei n.º 25/06, de 30/6 e 49º n.º 1 
al d) do E.T.A.F., de que resulta ser de anular o decidido.»

1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. A sentença recorrida, no que ora releva, é do teor seguinte:
«O TAF, porém, como a AT, não têm competência material, para conhecer desta matéria, por-

que o INIR e a DGCI, pelo menos em 2008, não tinham qualquer norma legal, que lhes permita, por 
protocolo/acordo [que neste processo não consta junto, como devia, e não se percebe porquê] definir 
a competência legal deste tribunal e da AT, e subtrair o processo do foro legal dos tribunas comuns. 
Vejamos.

Contextualizando. O regime aplicável às coimas é o do RGIT, subsidiariamente [artigo 3º do RGIT] 
o RGCO, que remete [artigos 32 e 41] para o C.P e o CPP ((2) Código Penal e Código de Processo 
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Penal), respectivamente. O paradigma é, portanto, o do direito penal. A decisão que condena em coima 
não constitui decisão de tipo administrativo, mas antes de tipo “penal”/jurisdicional ((3) V. REFLEXÕES 
SOBRE O DIREITO CONTRA -ORDENACIONAL, SP8  - II Editores, Lda., 1997, pgs. 19, 28/ss, 39 a 
42; e in CONTRA -ORDENAÇÕES e COIMAS, Anotado e Comentado, Petrony/Dislivro, 2005, pgs., 
23, 351 a 358.), não configura, pois, qualquer acto administrativo, desenhado no artigo 120, CPA. O 
direito contra -ordenacional é direito “para -penal”, que integra o direito penal secundário ((4) Nesta 
matéria para -penal, o tribunal pode conhecer oficiosamente de nulidades insupríveis, para além das do 
artigo 63, do RGIT, nos termos dos artigos 119/ss, do CPP e ainda nos termos dos artigos 17 e 18, da 
CRP, tendo em mente a verdade, a justiça material, os interesses e bens jurídicos tutelados, o direito dos 
arguidos e o princípio da legalidade.); o direito CO há muito deixou de constituir um direito de bagatelas 
((5) Cfr idem CONTRA -ORDENAÇÕES e COIMAS, Anotado e Comentado, Petrony/Dislivro, 2005, 
pgs., nomeadamente pg. 23.), como resulta do preâmbulo dos diplomas do RGCO.

O direito penal/CO não visa obter receitas para o Estado; visa punir comportamentos considerados 
intoleráveis pela lei ((6) Esse entre outros fins. V. em detalhe, as grandes linhas de orientação CO em 
Portugal, M.F.Antunes, in CONTRA -ORDENAÇÕES e COIMAS, Anotado e Comentado, Petrony/
Dislivro, 2005, pgs., 13 a 25.). A execução das coimas não é mais do que a execução da pena/coima, 
por cumprimento coactivo, nos moldes da execução da pena de multa criminal [artigo 88 e 89, do 
RGCO].

O PEF por coima, previsto no artigo 65, do RGIT, foi ali consagrado por razões de economia 
processual, de meios e esforços, para melhor assegurar a defesa e a paz jurídica do arguido em processo 
de CO tributário, a que a sanção/coima está umbilicalmente ligada.

Os factos respeitam ao ano de 2008. Há que ter presente inter alia o artigo 3º, RGCO.
O artigo 65 -1, do RGIT, dispõe que «As coimas aplicadas em processo de contra -ordenação 

tributário são cobradas coercivamente em processo de execução fiscal». Assim, só é cobrável através 
de PEF a coima/pena aplicada «em processo de contra -ordenação tributária». Este artigo 65, do RGIT, 
remete -nos, entre o mais, para o artigo 148 do CPPT, onde regula o PEF.

O artigo 148 -1, do CPPT, dispõe que «O processo de execução fiscal abrange a cobrança coerciva 
das seguintes dívidas: a) Tributos, incluindo impostos aduaneiros, (...) b) Coimas e outras sanções pe-
cuniárias fixadas em decisões, sentenças ou acórdãos relativos a contra -ordenações tributárias, salvo 
quando aplicadas pelos tribunais comuns.

[A Lei 3 -B/2010, de 28/4 aditou a seguinte alínea: «c) Coimas e outras sanções pecuniárias decor-
rentes da responsabilidade civil determinada nos termos do Regime Geral das Infracções Tributárias.»].

Daqui resulta que o PEF apenas se aplica a «contra -ordenações tributárias». A alínea c), aditada 
em 2010, respeitará fundamentalmente às coimas e outras sanções revertidas para o devedor subsidiário, 
nos termos do artigo 8º do RGIT.

Se a coima for de natureza não tributária, a impugnação judicial da condenação é feita, nos termos 
do artigo 59, do RGCO, para o tribunal comum. Se a coima for de natureza fiscal a impugnação da 
decisão condenatória é feita nos termos do artigo 80, do RGIT.

O artigo 32 -10, da CRP, garante ao arguido CO todos os mecanismos legais de defesa, incluindo 
em sede de execução de coima/pena.

A coima aplicada pelo INIR por CO estradal, por transposição da portagem pela via verde, (não 
vem a condenação -título da coima/pena), não constitui sanção de natureza tributária, nem é aplicada 
em processo de natureza fiscal e/ou tributária.

Nos termos do artigo 13, do CPTA, ex vi artigo 2º, do CPPT, «O âmbito da jurisdição administra-
tiva e a competência dos tribunais administrativos, em qualquer das suas espécies, é de ordem pública 
e o seu conhecimento precede o de qualquer outra matéria».

Nos termos do artigo 49 -1, do ETAF, compete aos tribunais tributários conhecer da impugnação 
de decisões de aplicação de coimas e sanções acessórias «em matéria fiscal)».

Nos termos dos artigos 202, da CRP e 1º, do ETAF, os tribunais da jurisdição administrativa e fiscal 
«são os órgãos de soberania com competência para administrar a justiça em nome do povo nos litígios 
emergentes das relações jurídicas administrativas e fiscais»; e nos feitos submetidos a julgamento, os 
tribunais da jurisdição administrativa e fiscal não podem aplicar normas que infrinjam o disposto na 
Constituição ou os princípios nela consagrados.

Nos termos do artigo 212 -3, da CRP, compete aos tribunais administrativos e fiscais o julgamento 
das acções e recursos contenciosos que tenham por objecto dirimir os litígios «emergentes das relações 
jurídicas administrativas e fiscais».

O artigo 4º, do ETAF, estabelece que compete aos tribunais da jurisdição administrativa e fiscal a 
apreciação de «litígios que tenham nomeadamente por objecto: (...) I) Promover a prevenção, cessação 
e reparação de violações a valores e bens constitucionalmente protegidos, em matéria de (...), quando 
cometidas por entidades públicas e desde que não constituam ilícito penal ou contra -ordenacional;».
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No que não esteja especialmente regulado, são subsidiariamente aplicáveis aos tribunais da juris-
dição administrativa fiscal, com as devidas adaptações, as disposições relativas aos tribunais judiciais 
[artigo 7º, do ETAF].

O sistema fiscal visa a satisfação das necessidades financeiras do Estado e entidades públicas e 
uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza [artigo 103, da CRP].

Nos termos do artigo 164, da CRP, é da «exclusiva competência da Assembleia da República legis-
lar sobre (...) (m) Estatuto dos titulares dos órgãos de soberania (...)»; e é da exclusiva competência da 
Assembleia (…) legislar sobre matérias (salvo autorização ao Governo) relativas ao (d) «Regime geral 
de punição das infracções (...), bem como dos actos ilícitos de mera ordenação social e do respectivo 
processo; (...) p) Organização e competência dos tribunais (…)»;

Como vimos, os factos remontam a 2008. A Lei 25/2006, de 30/06, vigente à data dos factos, 
não atribui qualquer competência à AT. E também não atribui competência para conhecer da matéria 
aos TAF; nem podia sem prévia delimitação em autorização da AR, que inexistiu, para modificar a 
competência do órgão de soberania TAF.

A Lei 25/2006, de 30/06, então vigente, dispunha no seu artigo 18, que «Às contra -ordenações 
previstas na presente lei, e em tudo quanto nela se não encontre expressamente regulado, são subsi-
diariamente aplicáveis as disposições do regime geral do ilícito de mera ordenação social e respectivo 
processo.» E as alterações posteriores desta lei não atribuíram qualquer aplicação retroactiva a casos 
do passado.

Não existia, pois, qualquer norma a atribuir competência aos TAF ou sequer à AT; e, seguindo -se 
o RGCO a competência material da impugnação e da execução, esta aqui em jogo, era dos tribunais 
comuns e não da AT e respectivo TAF.

Pelo exposto, não há suporte legal para o presente processo de execução de coima seguir o PEF 
do artigo 65, do RGIT e 148 -1 -b), do CPPT, nem de onde resulte a competência material do TAF, pelo 
que, este tribunal é incompetente em razão da matéria.»

3.1. Conforme resulta deste transcrito segmento da decisão recorrida, esta considera, em suma, 
que não há norma legal que atribua a competência à AT e aos Tribunais Tributários para conhecer da 
execução das dívidas provenientes de coimas aplicadas pela Instituto de Infra -Estruturas Rodoviária, 
uma vez que tais dívidas não têm natureza tributária e que, assim sendo, o TT é incompetente para 
apreciar a presente oposição.

Discordando, a recorrente Fazenda Pública sustenta que o art. 17º -A da Lei n.º 25/2006, de 30/6 
(aditado pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12), atribui competência ao Serviço de Finanças para executar 
coactivamente as dívidas resultantes de coimas aplicadas por passagem na via verde sem pagamento da 
taxa de portagem, pelo que se impunha que o Tribunal tivesse feito prosseguir o processo de oposição, 
julgando -se materialmente competente para o conhecimento do mérito da causa.

Por seu lado, o MP pronuncia -se pelo provimento do recurso, alegando que a situação é enquadrável 
no disposto no art. 148º do CPPT (por força da alteração introduzida pelo art. 175º da Lei n.º 55 -A/2010, 
de 31/12, ao disposto na Lei n.º 25/06, de 30/6, norma especial em que se prevê a forma de cobrança 
da dívida aqui em causa) e salientando ainda, em sede de questão prévia, que apesar de no documento 
de fls. 6 (relativo à citação do oponente, com data de 5/11/2011) constar um total de € 504,89 (valor 
inferior à alçada) referente às dívidas em execução, estando em causa questão de competência em razão 
da matéria, é de aplicar subsidiariamente o disposto na alínea a) do n.º 2 do art. 678º do CPC.

E diga -se desde já que o MP tem razão quanto a esta matéria.
Com efeito, como aponta o cons. Jorge Lopes de Sousa, quanto a esta matéria devem aplicar -se 

subsidiariamente as normas do CPC que prevêem a admissibilidade de recurso jurisdicional indepen-
dentemente do valor da causa, por valerem no contencioso tributário as razões, ligadas à garantia do 
acesso à tutela judicial, que determinam no processo civil o regime nelas previsto. (1)

Daí que, nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do dito art. 678º do CPC (2) seja, indepen-
dentemente do valor da própria execução, admissível o presente recurso.

Vejamos, pois.
3.2. O despacho recorrido assentou na factualidade seguinte: a AT instaurou o processo de execu-

ção fiscal n.º 1350201101085379 contra o ora recorrido A…………, com base em certidão de dívida 
emitida pelo INIR [certidão na qual consta que a dívida provém de condenação no pagamento da quantia 
global de 482,25 (3) Euros (€21,75 referentes a taxa de portagem; €435,00 referentes a coima; €25,50 
referentes a custos)]. E no seguimento, o executado deduziu no TAF de Leiria oposição a tal execução, 
alegando, em síntese, a prescrição do procedimento e a prescrição da coima.

3.3. O Tribunal proferiu despacho liminar de não recebimento da oposição, por ter concluído pela 
respectiva incompetência absoluta (em razão da matéria) para dela conhecer, comportando tal decisão 
liminar a apreciação de duas vertentes dessa competência: a competência do Serviço de Finanças para 
cobrança das coimas através do processo de execução fiscal; e a competência do Tribunal para conhecer 
da oposição a uma execução fiscal já instaurada.
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Na verdade, tal despacho ponderou, além do mais:
▬ A AT e o Tribunal Tributário não têm competência material para conhecer desta matéria, porque 

o INIR e a DGCI não tinham, pelo menos em 2009, qualquer norma legal, que lhes permitisse definir a 
competência legal do Tribunal e da AT, e subtrair o processo do foro legal dos tribunais comuns.

▬ O regime aplicável às coimas é o do RGIT e subsidiariamente [art. 3º do RGIT] o RGCO, que 
remete [arts. 32º e 41º] para o CP e o CPP, respectivamente.

▬ O PEF por coima, previsto no art. 65º do RGIT, foi ali consagrado por razões de economia 
processual, de meios e esforços, para melhor assegurar a defesa e a paz jurídica do arguido em processo 
de CO tributário, a que a sanção/coima está umbilicalmente ligada.

▬ Dispondo o art. 65º/1 do RGIT que «As coimas aplicadas em processo de contra -ordenação 
tributário são cobradas coercivamente em processo de execução fiscal», então, só é cobrável através 
de PEF a coima/pena aplicada «em processo de contra -ordenação tributária».

▬ Este art. 65º do RGIT, remete -nos, entre o mais, para o art. 148º do CPPT, onde regula o PEF 
e cujo n.º 1 dispõe que o processo de execução fiscal abrange a cobrança coerciva das dívidas por (a) 
Tributos, incluindo impostos aduaneiros e (b) Coimas e outras sanções pecuniárias fixadas em decisões, 
sentenças ou acórdãos relativos a contra -ordenações tributárias, salvo quando aplicadas pelos tribunais 
comuns.

▬ A Lei 3 -B/2010, de 28/4 aditou a seguinte alínea: «c) Coimas e outras sanções pecuniárias 
decorrentes da responsabilidade civil determinada nos termos do Regime Geral das Infracções Tribu-
tárias.»

▬ Daqui resulta que o PEF apenas se aplica a «contra -ordenações tributárias». E a alínea c), 
aditada em 2010, respeitará fundamentalmente às coimas e outras sanções revertidas para o devedor 
subsidiário, nos termos do art. 8º do RGIT.

▬ Se a coima for de natureza não tributária, a impugnação judicial da condenação é feita, nos 
termos do art. 59º do RGCO, para o tribunal comum. Se a coima for de natureza fiscal a impugnação 
da decisão condenatória é feita nos termos do art. 80º, do RGIT.

▬ Não existia, pois, qualquer norma a atribuir competência aos TAF ou sequer à AT; e, seguindo -se 
o RGCO, a competência material da impugnação e da execução (sendo esta a que aqui está em causa) 
era dos tribunais comuns e não da AT e respectivo TAF.

3.4. A questão de fundo a decidir reconduz -se, portanto, à de saber se o despacho recorrido incorreu 
em erro de julgamento ao concluir pela incompetência do TAF, em razão da matéria, para conhecer 
da presente oposição à execução fiscal em que estão a ser cobradas dívidas provenientes da falta de 
pagamento de taxa de portagem rodoviária, coima aplicada em processo de contra -ordenação por falta 
desse pagamento e custos administrativos, liquidados pelo INIR e em que são invocadas como causas 
de pedir a prescrição do procedimento contra -ordenacional e a prescrição da coima.

4. Trata -se de questão já por diversas vezes apreciada por esta Secção do STA (em recursos 
deduzidos contra decisões do mesmo teor da ora recorrida, em processos de oposição deduzidos pelo 
mesmo executado e em que as alegações são em tudo idênticas às do presente recurso), tendo merecido 
resposta que merece a nossa inteira concordância, motivo por que ora nos limitaremos a reproduzir a 
fundamentação aduzida em tais arestos (referimo -nos aos acórdãos de 27/2/2013, proc. n.º 1242/12; de 
3/4/2013, proc. n.º 1262/12; de 17/4/2013, proc. n.º 1297/12; e de 10/4/2013, proc. n.º 1220/12).

Aí se afirma, além do mais:
«… embora esteja em causa a cobrança de dívida que emerge da aplicação de taxa e coima de 

natureza não tributária, a verdade é que existe fundamento legal para atribuir a competência material 
ao Tribunal Administrativo e Fiscal para apreciar e decidir a oposição que contra a respectiva execução 
fiscal foi deduzida pelo executado com fundamento na prescrição.

Como se deixou já explicado no acórdão proferido por este Supremo Tribunal no acórdão pro-
ferido em 27/02/2013, no recurso n.º 1242/12, cuja fundamentação sufragamos sem reservas de con-
vicção, «a Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2011), procedeu, 
no seu artigo 175º, ao aditamento do art. 17º -A, à Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho, que dispõe como 
se segue:

“1.Compete ao Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, I.P., adoptar as medidas necessárias 
para que, quando não ocorra o não pagamento em conformidade com o disposto no artigo 16º, haja 
lugar à execução do crédito composto pela taxa de portagem, coima e custos administrativos, a qual 
segue, com as necessárias adaptações, os termos dos artigos 148º e seguintes do Código do Procedi-
mento e de Processo Tributário.

2. As entidades referidas no n.º 1 do artigo 11º da presente lei preparam e remetem, para emis-
são, o título executivo ao Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, I. P., que exerce as funções de 
órgão de execução a quem compete promover a cobrança coerciva dos créditos referidos no número 
anterior.”
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Por sua vez, estabelece o n.º 3 do art. 175º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, que tal regime 
se aplica “a todos os processos executivos que se iniciem após 1 de Janeiro de 2011, independentemente 
do momento em que foi praticado o facto que motivou a aplicação de sanção contraordenacional”.

Em conformidade com o exposto, o Instituto das Infra -Estruturas Rodoviárias, I.P., (INIR) ao 
abrigo do disposto no art. 162º, alínea b), e 163º do CPPT, emitiu a certidão “de dívida” de fls. … 
dirigida ao Serviço de Finanças de (...) para instauração de processo de “execução para cobrança 
coerciva de dívida certa, líquida e exigível, e do seu acrescido, de acordo com o disposto no art. 17º -A 
da Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho”, em que é executado (...)

Ora, emitida e remetida ao órgão de execução fiscal a referida certidão de dívida a mesma cons-
titui título executivo, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 162º, alínea a), do CPPT, tendo 
o INIR, I.P., por carta precatória solicitado à Administração Tributária a realização de todos os actos 
executórios subsequentes à emissão do título executivo.

Como refere a recorrente, na ausência de criação de procedimento específico para o efeito, a 
execução há -de regular -se nos termos gerais, com base no consagrado no art. 148º do CPPT.

Com efeito, dispõe o referido preceito que o processo de execução é aplicável, entre o mais, a 
“Outras dívidas ao Estado e a outras pessoas colectivas de direito público que devam ser pagas por 
força de acto administrativo.”

Em anotação a este preceito, JORGE LOPES DE SOUSA ((1) Cfr. Código de Procedimento e de 
Processo Tributário, 6ª ed., Áreas Editora, 2011, Lisboa, vol. III, p. 32.] pondera que “A cobrança de 
créditos de natureza não tributária”, como é o caso, “através do processo de execução fiscal depende 
sempre da existência de lei expressa que preveja tal forma de cobrança, como resulta do corpo do 
n.º 2 deste artigo.

Relativamente às dívidas que devam ser pagas por força de acto administrativo, existe norma 
de carácter geral que autoriza a utilização do processo de execução fiscal, que é o art. 155º, n.º 1, 
do CPA, em que se estabelece que «quando por força de um acto administrativo devam ser pagas a 
uma pessoa colectiva pública, ou por ordem desta, prestações pecuniárias, seguir -se -á, na falta de 
pagamento voluntário no prazo fixado, o processo de execução fiscal regulado no Código de Processo 
Tributário».

Aplicando o exposto ao caso em apreço, temos, em primeiro lugar, que existe o fundamento legal 
exigido no corpo do n.º 2 do art. 48º do CPPT, e que é, como vimos, a Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de 
Dezembro.

Para além deste fundamento legal especialmente plasmado, a execução coerciva da dívida em 
causa sempre estaria legitimada, por força da aplicação da regra geral do art. 155º do CPA, uma vez 
que o processo de execução em causa tem em vista o pagamento de prestação pecuniária, que deve 
ser paga a “uma pessoa colectiva pública, ou por ordem desta”, caindo, desta forma, na previsão do 
n.º 1 daquele preceito do CPA.

Finalmente, como alega a recorrente, o regime instituído pela Lei n.º 55 -A/2010 aplica-se a todos 
os processos iniciados após 1 Janeiro 2011, independentemente do momento em que foi praticado o 
facto que motivou a aplicação da sanção contraordenacional, nos termos do disposto no art. 175º, 
n.º 3, daquele diploma.

Em suma, por tudo o que vai exposto, assiste razão à recorrente quando afirma a competência 
dos Tribunais Administrativos e Fiscais para conhecer os litígios derivados da execução coactiva 
das dívidas que devam ser pagas ao INIR, IP., por força da aplicação do regime resultante do 
art. 17º -A, preceito aditado pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, à Lei n.º 25/2006, de 
30 de Junho».

A tudo isto acresce que, sendo a execução fiscal um processo judicial (art. 103º da LGT), deve 
entender -se que fica na dependência do juiz do Tribunal Tributário logo que é instaurada no serviço 
de finanças (embora a intervenção do juiz fique reservada para as situações em que exista um conflito 
ou em que a relevância da questão o determine, como acontece nas situações previstas no n.º 2 do 
artigo 151º do CPPT, ou seja, quando se torne necessário apreciar e decidir os incidentes, os embargos, 
a oposição à execução e as reclamações dos actos praticados pelo órgão da execução).

É neste sentido que pode e deve afirmar -se a competência dos tribunais tributários para os pro-
cessos de execução fiscal.

Nesta medida, considerando que a execução fiscal está na dependência do juiz do tribunal tribu-
tário mesmo na fase que corre termos perante as autoridades administrativas, e considerando que, no 
caso vertente, a exequente (INIR) instaurou processo de execução fiscal no serviço de finanças para 
cobrança dos seus créditos, não há como afirmar que o tribunal tributário não é competente para a 
apreciação da oposição que o executado dirigiu contra essa execução, tendo em conta o disposto no 
artigo 151º do CPPT.

Nem poderia ser de outro modo, pois que a decisão de julgar materialmente incompetente o 
tribunal tributário para o conhecimento de oposição dirigida contra uma execução fiscal teria como 
efeito prático a continuação da cobrança do crédito através da execução fiscal que corre no serviço de 
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finanças (sabido que todas as execuções que correm nesses serviços estão sujeitas ao regime processual 
da execução fiscal) e que o executado teria de ir aos tribunais comuns deduzir a respectiva oposição, 
quando tal não é permitido face ao disposto nos artigos 151º e 152º do CPPT, dos quais decorre que 
quando a execução fiscal corre nos serviços de finanças a respectiva oposição tem de ser deduzida 
perante o tribunal tributário, só sendo admissível a dedução de oposição nos tribunais comuns quando 
a execução fiscal também corre nos tribunais comuns.

Pelo que o executado ficaria, na verdade, sem meio judicial ao seu dispor para defesa dos seus 
interesses, o que contraria, de forma flagrante, a consagração legal ordinária dos meios de protecção 
de direitos e dos princípios da protecção da confiança, ínsito na ideia de estado de direito democrático, 
e da tutela jurisdicional efectiva, previstos, respectivamente, nos artigos 2º e 20º da CRP» (citado ac. 
de 3/4/2013, proc. n.º 1262/12).

E sufragando esta fundamentação impõe -se concluir pela razão legal da recorrente quanto à alegada 
competência dos Tribunais Administrativos e Fiscais para conhecer dos litígios derivados da execução 
coactiva das dívidas que devam ser pagas ao INIR, IP., por força da aplicação do regime resultante do 
art. 17º -A da Lei n.º 25/2006, de 30/6 (e que foi aditado pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31/12).

A sentença recorrida que decidiu em sentido diverso deve, portanto, ser revogada, impondo -se a 
consequente baixa dos autos à 1ª instância para que, se a tal nada mais obstar, seja conhecido o mérito 
da oposição.

DECISÃO
Nestes termos acorda -se em conferência em, dando provimento ao recurso, revogar a decisão 

recorrida e ordenar que os autos regressem à 1ª instância para que a decisão seja substituída por outra 
que não seja de indeferimento liminar pelo mesmo motivo.

Sem custas.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda 
Maçãs.

(1) Código de Procedimento e Processo Tributário, anotado e comentado, 6.ª edição, 2011, Áreas editora, vol. IV, ano-
tações 10 e 13 ao artIGO 280.º, pp. 419 e 423/424.

(2) Independentemente do valor da causa e da sucumbência, é sempre admissível recurso das decisões que violem as 
regras de competência internacional ou em razão da matéria ou da hierarquia, ou que ofendam o caso julgado.

(3) A quantia total de 504,89 Euros que o recorrido alega (na Petição Inicial da oposição) ter sido citado para pagar, inclui 
já juros de mora (cfr. cópia da citação a fls. 6). 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Custas. Taxa de justiça.

Sumário:

 I — De acordo com o n.º 2 aditado ao artigo 15.º do RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13 de 
Fevereiro, as partes que beneficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa de 
justiça, independentemente de condenação a afinal, devem ser notificadas com 
a decisão que decida a causa principal, ainda que susceptível de recurso, para 
efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias;

 II — Essa regra aplica -se, não só aos processos iniciados após a entrada em vigor 
da Lei n.º 7/2012, como a todos os processos pendentes nessa data (cfr. n.º 1 do 
artigo 8.º);

 III — Não obsta à aplicação da referida regra aos processos pendentes o n.º 9 do ar-
tigo 8.º da Lei n.º 7/2012, norma que apenas se destina a obviar a que aqueles 
que haviam beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de justiça e que, 
por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012 deixaram de 
beneficiar, fossem compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por forçada 
sua aplicabilidade aos processos pendentes, ao pagamento de imediato da taxa 
de justiça.
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Processo n.º 1207/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. O Director Geral da Autoridade Tributária e Aduaneira interpõe recurso do despacho que, nos 
autos de reclamação fiscal n.º 737/11.9BESNT interposta por A………………... e Outros, identifica-
dos nos autos, que julgou improcedente a reclamação deduzida contra a notificação para proceder ao 
pagamento da taxa de justiça devida pela apresentação da contestação nos termos do n.º 2 do artigo 15º 
do Regulamento das Custas Processuais, na redacção dada pela Lei n.º 7/12 de 13/2.

Nas respectivas alegações conclui o seguinte:
I – Visa o presente recurso reagir contra o douto Despacho Judicial que considerou improcedente 

a Reclamação deduzida pela Fazenda Pública contra a notificação do TAF de Sintra para proceder ao 
pagamento da taxa de justiça devida pela apresentação da contestação nos termos do n.º 2 do art.º 15.º 
do Regulamento das Custas Processuais (doravante RCP), na redacção dada pela Lei n.º 7/12 de 13/02.

II – A Meritíssima Juiz a quo ao decidir no Douto Despacho acolher na íntegra o Parecer do MP, 
proferido a fls. 160 dos autos, que conclui entender não assistir razão à F.P. na sua reclamação, devendo, 
esta, proceder ao pagamento a taxa de Justiça devida conforme notificação que lhe foi efectuada pela 
secção de processos fez uma errónea interpretação dos preceitos legais aplicáveis, mormente do disposto 
nos art.ºs 15.º n.º 2 do RCP, art.º 8.º n.º 1 e 9.º da Lei n.º 7/12 de 13/02 e do art.º 447 -D n.º 1 do CPC.

III – Na situação em apreço vexatio quaetio consiste em saber se nos casos em que a Fazenda 
Pública obtém ganho da causa num processo iniciado em 2011, está obrigada a proceder ao pagamento 
da taxa de Justiça devida pela resposta/contestação apresentada em 27/07/2011 nos termos do n.º 2 do 
art.º 15.º do RCP na redacção que lhe foi dada pela Lei 7/12 de 13/02, e do qual estava previamente 
dispensada.

IV – Nos autos, ora em apreço, foi, em 15/06/2012, proferida sentença em que o Meritíssimo Juiz 
a quo decidiu que “... o despacho reclamado não padece de qualquer ilegalidade, devendo manter -se 
na ordem jurídica, improcedendo in totum a.. reclamação. Custas pela reclamante”

V – A sentença foi notificada à Representante da Fazenda Pública através de ofício do TAF de 
Sintra, datado de 18/05/2012, em que concomitantemente notifica para o pagamento da taxa da Justiça 
no prazo de 10 dias, devida pela apresentação da contestação, nos termos do art.º 15.º nº. 2 do RCP.

VI – Na sequência dessa notificação a FP apresentou o requerimento de 4/07/2012 em que de-
fende que mal andou o Tribunal ao efectuar a notificação para proceder a referido pagamento da taxa 
de Justiça nos termos e com os fundamentos que aqui se dão por reproduzidos.

VII – Os autos aqui em apreço foram instaurados em 2011, tendo a F. Publica sido notificada 
para apresentar resposta, nos termos do n.º 2 do art.º 278 do CPPT, em 20/07/2011, tendo a sua res-
posta/contestação dado entrada em juízo em 27/07/2011, portanto muito antes da entrada em vigor da 
Lei 7/2012 de 13/02.

VIII – Determina o art.º 15º n.º 2 do RCP na redacção dada pela Lei n.º 7/2012 de 13/02 que “As 
partes dispensadas do pagamento prévio de taxa de Justiça, independentemente de condenação a final 
devem ser notificadas com a decisão que decida a causa principal, ainda que susceptível de recurso, 
para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias.”

X  - Todavia, decorre do n.º 1 do art.º 8.º da Lei 7/2012, de 13/02 que “O Regulamento das Custas 
Processuais, na redacção que lhe é dada pela presente lei, é aplicável a todos os processos iniciadas 
após e sua entrada em vigor e sem prejuízo do disposto nos números seguintes; aos processos pendentes 
nessa data”. Redacção que entrou em vigor no dia 29 de Março de 2012.

X – Assim e relativamente aos processos pendentes reza o n.º 9 da disposição legal supra citada 
que “Nos processos em que, em virtude da legislação aplicável, houve lugar a dispensa do pagamento 
prévio da taxa de justiça, esse dispensa mantém -se sendo o pagamento dos montantes que e parte teria 
de ter pago caso não estivesse dispensada devidos apenas a final, ainda que a aplicação da redacção que 
é dada ao Regulamento das custas Processuais pela presente lei determinasse solução diferente”

XI – A taxa de Justiça inicial corresponde ao montante devido pelo impulso processual do inte-
ressado. A taxa de justiça é paga integralmente de uma só vez, no início do processo por cada parte ou 
sujeito processual.

XII – No entanto o Estado, incluindo os seus serviços e organismos estão dispensados do paga-
mento prévio da taxa de Justiça neste tipo de processos. Contudo a dispensa do pagamento prévio da 
taxa de justiça não significa qualquer isenção de pagamento, nem se lhe equipara. Os casos de isenção 
subjectiva e objectiva são os que constam do art. 4º do RCP, não estando aí contemplado o Estado e 
as demais entidades ou sujeitos que, nos termos do art.º 15.º, beneficiam da dispensa do pagamento 
prévio da taxa de justiça.
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XIII – A dispensa do pagamento prévio não desonera o sujeito processual do seu pagamento 
constitui apenas um diferimento ou protelamento do pagamento.

XIV – O que significa que estando a F.P. dispensada do pagamento prévio da taxa de justiça, 
essa dispensa se mantém sendo o pagamento dos montantes que teria de ter pago caso não estivesse 
dispensada apenas devidos a final, ainda que da actual redacção do RCP resulte solução diferente, 
como é o caso.

XV – Pelo exposto, deve o Despacho Judicial ser revogado e substituído por outro uma vez que 
só a processos iniciados a partir de 29 de Março de 2012 (data da entrada em vigor das alterações 
introduzidas pela Lei 7/2012 de 13 de Fevereiro ao RCP) é que poderá ser aplicado nº. 2 do art.º 15º 
do RCP, pelo que não há lugar ao pagamento solicitado na notificação supra referida neste momento.

XVI – Nesta esteira vide o Parecer da Procuradoria Geral da República nº. 40/2011, publicado no 
DR n.º 113 de 12/06/2012, II Série que afirma, com clareza que:

“À luz do regime jurídico das custas constante Regulamento das Custas Processuais, na versão 
anterior às alterações que foram introduzidas pela Lei 7/2012, de 13 de Fevereiro, a parte vencedora, 
na medida em que não é condenada em custas, não tem de proceder, a final, à liquidação da taxa de 
justiça de cujo pagamento fora dispensada;

No âmbito desse regime, sempre que exista dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça, 
esta prestação, que a parte vencedora deveria pagar, passará a figurar na conta de custas para ser 
paga pela parte vencida, cabendo a esta, portanto, suportar, a final, e na medida da seu decaimento, 
e totalidade da taxa da justiça do processo, ou seja, a sua própria taxa de justiça e a taxa de justiça 
da parte contra quem litigou.

Em conformidade com o disposto no n.º 2 do art.º 15.º do Regulamento das Custas Processuais, 
aditado pela Lei 7/2012, as partes dispensadas do pagamento prévio de taxa do justiça devem ser 
notificadas conjuntamente com a decisão que decida a causa principal, para efectuar o pagamento 
dessa taxa no prazo de 10 dias, que é devido dependentemente de condenação a final e do facto de a 
decisão ser susceptível de recurso;

Este novo regime e aplicável a todos os processos iniciados a partir de 29 de Março de 2012, data 
da entrada em vigor do Regulamento das Custas Processuais, na redacção dada pela Lei n.º 7/2012, 
conforme prescreve o artigo 8.º n.º 1, deste diploma”.

1.2 Não houve contra -alegações.
1.3. O Ministério Público não emitiu parecer
2.1 A decisão recorrida, na parte relevante é do seguinte teor:
“Acolhe -se, na íntegra, a posição defendida pelo DMMP, no parecer de fls. 160, com o qual 

concordamos, pelo que proceda à notificação do presente despacho acompanhado de cópia do referido 
Parecer”.

3. A questão jurídica é esta: a norma do n.º 2 do artigo 15º do Código das Custas Judiciais, intro-
duzida pela Lei n.º 7/2012, de 13/2, é aplicável aos processos pendentes?

A resposta a esta questão já foi dada pelo STA nos acórdãos, entre outros, nos Acórdãos de 
23/5/2012, proc. n.º 0246/12, de 10/10/2012, proc. n.º 906/12, de 17/10/2012, proc. n.º 905/2012, 
de 31/10/2012, proc. n.º 921/12, de 7/11/2012, proc. n.º 982/12, de 27/2/2013, proc. n.º 1379/12 no 
sentido que:

(i) – De acordo com o n.º 2 aditado ao art. 15º do RCP pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, 
as partes que beneficiam de dispensa do prévio pagamento da taxa de justiça, independentemente de 
condenação a afinal, devem ser notificadas com a decisão que decida a causa principal, ainda que 
susceptível de recurso, para efectuar o seu pagamento no prazo de 10 dias;

(ii) – Essa regra aplica -se, não só aos processos iniciados após a entrada em vigor da Lei 
n.º 7/2012, como a todos os processos pendentes nessa data (cfr. nº1 do art. 8º);

(iii) – Não obsta à aplicação da referida regra aos processos pendentes o n.º 9 do art. 8º da Lei 
n.º 7/2012, norma que apenas se destina a obviar a que aqueles que haviam beneficiado do diferi-
mento do pagamento da taxa de justiça e que, por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei 
n.º 7/2012 deixaram de beneficiar, fossem compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por forçada 
sua aplicabilidade aos processos pendentes, ao pagamento de imediato da taxa de justiça.

Por isso, concordando basicamente com os fundamentos arvorados naquela jurisprudência, é 
caso para se decidir sumariamente o recurso, tal como se exige no n.º 3 do art. 8º do CCv e se permite 
nos arts. 94º n.º 3 do CPTA e 713º n.º 5 do CPC, tendo um vista a interpretação e aplicação uniforme 
do direito.

Assim sendo, argumenta -se no referido acórdão n.º 0906 de 31/10/2012, o seguinte:
O art. 8.º da Lei n.º 7/2012 é «uma verdadeira norma de direito transitório, que regula a aplicação 

do RCP no tempo, estipulando como regra geral, no seu n.º 1, que o Regulamento se aplica, quer a 
todos os processos iniciados após a sua entrada em vigor – 45 dias após a sua publicação, nos termos 
do art. 9.º –, quer aos processos pendentes nessa data.
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No entanto, relativamente a estes últimos, estabeleceu algumas excepções, em ordem a salva-
guardar efeitos já produzidos ou expectativas, das quais ora nos interessa considerar a prevista no 
n.º 9, relativa à subsistência do momento de pagamento nos casos anteriores de dispensa de pagamento 
prévio da taxa de justiça. Diz o n.º 9 do art. 8.º da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro: «Nos processos 
em que, em virtude da legislação aplicável, houve lugar à dispensa do pagamento prévio da taxa de 
justiça, essa dispensa mantém -se, sendo o pagamento dos montantes que a parte teria de ter pago caso 
não estivesse dispensada devidos apenas a final, ainda que a aplicação da redacção que é dada ao 
Regulamento das Custas Processuais pela presente lei determinasse solução diferente».

É quanto à interpretação desta norma que o Recorrente diverge da decisão recorrida.
Se bem interpretamos a posição do Recorrente, este sustenta que a regra deste n.º 9 do art. 8.º da 

Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, impõe que à situação sub judice não se aplique o n.º 2 do art. 15.º 
do RCP e, consequentemente, que a taxa de justiça, de cujo pagamento prévio está dispensado, só 
lhe poderá ser exigida a final (ou seja, se bem interpretamos as alegações do Recorrente, quando do 
trânsito em julgado da eventual condenação em custas).

Mas, salvo o devido respeito, não é essa a melhor interpretação do n.º 9 do art. 8.º daquela Lei. 
O que resulta desta norma é que nos casos em que, de acordo com o regime vigente à data da instau-
ração da causa, houve lugar a dispensa de pagamento prévio de taxa de justiça, mesmo que no novo 
regime não haja tal dispensa (Serão os casos anteriormente previstos nas alíneas b) e c) do art. 15.º 
do RCP, que foram revogadas pelo art. 6.º da Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro.), não pode exigir -se 
imediatamente (com a entrada em vigor do novo regime) o pagamento da taxa de justiça. Não resulta, 
como parece pretender o Recorrente, que nos casos em que antes e depois do novo regime se mantém 
a dispensa do prévio pagamento da taxa de justiça (ou seja, em que não houve alteração do regime 
de dispensa), não possa exigir -se o pagamento da taxa de justiça no momento que o novo regime de 
custas estipulou no n.º 2 do seu art. 15.º (Neste sentido, JOEL TIMÓTEO RAMOS PEREIRA, Regu-
lamento das Custas Processuais e Legislação Complementar, Quid Juris, 2012, anotação 7 ao art. 8.º 
da Lei n.º 7/2012, pág. 30.). Nesses casos, porque não houve qualquer alteração do regime legal, 
não há que salvaguardar o quer que seja, designadamente através de norma transitória, antes sendo 
de fazer funcionar o princípio geral do Direito de que a lei se aplica para o futuro (cfr. art. 12.º do 
Código Civil).

Sempre salvo o devido respeito, não vislumbramos que da interpretação adoptada pelo Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Braga e por nós sufragada resultem os invocados esvaziamento do conteúdo 
e perda de efeito útil da norma do n.º 9 do art. 8.º da Lei n.º 7/2012 ou qualquer incompatibilidade 
com o disposto na 2.ª parte do n.º 10 do mesmo artigo.

Na verdade, esta norma tem um alcance, conteúdo e efeito útil bem perceptíveis em face da sua 
redacção: o de obviar a que aqueles que haviam beneficiado do diferimento do pagamento da taxa de 
justiça e que, por força do novo regime introduzido no RCP pela Lei n.º 7/2012 deixaram de beneficiar, 
fossem compelidos, após a entrada em vigor desta Lei e por força da sua aplicabilidade aos processos 
pendentes (cfr. art. 8.º, n.º 1), ao pagamento de imediato da taxa de justiça.

Por outro lado, não vislumbramos onde possa residir a invocada incompatibilidade desta in-
terpretação com o regime decorrente do n.º 10 do mesmo art. 8.º da Lei n.º 7/2012. Diz esta norma: 
«Nos processos em que a redacção que é dada ao Regulamento das Custas Processuais pela presente 
lei passa a prever a dispensa do pagamento prévio da taxa de justiça não há lugar à sua dispensa, 
excepto se ainda não tiver sido paga a segunda prestação da taxa de justiça, caso em que a dispensa 
de pagamento prévio se aplica apenas a esta prestação».

O que se visa com esta norma é que nos casos em que a dispensa do pagamento prévio da taxa 
de justiça passou a estar prevista pelo novo regime, esta dispensa não produz efeitos, a menos que 
ainda não tenha sido paga a segunda prestação da taxa de justiça, caso em que a dispensa produzirá 
efeitos exclusivamente em relação a esta prestação.

Também nestas situações estamos perante uma alteração do regime de dispensa do pagamento 
prévio da taxa de justiça, se bem que em sentido inverso àquela prevista no n.º 9 do mesmo artigo. Por 
isso, não vemos como retirar desta norma qualquer argumento em favor da tese do Recorrente.

Recorde -se que na situação sub judice não houve alteração de regime quanto à dispensa do 
prévio pagamento da taxa de justiça: o Recorrente beneficiava dessa dispensa quando foi insaturado 
o recurso judicial e quando nele deduziu oposição e continua a beneficiar dessa dispensa depois das 
alterações que a Lei n.º 7/2012 introduziu no RCP».

Em suma, em conformidade com a jurisprudência que acabámos de expor, o n.º 2 do art. 15º do 
RCP, aditado pela Lei n.º 7/2012, de 13 de Fevereiro, aplica -se não só aos processos iniciados após a 
entrada em vigor deste diploma, como a todos os processos pendentes nessa data (cfr. o n.º 1 do art. 8º 
da Lei n.º 7/2012), o que significa que o recurso não merece provimento.
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4. Face ao exposto, os Juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal 
Administrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Processo n.º 1264/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…, S. A.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A FAZENDA PÚBLICA, inconformada com o Acórdão desta Secção de 16 de Janeiro de 2013, 
veio interpor recurso por oposição de julgados para o Pleno da Secção de Contencioso Tributário, in-
vocando como acórdão fundamento proferido no Proc.n.º 26326, em 14 de Novembro de 2001.

2. Notificada a Recorrente, do despacho de admissão do requerimento de interposição do recurso, 
apresentou alegação tendente a demonstrar a oposição exigida, em conformidade com o disposto no 
n.º 3 do art. 284º do Código do Procedimento e do Processo Tributário (CPPT).

3. Por despacho do Relator de 11 de Abril de 2003 (fls. 340 a 346), deu -se por findo o recurso, com 
base no disposto no art. 284º, n.º 5, do CPPT, porquanto se concluiu pela inexistência da “… invocada 
oposição de julgados entre o acórdão recorrido e o acórdão fundamento, pois que não está em causa 
nem o mesmo fundamento de direito nem situações de facto idênticas, pelo que, nestas circunstâncias 
não se pode dizer que tenha sido perfilhada solução oposta no aresto em causa”.

4. Notificada desse despacho e não se conformando com tal decisão, a Fazenda Pública vem, 
nos termos do n.º 3 do art. 700.º do CPC, reclamar para a conferência, nos termos e com os seguintes 
fundamentos:

“1 — Foi a Fazenda Pública notificada do despacho proferido pela M.ma Conselheira Relatora 
que julgou findo o recurso por oposição de julgados interposto pela Fazenda Pública, por entender 
que, quer o quadro factual quer, em consequência, o quadro legal contemplado nos Acórdãos, recorrido 
e fundamento é diferente, logo, que não se perfila a alegada oposição.

2 — Acresce que a Fazenda Pública se considera prejudicada pela emissão de tal despacho, que 
julga findo o recurso por oposição de julgados, sendo essa prejudicialidade evidente, uma vez que 
não prossegue o recurso por si interposto e, deste modo, se mantém o Acórdão proferido nos autos em 
16/01/13, que negou provimento ao recurso jurisdicional interposto pela FP da sentença do Tribunal 
de 1.ª Instância que anulou a liquidação de IRC do ano de 2001 e que a mesma recorrente considera 
que, ao ter concluído desta forma, fez uma incorrecta interpretação e aplicação do então art.60º n.º 8 
do CIRC, aos factos.

3 — Assim, contrariamente ao decidido no despacho ora reclamado, entende a recorrente, Fa-
zenda Pública, que existe oposição, quanto ao deliberado, no que toca ao regime de tributação de 
uma instituição bancária que disponha de sucursal financeira exterior, sendo que esta beneficia de 
isenção de IRC, entre Acórdão recorrido e Acórdão fundamento, motivo pelo qual se requer que sobre 
esta questão recaia Acórdão.

4 — Na verdade, tendo presente que a oposição de soluções jurídicas pressupõe identidade subs-
tancial das situações fácticas, entendida esta não como uma total identidade dos factos mas apenas 
como a sua subsunção às mesmas normas legais, considera a recorrente, Fazenda Pública, que a não 
coincidência total de situações de facto “in casu” não obsta à verificação de oposição sobre a mesma 
questão fundamental de direito.

5 — De facto, o que esteve em causa em ambos os Acórdãos (recorrido e fundamento) foi a de-
terminação do regime de tributação de uma sucursal financeira exterior, temporariamente isenta de 
IRC, e a forma como esse regime influi na tributação fiscal da instituição bancária que possui essa 
SFE. Designadamente, importou, em ambos os arestos, analisar se a isenção de que a instituição ban-
cária gozava relativamente aos proveitos obtidos através de SFE sediada na Zona Franca da Madeira 
constituía, ou não, um regime especial de tributação.

6 — É que, de tal consideração, de a SFE estar, ou não, sujeita a um regime especial de tributação 
é que depende a possibilidade de aplicação de normas como as constantes do anterior n.º 3 do art. 57.º 
do CIRC e do então art. 60º n.º 8 do mesmo CIRC.
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7 — Deste modo, a questão jurídica analisada pelo Acórdão recorrido foi a de saber se a isenção 
temporária de que gozavam os lucros obtidos pela recorrida, através da sua SFE da ZFM, constituía, 
ou não, um regime especial de tributação no respeitante aos rendimentos imputados pela recorrida à 
sua sucursal financeira exterior.

8 — Ora, também no Acórdão fundamento esteve em causa analisar se, para efeitos de determi-
nação do lucro tributável imputável ao sector isento e ao sector não isento se podia considerar que a 
SFE gozava de um regime especial de tributação.

9 — Pelo que, contrariamente ao considerado no despacho ora reclamado, o facto de no Ac. 
recorrido estar em causa uma imputação de lucros e no Ac. fundamento uma repartição dos custos 
isso não leva à desconsideração da questão jurídica como sendo a mesma, dado que é certo que quer 
os lucros quer os custos obtidos pela SFE têm influência, por serem acrescidos ou diminuídos, no 
resultado final da instituição financeira que possui essa SFE.

10 — E, deste modo, salvo o devido respeito, o que importa é determinar se uma instituição ban-
cária que possui uma sucursal financeira exterior pode, ou não, ser objecto de aplicação de normas 
de correcção como as do anterior art. 57º n.º 3 e do então n.º 8 do art. 60º, ambos do CIRC.

11 — Donde, o facto de ambos os Acórdãos, recorrido e fundamento, se basearem em preceitos 
legais que não são os mesmos, não pode levar, só por si, à conclusão de que inexiste oposição de 
julgados.

12 — Na verdade, não obsta ao reconhecimento da existência dessa oposição a circunstância 
de os acórdãos em confronto terem feito interpretação e aplicação de normas legais diversas, desde 
que tais normas contenham regulamentação jurídica essencialmente idêntica, quanto à questão que 
importa apreciar.

13— Ora, no caso, o que importa é determinar, previamente à aplicação das normas em consi-
deração, se o facto de a instituição bancária possuir uma SFE que goza de uma isenção temporária de 
IRC a leva a considerar -se como sujeita a um regime especial de tributação, para efeitos de aplicação 
de normas que pretendem ser de “anti -abuso”.

14 — E essa questão jurídica está para além da Consideração e da análise, em concreto, de cada 
uma dessas duas normas (art. 57º e art. 60.º n.º 8, ambos do CIRC).

15  - Pelo que, parecem não restar dúvidas de que a mesma questão fundamental de direito foi 
decidida de forma diferente no Acórdão recorrido e no Acórdão fundamento.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Ex.as, se requer que seja proferido Acórdão 
sobre esta matéria e que seja deferida a presente reclamação sendo revogado o despacho da Exm.ª 
Sr.ª Relatora, proferido a fls … que deu por findo o recurso por oposição de julgados interposto pela 
Fazenda Pública, com as devidas consequências legais.”

5. A admissibilidade do recurso por oposição de acórdãos, tendo em conta o regime previsto nos 
artigos 27º, alínea b), do ETAF e 152º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos (CPTA), 
depende de existir contradição entre o acórdão recorrido e o acórdão invocado como fundamento sobre 
a mesma questão fundamental de direito.

E como tem sido repetidamente explicitado pelo Pleno da Secção, relativamente à caracterização 
da questão fundamental de direito sobre a qual deve existir contradição de julgados, devem adoptar-
-se os critérios já firmados no domínio do ETAF de 1984 e da LPTA para detectar essa contradição, e 
que são os seguintes:

• identidade da questão de direito sobre que recaíram os acórdãos em confronto, o que supõe estar-
-se perante uma situação de facto substancialmente idêntica, o que pressupõe identidade substancial 
das situações fácticas, entendida esta não como uma total identidade dos factos mas apenas como a sua 
subsunção às mesmas normas legais;

• que não tenha havido alteração substancial na regulamentação jurídica  - a qual se verifica sempre 
que as eventuais modificações legislativas possam servir de base a diferentes argumentos que possam 
ser valorados para determinação da solução jurídica;

• que se tenha perfilhado nos dois arestos solução oposta;
• que tal oposição decorra de decisões expressas, não bastando invocação de decisões implícitas 

ou a simples oposição entre razões ou argumentos acessórios enformadores das decisões finais ou a 
consideração colateral tecida no âmbito da apreciação de questão distinta.

Em suma, este tipo de recurso pressupõe uma identidade dos factos subjacentes (que terão de ser 
essencialmente os mesmos do ponto de vista do seu significado jurídico) e uma identidade do regime 
jurídico aplicado (ainda que em invólucros legislativos diferentes), pois que sem essa identidade não 
será possível vislumbrar a emissão de proposições jurídicas opostas sobre a mesma questão fundamental 
de direito, nem se poderá atingir o fim visado com o recurso, que é o de assegurar o valor da igualdade 
na aplicação do direito.

6. No caso em apreço, afigura -se -nos não existir a invocada oposição de julgados entre o acór-
dão recorrido e o acórdão fundamento porque, tal como ficou demonstrado no despacho reclamado, 
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confrontado o Acórdão recorrido com o Acórdão fundamento verifica -se que nem as situações de facto 
são idênticas nem existe o mesmo fundamento de direito.

Não há, desta forma, razão para nos afastarmos do consignado no despacho reclamado que pas-
saremos a reproduzir, com algumas adaptações, tendo em conta o ora alegado.

Vejamos.
6.1. Reitera a Reclamante que existe oposição porquanto, designadamente, “a não coincidência total 

de situações de facto “in casu” não obsta à verificação de oposição sobre a mesma questão fundamental 
de direito”, porquanto, designadamente, “o que esteve em causa em ambos os Acórdãos (recorrido e 
fundamento) foi a determinação do regime de tributação de uma sucursal financeira exterior, tempora-
riamente isenta de IRC, e a forma como esse regime influi na tributação fiscal da instituição bancária 
que possui essa SFE. Designadamente, importou, em ambos os arestos, analisar se a isenção de que a 
instituição bancária gozava relativamente aos proveitos obtidos através de SFE sediada na Zona Franca 
da Madeira constituía, ou não, um regime especial de tributação”.

“(…) É que, de tal consideração, de a SFE estar, ou não, sujeita a um regime especial de tributação 
é que depende a possibilidade de aplicação de normas como as constantes do anterior n.º 3 do art. 57.
º do CIRC e do então art. 60º n.º 8 do mesmo CIRC.”

6.2. Em primeiro lugar, ao contrário do alegado pela Reclamante, não estamos perante identidade 
de situações fácticas, porquanto, tal já ficou decidido, no despacho reclamado:

“No acórdão recorrido está causa a imputação de lucros à recorrida, em 2001, derivados de parti-
cipações sociais em sociedades não residentes e sujeitas a um regime fiscal claramente mais favorável, 
por si detidas através da Sucursal Financeira Exterior na Madeira, ao abrigo do n.º 8 do artigo 57.º -B do 
CIRC, disposição esta que consubstancia uma norma anti -abuso e que foi introduzida no CIRC através 
do Decreto -Lei n.º 37/95, de 14 de Fevereiro.

Já no acórdão fundamento, a Fazenda Pública questionou a forma de apuramento do lucro tri-
butável da SFE do BB……., efectuando, por conseguinte, uma repartição dos custos entre a SFE e o 
Banco central em função da percentagem dos proveitos que cada um obteve.

Afigura -se, desta forma, patente, que inexiste, ao contrário do que defende a Fazenda Pública, 
qualquer identidade das situações factuais.

6.3. Nesta sequência, e em segundo lugar, também não se verifica identidade quanto à questão 
de direito. Desde logo, porque acórdão recorrido e acórdão fundamento baseiam -se na aplicação de 
preceitos legais diferentes.

Vejamos.
No acórdão recorrido discutiu -se a questão de saber se a isenção temporária de IRC prevista no 

artigo 33.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), na redacção em vigor à data dos factos (2001), 
relativamente aos proveitos obtidos na Zona Franca da Madeira (ZFM) através de uma Sucursal Fi-
nanceira Exterior (SFE) consubstancia um regime especial de tributação, para efeitos de aplicação do 
n.º 8 do artigo 60º do Código do IRC (CIRC).

No acórdão fundamento, a questão decidendi é a de saber se a correcção efectuada pela AT ao 
BB……., em 1992, derivada da imputação de parte dos custos à sua sucursal financeira exterior, situ-
ada na Zona Franca da Madeira, à legal ou não à luz dos artigos 49.º e 57º do CIRC (na redacção em 
vigor à data dos factos).

Por sua vez, no acórdão recorrido concluiu -se que a recorrida está sujeita ao regime comum do 
IRC, “embora determinadas parcelas do seu rendimento beneficiem de um regime excepcional”, por-
quanto “não estamos perante uma isenção subjectiva, mas sim objectiva, uma vez que o que beneficia 
de isenção, nos termos do disposto no art.º 33. n.º 1, alínea c) do EBF são os rendimentos obtidos na 
ZFM pela recorrida, motivo por que o regime de tributação a que se encontra globalmente sujeita a 
recorrida não deixa de ser, nos termos da lei, o regime geral de tributação em IRC”.

Adiantou ainda este Supremo Tribunal que “o facto de determinada fonte de rendimento da 
recorrida se reger por um regime excepcional não é bastante para concluir que esteja genericamente 
sujeita a um regime especial de tributação”, ou seja, “o regime geral de IRC há -de ser compaginável 
com a existência de fontes de rendimentos sujeitas a um regime excepcional, sendo só a estas aplicável 
o regime específico das normas excepcionais”.

Mais se esclareceu que “a proceder o entendimento da recorrente, no sentido de bastar que uma 
das fontes do rendimento de determinada entidade sujeita ao regime comum de IRC gozasse de uma 
qualquer isenção para este se transformar num regime especial, tal implicaria o esvaziamento do n.º 1 
do artigo 60.º do CIRC, pois as situações facilmente cairiam no regime do n.º 8”.

É, pois, patente que não estamos perante quadros legislativos substancialmente idênticos.
Com efeito, enquanto no acórdão recorrido está em causa a aplicação ou não do n.º 8 do artigo 60.º 

do CIRC, no acórdão fundamento a disposição invocada é n.º 3 do artigo 57.º do CIRC, que nada tem 
que ver com a anterior.

Dispunha o art. 57º, sob a epígrafe “Preços de transferência”, que “Também se aplicará o disposto 
no n.º 1 quanto às pessoas que exerçam simultaneamente actividades sujeitas e não sujeitas ao regime 



2755

geral do IRC, quando relativamente a tais actividades se verifiquem idênticos desvios”, esclarecendo 
o n.º 1 do mesmo preceito que “a Direcção -Geral das Contribuições e Impostos poderá efectuar as 
correcções que sejam necessárias para a determinação do lucro tributável sempre que, em virtude das 
relações especiais entre o contribuinte e outra pessoa, sujeita ou não a IRC, tenham sido estabelecidas 
condições diferentes das que seriam normalmente acordadas entre pessoas independentes, conduzindo 
a que o lucro apurado com base na contabilidade seja diverso do que se apuraria na ausência dessas 
relações”.

Por sua vez, o n.º 8 do artigo 60.º do CIRC (em vigor à data dos factos, sob a epígrafe “Imputação 
de lucros de sociedades residentes em países com regime fiscal privilegiado”) dispunha que “quando 
o sócio residente em território português, que se encontre nas condições do n.º 1, esteja sujeito a um 
regime especial de tributação, a imputação que lhe seria efectuada, nos termos aí estabelecidos, será 
feita directamente às primeiras entidades que se encontrem na cadeia de participação, residentes nesse 
território e sujeitas ao regime geral de tributação, independentemente da sua percentagem de partici-
pação efectiva no capital da sociedade não residente (...)”, ditando o n.º 1 da mesma disposição que 
“são imputados aos sócios residentes em território português, na proporção de sua participação social 
e independentemente de distribuição, os lucros obtidos por sociedades residentes fora desse território 
e aí submetidos a um regime fiscal claramente mais favorável, desde que o sócio detenha, directa ou 
indirectamente, uma participação social de, pelo menos, 25%, ou, no caso de a sociedade não residente 
ser detida, directa ou indirectamente, em mais de 50%, por sócios residentes, uma participação social 
de, pelo menos, 10%”.

Assim sendo, resulta inequívoco que estamos perante quadros jurídicos substancialmente diver-
sos em ambos os arestos, do que é forçoso retirar que inexiste a invocada identidade da questão de 
direito.

Finalmente, é evidente a ausência de decisões contraditórias nos acórdãos em referência, por-
quanto a doutrina que emana de cada um dos acórdãos é total e completamente diferente, porque tem 
subjacente factualidade e, bem assim, enquadramentos jurídicos totalmente díspares.

Por fim, cumpre realçar que a Fazenda Pública já havia invocado este acórdão nas suas ale-
gações de recurso (recurso jurisdicional para o STA), tendo o acórdão recorrido, esclarecido que “a 
situação factual e jurídica versada no mencionado acórdão é muito diferente uma vez que se prende 
com o suporte legal das correcções efectuadas pela Administração Tributária na matéria colectável da 
recorrente BB………….., S.A., derivadas da imputação de parte dos custos à sua sucursal financeira 
exterior, situada em zona off -shore, designadamente na zona franca da região Autónoma da Madeira. 
E no mencionado acórdão pode ler -se que “(…) a administração tributária efectuou as correcções refe-
ridas por ter constatado que não tinham sido imputados à actividade desenvolvida na off -shore alguns 
custos base de estrutura, outros custos tinham sido imputados àquela sucursal financeira exterior, mas 
com valores pouco significativos, e não tinham sido imputados quaisquer custos com o pessoal”. E 
mais adiante pode ainda ler -se que (…), a Administração Tributária considerou que para determinação 
do lucro tributável imputável aos sectores isento e não isento era aplicável o preceituado no art.º 57.º 
n.º 1, do CIRC, por força do preceituado no seu n.º 3 (ambos na redacção então vigente) pelo que a 
sucursal financeira exterior deveria ser considerada como se fosse uma entidade distinta, havendo que 
atender às relações que normalmente se estabeleceriam entre pessoas independentes”. A propósito, 
concluiu aquele tribunal que “com relevo para o caso em apreço, cumpre realçar que o referido acórdão 
se limita a dado passo a dizer que o BB………….., S.A., é uma entidade que “desenvolve actividades 
isentas e não isentas”, sem que daí se possa retirar qualquer ilação quanto ao que está em causa no 
presente recurso”.

6.4. Para além do supra exposto, a admitir -se como procedente a tese da Reclamante quando 
alega que “Na verdade, não obsta ao reconhecimento da existência dessa oposição a circunstância de 
os acórdãos em confronto terem feito interpretação e aplicação de normas legais diversas, desde que 
tais normas contenham regulamentação jurídica essencialmente idêntica, quanto à questão que importa 
apreciar”, e que “no caso, o que importa é determinar, previamente à aplicação das normas em con-
sideração, se o facto de a instituição bancária possuir uma SFE que goza de uma isenção temporária de 
IRC a leva a considerar -se como sujeita a um regime especial de tributação, para efeitos de aplicação 
de normas que pretendem ser de “anti -abuso”.

A verdade é que tal tese teria sempre de improceder pela inverificação dos pressupostos da opo-
sição de acórdãos, porquanto, da própria argumentação aduzida ressalta que a oposição sustentada pela 
Reclamante não decorre de decisões expressas, uma vez que o acórdão fundamento se limita a dado 
passo a dizer que o BB……………., S.A., é uma entidade que “desenvolve actividades isentas e não 
isentas”, sem dizer expressamente tratar -se ou não de regime especial para efeitos do disposto no n.º 8 
do art. 60º do CIRC, questão central sobre que versou o Acórdão recorrido.

6. 5. Em face de tudo o que vai exposto, afigura -se não existir a invocada oposição de julgados 
entre o acórdão recorrido e o acórdão fundamento, pois que não está em causa nem o mesmo fundamento 
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de direito nem situações de facto idênticas, pelo que, nestas circunstâncias não se pode dizer que tenha 
sido perfilhada solução oposta no aresto em causa.

Nestes termos, acordam, em conferência, os Juízes Conselheiros da Secção do Contencioso Tri-
butário do Supremo Tribunal Administrativo, confirmar o despacho recorrido e dar por findo o recurso, 
nos termos do disposto no art. 284º, n.º 5, do CPPT.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves —Francisco 
Rothes. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Impugnação judicial. IRC. SGPS. Cobertura de prejuízos de sociedade dominada. 
(In)dedutibilidade de custos.

Sumário:

A cobertura de prejuízos de uma sociedade participada por parte de uma SGPS não 
se integra no conceito de custos fiscais desta, quer porque as entregas dos sócios 
para cobertura de perdas da sociedade não são de considerar como componentes 
negativas, face ao disposto nos artigos 23.º e 24.º do CIRC, nem componentes po-
sitivas do lucro tributável nos termos do artigo 21.º do mesmo Código, quer ainda 
porque a sociedade participada não perde o direito ao reporte dos prejuízos referido 
no artigo 46.º do CIRC.

Processo n.º 1265/12 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A…………, S.A., com os sinais dos autos, recorreu para o Tribunal Central Administrativo 

Sul da sentença do Tribunal Tributário de Lisboa – Juízo Liquidatário, de 14 de Novembro de 2008, que 
julgou improcedente a impugnação por si deduzida contra a liquidação adicional de IRC n.º 8310005341, 
referente ao exercício de 1994, no montante de 36.123.908$00, apresentando as seguintes conclusões:

A) A douta sentença recorrida resulta de erro de julgamento decorrente da subsunção dos factos 
considerados provados nas normas aplicáveis, designadamente por não aceitar que não é um custo 
efectivamente dedutível a despesa efectuada pela ora Recorrente para cobrir os prejuízos da sociedade 
sua participada B…………, S.A.

B) Com efeito, as obrigações que decorrem do artigo 501.º e 502.º do CSC não existem apenas 
para os casos em que existe um contrato de subordinação assinado entre diferentes sociedades.

C) De acordo com o artigo 491.º do CSC, o legislador manda também aplicar estas normas às 
situações de domínio total entre empresas.

D) O caso subjacente aos presentes autos existe uma relação de domínio entre a sociedade ora 
recorrente e a sociedade sua participada B…………, S.A., uma vez que aquela detém 99,9% do capital 
social desta sociedade.

E) Deste modo, a ora Recorrente estava legalmente obrigada a cobrir os prejuízos da sociedade 
sua participada, o que deverá resultar, naturalmente, na possibilidade de deduzir fiscalmente estes 
custos na esfera da ora Recorrente.

F) Em matéria de dedutibilidade fiscal, vigora o princípio da liberdade de gestão das empresas 
– que resulta da liberdade inerente a qualquer actividade humana, e do reconhecimento da propriedade 
privada dos meios de produção e da iniciativa privada (artigos 61.º e 62.º da Constituição da República 
Portuguesa (“CRP”).

G) De acordo com a jurisprudência unânime, o artigo 23.º do CIRC apenas manda desconsiderar 
como custos fiscais, os “totalmente estranhos” à actividade da empresa.
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H) Este carácter de estranheza em relação à actividade da empresa tem como ingrediente, mas não 
se esgota, na referência ao objecto social. Assim, o acto relevando de uma actividade estranha a esse 
objecto não é necessariamente um acto estranho à empresa, em termos de acto anormal de gestão. A 
empresa não pode ser limitada às actividades que já exercia ou ser obrigada a estabelecer uma ligação 
entre estas e uma tentativa de diversificação.

I) O conceito de indispensabilidade deve ser interpretado em função do objecto societário, a partir 
de um juízo positivo de subsunção na actividade societária.

J) Assim, um acto anormal de gestão será aquele que é pessoal dos sócios, ou que não foi praticado 
no interesse da empresa, mas só de terceiro.

K) De acordo com o Jurisprudência dominante, concretamente do TCA Sul, “A regra é que as 
despesas concretamente contabilizadas sejam custos fiscais; o critério da indispensabilidade foi criado 
pelo legislador, não para permitir à Administração intrometer -se na gestão da empresa, ditando como 
deve ela aplicar os seus meios, mas para impedir a consideração fiscal de gastos que, ainda que con-
tabilizados como custos, não se inscrevem no âmbito da actividade da empresa, foram incorridos não 
para a sua prossecução mas para outros interesses alheios.”

L) No caso em apreço, a despesa ora controvertida subsume -se, indubitavelmente, no escopo 
social da ora Recorrente.

M) Tanto assim é que, nem a Administração Fiscal, nem a sentença recorrida lograram provar 
que esta subsunção não existe.

N) Para além disso, se o artigo 23.º n.º 1 do CIRC fosse interpretado/aplicado em termos de 
permitir à Administração Fiscal ou aos Tribunais um juízo crítico sobre a administração das empresas, 
em termos de poder discricionário ou margem de livre apreciação, seria inconstitucional por violar o 
disposto nos artigos 61.º e 62.º da CRP.

O) Conforme amplamente justificado, a cobertura dos prejuízos ora controvertidos enquadra -se 
perfeitamente no objecto social da ora Recorrente, enquanto SGPS, e por isso, foi imprescindível para 
a manutenção da sua fonte produtora.

P) Dos factos que a Recorrente entende terem ficado provados, impunha -se retirar conclusões 
diversas daquelas a que chegou o Tribunal “a quo”, pelo que deverá a presente decisão ser anulada, o 
que desde já se requer.

Termos em que deverá o presente recurso ser julgado procedente por provado e em consequência 
anulada a douta sentença recorrida na parte em que indeferiu a pretensão da Impugnante, ora Recor-
rente, com as demais consequências legais.

2  - Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – Por decisão sumária datada de 23 de Outubro de 2012 (a fls. 113 a 117 dos autos) o Tribunal 

Central Administrativo Sul julgou -se incompetente em razão da hierarquia para conhecimento do ob-
jecto do recurso e competente este Supremo Tribunal, a quem os autos foram remetidos precedendo 
requerimento da recorrente nesse sentido (fls. 123 dos autos).

4  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal remeteu para o 
parecer sobre o mérito do recurso emitido pelo Ministério Público no Tribunal Central Administrativo 
Sul (fls. 126, verso), no qual se defende o não provimento do recurso (fls. 106, frente e verso e 106, 
frente, dos autos).

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
5 – Questão a decidir
É a de saber se, como alegado, a sentença recorrida cometeu erro de julgamento ao não aceitar 

como custo fiscalmente dedutível para efeitos de IRC relativo ao exercício de 1994 da SGPS impugnante 
o montante de 292.944.000$00 respeitante à cobertura de prejuízos de uma sociedade sua participada 
em 99,9%.

6 – Matéria de facto
Na sentença do Tribunal Tributário de Lisboa objecto de recurso foram dados como provados os 

seguintes factos:
A) A impugnante é uma sociedade gestora de participações sociais, a qual detém 99,9% da socie-

dade B…………, S.A., sua participada numa relação de domínio (cfr. artigos 10º e 11º da p.i.; e n.º 6.2 
da contestação, a fls. 102 do PA);

B) Na declaração de rendimentos Mod. 22, do exercício de 1994, a impugnante considerou, como 
“custos ou perdas extraordinários”, além do mais, o montante de 292 944 000$00, respeitante à cober-
tura de prejuízos da sociedade participada B…………, SA, (cfr. fls. 21, 22, 56, 58 e 59 do processo 
de reclamação apenso);

C) A administração tributária (AT), em sede inspectiva, entendeu que o supra referido montante 
de 292 944 000$00 não era aceite como custo fiscal, por o mesmo não ser considerado indispensável à 
formação do rendimento sujeito a IRC, nos termos do artº 23º do Código de IRC, pelo que procedeu à 
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respectiva correcção (cfr. fls. 19 e 20 do processo de reclamação, correspondentes ao DC 22 elaborado 
pelos serviços de inspecção);

D) Em consequência de tal correcção foi emitida, em 27/02/97, a liquidação adicional de IRC 
n.º 8310005341, no montante de 36.123.908$00, cuja data limite do pagamento foi fixada em 2/6/97 
(cfr. fls. 15 dos autos).

E) Em 13/02/01 a liquidação impugnada foi paga (cfr. fls. 33 a 36 dos autos).
F) Da liquidação referida na alínea d) supra foi interposta reclamação graciosa, a qual foi indeferida 

(cfr. processo de reclamação apenso);
G) Na sequência da decisão de indeferimento da reclamação graciosa, foi deduzida a presente 

impugnação judicial.
7 – Apreciando
7.1 Da não dedutibilidade fiscal como custo do montante correspondente à cobertura de prejuízos 

efectuada pela recorrente SGPS a sociedade por si participada em 99,9%
A sentença recorrida, a fls. 53 a 60 dos autos, julgou improcedente a impugnação deduzida pela 

ora recorrente contra liquidação adicional de IRC relativa a 2004, mantendo a liquidação sindicada, 
por ter entendido, com apoio na jurisprudência dos tribunais superiores, (…) que o montante de 
292.944.000$00, tal como a AF defendeu, respeitante a prejuízos da sociedade B………… SA, não pode 
ser aceite como custo fiscal da SPGS, ora impugnante, ao abrigo do disposto no artigo 23º do CIRC, 
porquanto os custos previstos no referido art.º 23.º têm de respeitar à própria sociedade contribuinte, 
em si mesma considerada, o que equivale a dizer que a fonte produtora em causa é a da SPGS e não 
a das sociedades participadas e porque a aceitar -se a cobertura de prejuízos de uma sociedade parti-
cipada por parte de uma SGPS acabaríamos confrontados com uma situação de dupla consideração 
dos mesmos valores em causa, fosse a título de custos na SGPS, fosse por dedução de prejuízos de anos 
anteriores, na esfera da B…………, sociedade dominada (cfr. sentença, a fls. 58 e 59 dos autos).

Fundamentou -se o decidido, para além de nas normas legais pertinentes – artigo 23.º do Código 
do IRC, na redacção vigente à data dos factos e DL n.º 495/88, de 30/12, que estabelece o regime ju-
rídico das Sociedades Gestoras de Participações Sociais –, no entendimento jurisprudencial expresso 
no Acórdãos do STA de 10 de Julho de 2002, proferido no recurso n.º 0246/02 – tido pela sentença 
recorrida como caso em tudo semelhante ao presente (cfr. sentença recorrida, a fls. 58 dos autos) –, e 
no acórdão do TCA/Sul de 26 de Junho de 2001, proferido no processo n.º 4783/01, ambos citados e 
transcritos, nos segmentos relevantes, na sentença recorrida.

Discorda do decidido a recorrente, nos termos supra reproduzidos, mas sem convencer.
É que a sentença recorrida não adoptou um conceito restritivo de indispensabilidade dos custos 

ou pôs em causa que o conceito de indispensabilidade deve ser interpretado em função do objecto 
societário, como também não qualificou a cobertura de prejuízos da participada como acto anormal 
de gestão ou sequer contestou que as sociedades em domínio total possam ser responsáveis perante 
os credores sociais da sociedade dominada, nos termos do artigo 501.º do CSC, ou que lhes possa ser 
exigida responsabilidade por perdas da sociedade dominada.

A sentença recorrida o que afirmou, e bem, é que os custos a que se refere o artigo 23.º do Código 
do IRC têm de respeitar à própria sociedade contribuinte, em si mesma considerada, à SGPS, pois, e não 
às suas participadas, e que a aceitar -se a cobertura de prejuízos da participada pela SGPS conduziria 
a uma situação de dupla consideração dos mesmos valores em causa, fosse a título de custos na SGPS, 
fosse por dedução dos prejuízos de anos anteriores, na esfera da B…………, sociedade dominada.

Acresce ainda que o facto de a SGPS ter coberto os prejuízos da sua participada traduz -se numa 
forma de financiamento que, em termos económicos, é substancialmente idêntica a um aumento de 
capital, devendo, pois, ter o mesmo tratamento fiscal das entradas adicionais de sócios à sociedade, 
como resulta do acórdão do TCA -Sul citado na sentença recorrida, solução esta que, como observa 
António Moura Portugal (A Dedutibilidade dos Custos na Jurisprudência Fiscal Portuguesa, Coimbra, 
Coimbra Editora, 2004, nota 303 de p. 154), no plano das componentes positivas do lucro tributável 
decorre expressamente do disposto na alínea a) do artigo 21.º do CIRC, onde se reserva o mesmo 
tratamento para “As entradas de capital (…) bem como as coberturas de prejuízos, a qualquer título, 
feitas pelos titulares do capital”.

Conclui -se, pois, que o recurso não merece provimento, sendo de confirmar a sentença recorrida, 
que bem julgou.

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

premo Tribunal Administrativo, em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Rothes — Dulce 
Neto. 
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 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Nulidade da citação. Nulidade por falta de requisitos es-
senciais do título executivo. Ilegitimidade. Erro na forma de processo. Convolação.

Sumário:

 I — A nulidade da citação não consubstancia fundamento de oposição à execução 
fiscal, nos termos do disposto no artigo 204.º do CPPT.

 II — A nulidade por falta de requisitos essenciais do título executivo (falta que, quando 
não puder ser suprida por prova documental, constitui nulidade insanável do 
processo de execução fiscal — alínea b) do n.º 1 do artigo 165.º do CPPT) não 
constitui fundamento de oposição, não sendo enquadrável na alínea i) do n.º 1 do 
artigo 204.º deste mesmo Código.

 III — A ilegitimidade da pessoa citada, por não ter sido, durante o período a que respeita 
a dívida exequenda, a possuidora do bem que a originou, constituindo embora 
fundamento de oposição à execução fiscal, nos termos da alínea b) do n.º 1 do 
artigo 204.º do CPPT, só pode verificar -se em relação aos tributos incidentes 
sobre o uso ou fruição dos bens. O que não acontece quando se executa dívida 
resultante de coima por infracção tributária.

 IV — Ocorrendo erro na forma de processo, deve ordenar -se a convolação para a forma 
processual adequada, tendo em conta o efeito jurídico pretendido e os fundamentos 
de facto e de direito alegados.

Processo n.º 1276/12 -30.
Recorrente: A…………, Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Casimiro Gonçalves.

RELATÓRIO
1.1. A…………, Lda., com os demais sinais dos autos, recorre da decisão que, proferida pelo 

Tribunal Administrativo e Fiscal de Sintra, rejeitou liminarmente a oposição à execução fiscal 
n.º 3522201101177648 contra si instaurada no Serviço de Finanças de Oeiras – 3 para cobrança de 
taxas, coimas e custas liquidadas pelo Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, IP (INIR).

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
I. A Meritíssima Juiz a quo proferiu a Douta sentença através da qual rejeitou liminarmente a 

oposição à execução fiscal, por força do preceituado na alínea b) do n.º 1 do artigo 209º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário (adiante apenas designado por CPPT).

II. Tal rejeição está intrinsecamente relacionada com a análise e decisão tomada no âmbito de 
duas questões, as quais delimitam o presente recurso, a saber:

c) A nulidade da citação, pois a descrição da dívida é ininteligível;
d) A ilegitimidade, uma vez que cedeu a sua posição no contrato de locação financeira relativa ao 

veículo com a matrícula ………….
III. Para a primeira das questões [acima identifica em 1.a)], considerou a Mmª Juiz a quo que “a 

nulidade da citação deve ser arguida no processo a que respeita, ou seja, no processo de execução 
fiscal”.

IV. Que dessa “arguição resultará necessariamente uma decisão do órgão de execução fiscal, 
da qual, sendo desfavorável, poderá o interessado deduzir reclamação a que aludem os artigos 276º 
e seguintes do CPPT”.

V. Concluindo que “o fundamento da petição apresentada não é de oposição à execução fiscal, 
nos termos delineados no artigo 204º, n.º 1, do CPPT, e que deveria ter sido apresentado requerimento 
de arguição de nulidade junto do processo executivo”.

VI. Quanto à segunda questão [acima identificada em 1.b)], decidiu a Mmª Juiz a quo que “de 
acordo com a factualidade alegada, deveria a oponente ter utilizado outro meio processual para fazer 
valer a sua pretensão, recorrendo da decisão de aplicação de coima nos termos do 80º do RGIT ou 
tratando -se de infracção às normas estradais poderia a oponente ter recorrido judicialmente, nos 
termos do art. 59º do RGCO” (...)

VII. (...) “não pode agora em sede de oposição questionar a autoria do acto lícito, uma vez que 
a instauração da execução tem por base uma decisão definitiva proferida em processo de aplicação 
de coima”.
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VIII. Ora, considera a Recorrente que a Mmª. Juiz a quo, ao decidir como decidiu, violou o 
artigo 204º, n.º 1, alíneas b) e i), artigo 35º, n.º 2, artigos 163º, 164º, todos do CPPT, indo assim o pre-
sente recurso delimitado às questões apreciadas pela Mmª Juiz e que conduziram à decisão de rejeitar 
liminarmente a oposição à execução.

IX. Da nulidade da citação, em consequência da violação do direito de defesa da aqui Re-
corrente.

O artigo 35º, n.º 2 do CPPT estatui que a citação é o acto destinado a dar conhecimento ao exe-
cutado de que foi proposta contra ele determinada execução ou a chamar a esta, pela primeira vez, 
pessoa interessada.

X. Atento o facto da citação em questão ser emitida pelo Serviço de Finanças, estamos perante um 
documento que contem diminuta informação, que no caso concreto, apenas refere números e imprecisas 
palavras como sendo “imposto”, “INIR – Coimas”, “INIR – Custas” e “INIR – Taxas”.

XI. Como é bom de ver, a escassa informação não permite que a Executada, aqui Recorrente, 
possa exercer cabalmente a sua defesa, o que não se entende, isto porque, de acordo com o artigo 164º 
do CPPT, poderia o Serviço de Finanças juntar ao título executivo, se o entender necessário, uma nota 
que conste o resumo da situação que serviu de base à instauração do processo.

XII. De acordo com os argumentos aduzidos em sede de oposição, bem como a documentação 
que se encontra nos autos, facilmente se verificaria que o Serviço de Finanças não juntou o título 
executivo à citação.

XIII. O que o artigo 164º do CPPT refere é a prorrogativa conferida ao Serviço de Finanças de, 
caso quisesse, poderia ter juntado ao título executivo uma nota que resumisse a situação que serviu de 
base à instauração do processo executivo. É esta a faculdade conferida é a de adicionar alguma expli-
cação, e não, a faculdade de querer ou não juntar o título executivo.

XIV. Não obstante o que antecede, ainda se dirá que à Recorrente nem sequer foi conferida a 
possibilidade de verificar se o título executivo continha ou não os requisitos essenciais elencados no 
artigo 163º do CPPT.

XV. Não tendo observado o título executivo, não pôde a Executada, aqui Recorrente, analisar o 
seu conteúdo, e no limite, pronunciar -se sobre o mesmo, se razões para isso existissem.

XVI. O mesmo equivale a dizer que, se o Serviço de Finanças não instruiu o processo executivo 
como estaria obrigado, a aqui Recorrente não pôde exercer a sua defesa, vendo assim vedado o seu 
direito ao contraditório, violando os mais elementos direitos, inclusivamente, consagrados constitu-
cionalmente.

XVII. Discorda a Recorrente com os fundamentos utilizados na sentença recorrida, no que à 
nulidade da decisão concerne. Na verdade, atento o facto de a oposição à execução conter mais do que 
um argumento, até por uma questão de economia processual se entende que todos os motivos devessem 
ser invocados na mesma peça processual.

XVIII. Analisando os argumentos carreados até agora, mais considera a Recorrente que este fun-
damento encontra acolhimento no artigo 204º, n.º 1, alínea i) do CPPT, motivo pelo qual, a oposição à 
execução, não deveria ter sido rejeitada liminarmente.

XIX. Caso os fundamentos da oposição à execução tivessem sido apreciados e não se tivesse 
inferido apenas de parte dos subtítulos, esta questão não estaria a ser discutida, pois a Mmª. Juiz a quo 
poderia ter decidido no sentido de à Executada ser dado conhecimento do título executivo que deveria, 
obrigatoriamente, (ter) acompanhado a citação enviada pelo Serviço de Finanças.

XX. Não pode o contribuinte, parte mais fraca da relação estabelecida com a máquina fiscal, su-
cumbir sem sequer se defender. E a Autoridade Tributária ao agir como agiu, castrou os mais elementares 
meios de defesa da Recorrente, impedindo -a de exercer o seu direito ao contraditório.

XXI. Atento o exposto, e pelos motivos supra indicados, entende a Recorrente que a sua 
oposição, deveria ter sido admitida, não se concordando com os fundamentos de recusa liminar 
da mesma.

XXII. Da rejeição liminar da oposição à execução, relativamente ao fundamento Ilegitimi-
dade.

Conforme indicado em 3., a Mmª Juiz a quo rejeitou liminarmente a oposição à execução proposta 
pela Recorrente, por considerar que o argumento – Ilegitimidade – não tinha cabimento no processo.

XXIII. Também como referido, não concorda a Recorrente com tais fundamentos, considerando 
mesmo que ao decidir como decidiu, a Mmª Juiz violou o disposto no artigo 204º, n.º 1, alínea b) do 
CPPT, senão vejamos.

XXIV. A Recorrente considera que é parte ilegítima por não ser a devedora originária, nem ter 
qualquer relação com os factos que presumivelmente deram origem ao processo executivo (a esse 
propósito veja -se o anteriormente dito porquanto, o Serviço de Finanças não juntou o título executivo 
à citação).

XXV. Concretizando, a Recorrente, em 15/02/2007 celebrou com o Deutche Bank, S.A. um con-
trato de locação financeira relativamente a um veículo automóvel com a matrícula ………….
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XXVI. O referido contrato de locação financeira foi alvo de uma cessão da posição contratual, 
tendo figurado como locatária entre o período de 15/02/2007 e 15/02/2013 a sociedade comercial com 
a firma B…………, Lda.

XXVII. Ainda no ano de 2008 (28/11/2008) a Recorrente respondeu a uma carta remetida pela Via 
Verde de Portugal – Gestão de Sistemas Electrónicos de Cobrança, S.A., informando que já não tinha 
nenhum contrato que a relacionasse com o veículo em questão, assim como já não detinha a posse ou 
a condução efectiva do mesmo.

XXVIII. Não podia a Recorrente deixar de invocar a sua ilegitimidade nos presentes autos, pois 
sempre foi essa a sua defesa, a qual se encontra devidamente documentada. Tendo sido com surpresa 
que verificou, que este seu argumento faleceu com a decisão recorrida, ao considerar que não poderia, 
nesta fase processual, questionar a autoria do acto que subjaz ao processo executivo.

XXIX. Na verdade, é a própria alínea b) do n.º 1 do artigo 204º do CPPT que permite que se 
fundamente a oposição à execução fiscal na ilegitimidade da pessoa citada por esta não ser o próprio 
devedor que figura no título ou seu sucessor ou, sendo o que nele figura, não ter sido, durante o 
período a que respeita a dívida exequenda, o possuidor dos bens que a originaram, ou por não 
figurar no título e não ser responsável pelo pagamento da dívida.

XXX. Estamos perante uma situação de ilegitimidade passiva pois, mesmo que admitamos que 
a Recorrente figura no título executivo, a mesma não era a possuidora dos bens (veículo automóvel) 
que originaram a dívida exequenda.

XXXI. Ao decidir como se decidiu, foi a Recorrente sujeita a uma tremenda injustiça, desde logo 
por o processo executivo ter sido mal instruído e consequentemente alvo de uma citação deficiente. A 
acresce, a Recorrente foi ainda confrontada com a ausência de análise dos seus argumentos, os quais 
provam que não tem qualquer responsabilidade sobre a dívida exequenda

XXXII. Em face do que vem sido dito, e em reposição da justiça, está a Recorrente em crer que as 
questões alvo do presente recurso só serão sanadas com a revogação da sentença recorrida, ordenando-
-se a baixa do recurso para a primeira instância de molde a que as questões suscitadas na oposição à 
execução sejam apreciadas.

Termina pedindo a procedência do recurso e que, em consequência, seja ordenado que os presentes 
autos baixem à primeira instância de molde a que as questões suscitadas pela recorrente em sede de 
oposição à execução fiscal sejam apreciadas.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes, além do mais:
«A recorrente acima identificada vem sindicar a decisão do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Sintra, exarada a fls.188/191, em 28 de Junho de 2012.
A decisão recorrida rejeitou liminarmente a petição de oposição judicial, no entendimento de que 

as alegadas nulidade da citação e ilegitimidade por não ser a autora das contra -ordenações que deter-
minaram as coimas exequendas não constituem fundamento de oposição à execução.

A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 209/215, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684º/3 e 685º -A/1 do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
Como muito bem refere a decisão recorrida os argumentos que a recorrente esgrime na PI condu-

zem à nulidade da citação e à impugnação da autoria e, consequente, responsabilidade pelo pagamento 
das coimas exequendas.

Ora, a nulidade da citação não constitui fundamento de oposição à execução fiscal, nos termos do 
estatuído no artigo 204º do CPPT e deve ser arguida perante o órgão de execução fiscal (OEF) e não 
perante o Tribunal Fiscal. ((1) Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 
6ª edição 2011, volume III, páginas 144/145. Acórdão do STA, de 25 de Maio de 2011, proferido no 
recurso n.º 187/2011, disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt.)

Efectivamente, o processo de oposição tem por escopo a extinção ou suspensão da execução fis-
cal, o que tem como consequência que na oposição apenas sejam aceites fundamentos que conduzam 
a esses objectivos, o que não é o caso da nulidade de citação que, a verificar -se justificaria a anulação 
dos actos subsequentes do processo.

Também, a nulidade por falta de requisitos essenciais do título executivo, que a recorrente nas 
suas conclusões dá entender que poderia ter acontecido, não constitui fundamento de oposição. ((2) 
Acórdão da SCT do STA, de 19 de Novembro de Novembro de 2008 -P. 0430708, disponível no sítio 
da Internet www.dgsi.pt)

No que concerne à alegada ilegitimidade, pelo facto do veículo que esteve na génese das contra-
-ordenações/coimas não estar já ao seu serviço, na data das ocorrências, e, consequente irresponsabi-
lidade pela autoria das contra -ordenações e pagamento das coimas, parece evidente que não pode ser 
discutida em sede de oposição fiscal.
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De facto, essa questão só poderia ser discutida no âmbito do respectivo processo de contra-
-ordenação, podendo a recorrente interpor recurso judicial da decisão de aplicação de coima (artigos 80º 
do RGIT e 59º do RGCO), e nunca em sede de oposição à execução fiscal.

A sentença recorrida não merece, pois, qualquer censura.
Termos em que deve ser negado provimento ao presente recurso jurisdicional, mantendo -se a 

decisão recorrida na ordem jurídica.»
1.5. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. O despacho recorrido é do seguinte teor:
«A…………, Lda., com os demais sinais dos autos, deduziu oposição à execução fiscal 

n.º 3522201101177648, que contra si corre termos no Serviço de Finanças de Oeiras – 3, tendo por 
objecto a cobrança coerciva de dívidas provenientes de taxas, coimas e custas, no montante de € 1.470,34 
aplicadas pelo Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, IP (INIR).

Alega, em síntese:
 - a nulidade da citação, pois a descrição da natureza da dívida é ininteligível;
 - a ilegitimidade, uma vez que cedeu a sua posição no contrato de locação financeira relativa ao 

veículo com a matrícula ………….
Cumpre proferir despacho liminar.
Da nulidade da citação
A oposição à execução fiscal funciona como contestação à pretensão do exequente e respeita 

aos fundamentos supervenientes que podem tornar ilegítima ou injusta a execução, devido a falta de 
correspondência com a situação material subjacente no momento em que se adoptam as providências 
executivas, tendo por efeito paralisar a eficácia do acto tributário corporizado no processo executivo 
(cfr. acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 04/06/2008, processo n.º 179/08, disponível em 
www.dgsi.pt).

Sendo certo que, os fundamentos da execução fiscal são os taxativamente indicados nas várias 
alíneas do n.º 1 do artigo 204º do CPPT, a nulidade de citação invocada não consta do elenco daquele 
artigo.

A nulidade de citação deve ser arguida no processo a que respeita, ou seja no processo de exe-
cução fiscal.

Desta arguição resultará necessariamente uma decisão do órgão de execução fiscal, da qual, sendo 
desfavorável, poderá o interessado deduzir a reclamação a que aludem os artigos 276º e seguintes do 
CPPT.

Temos, pois, que o fundamento da petição apresentada não é de oposição à execução fiscal, nos 
termos delineados no artigo 204º, n.º 1, do CPPT, e que deveria ter sido apresentado requerimento de 
arguição de nulidade junto do processo executivo.

Da ilegitimidade
Entende a oponente que é parte ilegítima na execução, não podendo ser responsabilizada pelo 

pagamento da dívida em execução uma vez que não era a oponente a utilizadora do veículo que passou 
nas portagens sem efectuar o respectivo pagamento. Está pois em causa saber quem efectivamente 
praticou a infracção que determinou a instauração da execução fiscal.

Da argumentação expendida pela oponente, ressalta que o que a oponente pretende é 
sindicar judicialmente as decisões do INIR que lhe aplicaram as coima em processo de contra-
-ordenação.

De acordo com a factualidade alegada, deveria a oponente ter utilizado outro meio processual 
para fazer valer a sua pretensão, recorrendo da decisão de aplicação de coima nos termos do artigo 80º 
do RGIT ou tratando -se de infracção às normas estradais poderia a ora oponente ter recorrido judicial-
mente, nos termos do art. 59º do RGCO.

Tendo a ora oponente sido notificada pelo INIR das decisões condenatórias proferidas e não tendo 
delas recorrido (Cfr. informação a fls. 172), não pode agora em sede de oposição questionar a autoria 
do acto ilícito, uma vez que a instauração da execução tem por base uma decisão definitiva proferida 
em processo de aplicação de coima.

Atenta a previsão contida na alínea b) do n.º 1 do artigo 209º do CPPT, forçoso é de concluir pelo 
indeferimento liminar da Oposição que originou os presentes autos.

Decisão
Termos em que, atento o supra exposto, se rejeita liminarmente a presente oposição à execução 

fiscal, por força do preceituado na alínea b) do nº1 do artigo 209º do CPPT.
Custas a cargo da Oponente.»
3.1. Como resulta do despacho recorrido, acima transcrito, a presente oposição foi liminarmente 

rejeitada por se ter entendido que os fundamentos de oposição invocados (nulidade da citação e ilegiti-
midade por não ser a oponente a autora das contra -ordenações que determinaram as coimas exequendas) 
não constituem fundamento admissível de oposição à execução.
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A recorrente discorda do decidido continuando a sustentar que:
1) Quanto à alegada «nulidade da citação» (Conclusões IX a XXI), atendendo a que a PI da opo-

sição contém mais do que um argumento, é de entender, até por uma questão de economia processual, 
que todos os motivos devessem ser invocados na mesma peça processual. E além disso, este funda-
mento encontra acolhimento na alínea i) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, motivo pelo qual, a oposição à 
execução, não deveria ter sido rejeitada liminarmente, sendo que, caso os fundamentos da oposição à 
execução tivessem sido apreciados a Mmª. Juiz a quo poderia ter decidido no sentido de à Executada 
ser dado conhecimento do título executivo que deveria, obrigatoriamente, ter acompanhado a citação 
enviada pelo Serviço de Finanças.

2) Quanto ao fundamento ilegitimidade (Conclusões XXII a XXXI), considera que é parte ilegí-
tima por não ser a devedora originária, nem ter qualquer relação com os factos que presumivelmente 
deram origem ao processo executivo, pois que:

 - Em 15/2/2007 celebrou com o Deutche Bank, S.A. um contrato de locação financeira relativa-
mente a um veículo automóvel com a matrícula …………;

 - O referido contrato de locação financeira foi alvo de uma cessão da posição contratual, tendo 
figurado como locatária entre o período de 15/2/2007 e 15/2/2013 a sociedade comercial com a 
firma B…………, Lda.

 - Ainda no ano de 2008 (28/11/2008) respondeu a uma carta remetida pela Via Verde de Portugal 
– Gestão de Sistemas Electrónicos de Cobrança, S.A., informando que já não tinha nenhum contrato 
que a relacionasse com o veículo em questão, assim como já não detinha a posse ou a condução efec-
tiva do mesmo.

 - Não podia deixar de invocar a sua ilegitimidade nos presentes autos, sendo a própria alínea b) 
do n.º 1 do art. 204º do CPPT que permite que se fundamente a oposição à execução fiscal nessa ile-
gitimidade pois que, mesmo que admitamos que a recorrente figura no título executivo, a mesma não 
era a possuidora dos bens (veículo automóvel) que originaram a dívida exequenda.

Vejamos:
3.2. Da nulidade da citação
Como se vê da Petição Inicial, a recorrente alega ali que «rejeita … todo o conteúdo constante na 

citação remetida, por violar o direito ao exercício do contraditório quando, nem sumariamente, descreve 
os factos a que dizem respeito», que «rejeita … todo o conteúdo constante na citação remetida por a 
descrição da natureza da dívida ser ininteligível, em face de ausência de qualquer referência concreta 
à origem da coima», pelo que «deverá a citação … ser declarada nula, por violar o direito de exercício 
do contraditório da executada bem como, por se encontrar em falta um dos requisitos essenciais do 
título executivo, conforme alínea b) do n.º 1 do artigo 165º do Código de Processo e Procedimento 
Tributário».

Ora, como bem concluiu o despacho recorrido, a arguida nulidade da citação não consubstancia 
fundamento de oposição à execução fiscal, nos termos do disposto no art. 204º do CPPT, não estando 
abrangido, designadamente, na alínea i) do n.º 1 deste normativo e, como nulidade, sempre deveria 
ser invocada perante o órgão da execução fiscal, sendo eventual decisão desfavorável susceptível de 
reclamação para o tribunal tributário [nºs. 1 e 2 do art. 198º do CPC e art. 276º do CPPT); cfr., igual-
mente, o acórdão desta Secção do STA, de 25/5/2011, rec. n.º 187/2011, bem como os acórdãos do 
Pleno da Secção de Contencioso Tributário do STA, de 28/2/2007, rec. n.º 803/04; de 17/12/2008, rec. 
n.º 364/08; e de 24/2/2010, rec. n.º 923/08 (1)].

E, assim, não podendo tal alegação de nulidade da citação constituir fundamento de oposição (pois 
que o objecto desta é, essencialmente, a extinção ou, em certos casos, a suspensão da execução, e a 
nulidade da citação não conduz a esses objectivos já que, a verificar -se, justificaria apenas a anulação 
dos actos subsequentes do processo) não pode o recurso proceder nesta parte.

Nas Conclusões XII a XVI e XIX a recorrente dá a entender que também pretendeu alegar a 
nulidade por falta de requisitos essenciais do título executivo.

Porém, como é jurisprudência actualmente dominante, a nulidade por falta de requisitos essenciais 
do título executivo (falta que, quando não puder ser suprida por prova documental, constitui nulidade 
insanável do processo de execução fiscal – art. al. b) do n.º 1 do art. 165º do CPPT) também não cons-
titui fundamento de oposição, não sendo enquadrável na alínea i) do n.º 1 do art. 204º do mesmo CPPT 
(cfr., neste sentido, entre outros, os acórdãos do Pleno da Secção do Contencioso Tributário do STA, 
de 19/11/2008, rec. n.º 0430/08 e de 6/5/2009, rec. n.º 0632/08).

Bem decidiu, portanto, o despacho recorrido, ao julgar que, quanto a esta matéria, o fundamento 
da petição apresentada não se subsume a fundamento de oposição à execução fiscal, nos termos deli-
neados no n.º 1 do art. 204º do CPPT e que deveria ter sido apresentado requerimento de arguição de 
nulidade junto do processo executivo.
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3.3. Da ilegitimidade
A recorrente alega, ainda, que o despacho recorrido enferma de erro de julgamento quanto ao não 

recebimento da oposição por referência ao alegado fundamento ilegitimidade da oponente pelo facto 
do veículo que esteve na génese das contra -ordenações/coimas não estar já ao seu serviço na data das 
ocorrências (por a oponente ter cedido a sua posição no contrato de locação financeira relativa ao veículo 
com a matrícula …………) e pela consequente irresponsabilidade pela autoria das contra -ordenações 
e pagamento das coimas.

Carece, porém, de razão legal.
Esta invocada ilegitimidade (da pessoa citada, por não ter sido, durante o período a que respeita a 

dívida exequenda, a possuidora do bem que a originou) constituindo embora fundamento de oposição à 
execução fiscal, nos termos da alínea b) do n.º 1 do art. 204º do CPPT, só pode verificar -se em relação 
aos tributos incidentes sobre o uso ou fruição dos bens.

O que não acontece com as coimas ora em execução.
Por um lado, as taxas de portagem não são originadas pela propriedade ou pela posse do 

veículo (em termos de ser essa posse que faz determinar o sujeito passivo daquela relação jurídica 
tributária, não obstante este, porventura, já não ser o proprietário ou o possuidor do veículo). A 
obrigação tributária nasce por via da utilização da via rodoviária (e não pela posse daquele veí-
culo em especial). Por outro lado, a dívida exequenda reporta -se, não apenas às ditas taxas, mas, 
também às próprias coimas em que a oponente veio a ser condenada nos respectivos processos 
de contra -ordenação.

Ora, como salienta o MP, a exigibilidade destas quantias, rectius, os fundamentos da condenação 
no processo de contra -ordenação fiscal, só poderiam ser discutidos no âmbito do respectivo processo 
de contra -ordenação, podendo a recorrente interpor recurso judicial da decisão de aplicação de coima 
(arts. 80º do RGIT e 59º do RGCO), e nunca em sede de oposição à execução fiscal (cfr., entre outros, 
os acs. desta Secção do Supremo Tribunal Administrativo, de 1/10/2008, rec. n.º 408/08 e de 25/11/2009, 
rec. n.º 0812/09).

Em suma, a invocada ilegitimidade da oponente também não é subsumível ao fundamento de 
oposição constante da alínea b) do n.º 1 do art. 204º do CPPT.

4. Mas, assim sendo e dado que, apesar de ter sido também alegado este fundamento «ilegi-
timidade», não pode, em rigor, sequer considerar -se que tenha sido invocado fundamento próprio 
do processo de oposição, então também não se vislumbra que haja obstáculo a que se ordene 
a convolação da Petição Inicial da oposição em requerimento, dirigido à execução fiscal, para 
arguição de nulidade da citação e nulidade por falta de requisitos essenciais do título executivo, 
sendo que o pedido formulado pela oponente é, nessa parte, precisamente, o de «ser a citação 
declarada nula sem qualquer efeito».

Na verdade, só não seria de convolar a petição de oposição em requerimento de arguição de nuli-
dade, a apreciar no processo de execução fiscal, se para além da dita arguição de nulidade se invocasse 
um fundamento típico de oposição à execução fiscal.

Ocorre, portanto, erro na forma de processo, nos termos do disposto no n.º 1 do art. 199º 
do CPC, uma vez que a autora indica para a acção uma forma processual inadequada ao critério 
legal, ou seja, lançou mão de uma forma de processo distinta da legalmente prevista para fazer 
valer a sua pretensão. Mas, porque os efeitos jurídicos pretendidos  - nulidade do acto de citação 
e nulidade do processo de execução fiscal por falta de requisitos do título executivo  - e os funda-
mentos de facto e de direito de que a recorrente os faz derivar se mostram adequados, não à forma 
processual eleita, mas a outra prevista na lei adjectiva, é de convolar a petição para este último 
meio processual (arts. 97º, n.º 3 da LGT e 98º n.º 4 do CPPT) utilizando -a como requerimento a 
juntar à execução fiscal, para aquele efeito.

DECISÃO
Nestes termos e com esta fundamentação, acorda -se em, dando provimento ao recurso, revogar o 

despacho de indeferimento liminar recorrido, convolando -se a petição inicial da oposição em requeri-
mento dirigido ao OEF, de arguição de nulidade do acto de citação e nulidade do processo de execução 
fiscal por falta de requisitos do título executivo.

Sem custas.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda 
Maçãs.

(1) No mesmo sentido, Jorge Lopes de Sousa, Código de Procedimento e de Processo Tributário, anotado e comentado, 
6.ª ed., 2011, vol. III, anotação 13 ao artigo 165.º, pp. 144/145. 



2765

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Impugnação judicial. Prescrição. Inutilidade superveniente da lide.

Sumário:

Apesar de a prescrição da dívida resultante do acto tributário de liquidação não cons-
tituir vício invalidante desse acto (e por isso não servir de fundamento à respectiva 
impugnação) não há obstáculo a que, incidentalmente, a prescrição possa ser apre-
ciada (posto que do processo constem todos os elementos para tanto pertinentes) 
para efeito de se determinar se aquela ocorreu e constitui causa de inutilidade da 
lide impugnatória.

Processo n.º 1279/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública recorre da sentença que, proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal 

de Viseu na presente impugnação judicial deduzida por A………… contra liquidação adicional de 
IVA do ano de 1999, julgou extinta a instância, por inutilidade superveniente da lide, por ter declarado 
prescrita a respectiva obrigação tributária.

1.2. A recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A) Visa o presente recurso (a) sentença de 2012/01/23, que extingue a instância por inutilidade 

superveniente da lide, por procedência da excepção da prescrição da dívida tributária com origem na 
liquidação impugnada nos presentes autos;

B) Tendo por objecto o presente recurso a reapreciação da matéria de direito no que ao conheci-
mento da prescrição respeita.

C) Foi, na sentença ora recorrida, dada como provada a seguinte factualidade:
a) Nestes autos impugnam -se a liquidação adicional de IVA do ano de 1999;
b) Os presentes autos foram instaurados em 23.04.2003 e pararam por razões estranhas ao Im-

pugnante, entre 17.12.2003 e 22.11.2006,
c) No SF foi instaurado em 19.09.2003 processo de execução fiscal destinado à cobrança coerciva 

das quantias originadas nas liquidações em causa nestes autos;
d) A citação do aqui impugnante, no âmbito da execução mencionada em C, ocorreu em 

28.09.2003.
e) A execução fiscal mencionada em C. foi enviada ao Tribunal Judicial de Mangualde 1º Juízo 

avocado no âmbito do Processo de Insolvência n.º 456/07.0 TBMGL, em 05.09.2007.
f) A dívida aqui impugnada não foi paga.
D) Conhece a douta sentença da prescrição da dívida tributária como pressuposto da questão da 

utilidade no prosseguimento da lide; não podendo a Fazenda Pública concordar com tal conclusão, por 
entender que se não consumou a prescrição;

E) Não se retirando da sentença nem quando nem como ocorre a prescrição.
F) Pois a sentença não releva, em absoluto, a factualidade dada como provada em E) do probatório 

(avocação do processo executivo ao processo de insolvência) enquanto facto interruptivo da prescrição;
G) O art. 49º, nºs. 1 e 3 da LGT prevê as causas de interrupção e suspensão do prazo de prescrição 

das obrigações tributárias, sem prejuízo do que vem enunciado noutras leis igualmente aplicáveis à 
actividade tributária, designadamente o art. 100º do CIRE.

H) No caso do supra referido artigo, a sentença de declaração de insolvência determina a suspensão 
de todos os prazos de prescrição e de caducidade oponíveis pelo devedor, durante o processo.

I) A fls. 39 a 46 dos autos consta a sentença de declaração de insolvência, datada de 30/07/2007 
e transitada em julgado em 08/10/2007, a qual determinou: o prosseguimento da acção como processo 
especial de insolvência e a nomeação da administradora da insolvência, a qual interveio, nessa quali-
dade, nos presentes autos em 25/01/2011.

J) Ora, havendo suspensão dos prazos, mantém -se, naturalmente, válido o período já decorrido 
até ela, pelo que, se vier a cessar, recomeçará a contagem no ponto em que havia ficado paralisada. 
Adiciona -se o novo período ao já decorrido antes da suspensão, segundo o regime geral da figura.
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K) Faltou, pois, ao Tribunal a quo, apurar, relativamente ao andamento do processo de insolvên-
cia, da ocorrência de circunstâncias que originassem o terminus da suspensão (nomeadamente, decisão 
absolutória da insolvência, homologação judicial de plano de pagamentos ou de insolvência ou mesmo 
o encerramento do processo);

L) Uma vez determinado o quantitativo do prazo de prescrição, é a lei vigente no momento da 
respectiva ocorrência a única competente para determinar os efeitos sobre o prazo de prescrição que 
têm os factos que ocorrem na sua vigência o que, salvo melhor opinião, não foi tido em conta pela 
Meritíssima Juíza a quo.

M) Razão pela qual a avocação da execução ao processo de insolvência n.º 456/07.0 TBMGL, 
em 05/09/2007, a que alude a alínea E) do probatório, enquanto facto suspensivo da prescrição, teria 
forçosamente que ser valorada, dela se retirando as consequências decorrentes do efeito suspensivo 
do prazo de prescrição.

N) Se do probatório da sentença não consta, e os autos também não revelam:
qualquer elemento quanto à data de cessação da suspensão,
fica impedido qualquer juízo sobre o decurso do prazo de prescrição, o que importa a anulação 

da decisão recorrida em conformidade com o disposto nos artigos 729º, n.º 3 e 730º CPC, ex vi art.º 2º 
e) CPPT.

Termos em que deve ser dado provimento ao presente recurso revogando -se, em consequência, 
a sentença recorrida; mais se ordenando a baixa dos autos ao Tribunal recorrido para, após pertinente 
ampliação da matéria de facto, serem apreciadas, se nada obstar, as demais questões prejudicadas pela 
solução da questão da prescrição da dívida.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. O MP emite Parecer nos termos seguintes, além do mais:
«(…) Ora, como resulta do probatório, o PEF foi enviada ao Tribunal Judicial de Mangualde, 

avocado no âmbito do processo de insolvência do recorrido.
De facto, conforme certidão junta a fls. 39/46 dos autos o recorrido foi declarado insolvente por 

decisão de 30 de Julho de 2007, transitada em julgado em 8 de Outubro de 2007.
A sentença recorrida não deu qualquer relevância jurídicas a esse facto, limitando -se a apreciar 

a prescrição em função do facto interruptivo consistente na instauração da impugnação judicial em 23 
de Abril de 2003, que degenerou em facto suspensivo com a paragem do processo por mais de um ano 
a partir de 17 de Dezembro de 2003.

A factualidade apurada é insuficiente para apurar a prescrição relativamente ao IVA de 1999 em 
causa nos presentes autos.

De facto, como muito bem refere a recorrente, do probatório não consta, nomeadamente, se houve decisão 
absolutória da insolvência, homologação judicial de planos de pagamentos ou o encerramento do processo.

Ora, sem esses dados de facto não é, seguramente, possível saber se a dívida tributária se mostra 
prescrita, uma vez que o prazo de prescrição se suspende durante o decurso do processo de insolvência.

Termos em que, nos termos do disposto nos artigos 729º/3 e 730º do CPC deve anular -se a sen-
tença recorrida, baixando os autos à 1ª instância, a fim de se proceder à ampliação da matéria de facto.»

1.5. Do teor do Parecer do MP foram notificadas as partes que nada vieram dizer.
1.6. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) Nestes autos impugnam -se a liquidação adicional de IVA do ano de 1999.
B) Os presentes autos foram instaurados em 23.04.2003 e pararam por razões estranhas ao Im-

pugnante, entre 17.12.2003 e 22.11.2006, cfr. fls. 13 e 15 dos autos.
C) No SF foi instaurado em 19.09.2003 processo de execução fiscal destinado à cobrança coerciva 

das quantias originadas nas liquidações em causa nestes autos, cfr. fls. 30.
D) A citação do aqui impugnante, no âmbito da execução mencionada em C., ocorreu e 

28.09.2003.
E) A execução fiscal mencionada em C. foi enviada ao Tribunal Judicial de Mangualde 1º Juízo 

avocado no âmbito do Processo de Insolvência n.º 456/07.0TBMGL, em 05 -09 -2007.
F) A dívida aqui impugnada não foi paga.
3.1. Após ter especificado a factualidade acima transcrita, a sentença, exarando que nos termos 

do disposto no art. 175º do CPPT «… o juiz deve conhecer da prescrição quando o órgão da execução 
não o tiver feito» passou de imediato à apreciação da prescrição, nos termos seguintes:

«De 1 de Julho de 1991 até 31 de Dezembro de 1998, vigorou o CPT …
(…)
Entretanto foi publicada a LGT, que entrou em vigor a partir de 1 de Janeiro de 1999, e nos 

termos da qual o prazo de prescrição das dívidas tributárias passou a ser de oito anos, salvo o que 
resulte de lei especial, efectuando -se a contagem conforme se esteja perante impostos periódicos ou 
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de obrigação única, respectivamente, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário 
ou a partir da data em que o facto tributário ocorreu (art. 48º, n.º 1).

Nos termos do n.º 1 do art. 49º interrompem a prescrição, a reclamação, o recurso hierárquico, 
a impugnação, o pedido de revisão oficiosa da liquidação do tributo e a citação, esta a partir da 
alteração introduzida pela Lei n.º 100/99, de 26 de Julho. Nos termos do n.º 3 do mesmo preceito o 
prazo da prescrição suspende -se “por motivo de paragem do processo de execução fiscal em virtude 
de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação ou recurso”.

Ainda nos termos do n.º 2 do mesmo preceito legal a paragem do processo, por período superior 
a um ano, por facto não imputável ao sujeito passivo faz cessar o efeito previsto no n.º 1 somando -se, 
neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação.

Apreciando agora as causas de interrupção, resulta da factualidade provada, sem necessidade 
de grandes demoras que quer a impugnação quer a execução estiveram paradas por mais de um ano 
por facto não imputável ao impugnante, pelo que considerando as datas supra, não há necessidade de 
proceder a mais averiguações, principalmente a data da citação, pois essa é que a tem a virtualidade 
de interromper a prescrição, após 26 de Julho de 1999, visto que desde 1.1.99 até essa data a instau-
ração da execução deixou de ser causa de interrupção.

No entanto, uma vez que quando ocorreu a citação a prescrição estava interrompida em virtude 
da impugnação a mesma não produziu qualquer efeito, contando apenas a impugnação que ocorreu em 
23.04.2003, contudo dado a paragem por mais de um ano, tal interrupção deixou de produzir efeitos 
nos termos supra expostos.

Assim, nos termos do n.º 2 do art. 49º da LGT, os efeitos da interrupção cessaram.
Não foram apuradas outras causas de interrupção ou suspensão da prescrição.
Impõe -se, assim, concluir que as obrigações tributárias em causa nestes autos encontram -se 

prescritas, o que determina a extinção da instância por inutilidade superveniente da lide …
(…)»
3.2. Do assim decidido discorda a recorrente Fazenda Pública, alegando, como se viu, que não 

se retira da sentença nem quando, nem como ocorre a prescrição, sendo que a mesma (sentença) não 
releva a factualidade dada como provada na alínea E) do Probatório (avocação do processo executivo 
ao processo de insolvência) enquanto facto interruptivo da prescrição e sendo que também a sentença 
de declaração de insolvência determina, nos termos do art. 100º do CIRE, a suspensão de todos os 
prazos de prescrição e de caducidade oponíveis pelo devedor, durante o processo.

Razão pela qual a avocação da execução ao processo de insolvência, em 5/9/2007 (al. E) do 
Probatório), enquanto facto suspensivo da prescrição, teria forçosamente que ser valorada, dela se 
retirando as consequências decorrentes do efeito suspensivo do prazo de prescrição: e se do Probatório 
não consta, e os autos também não revelam, qualquer elemento quanto à data de cessação da suspensão, 
fica impedido qualquer juízo sobre o decurso do prazo de prescrição. Ou seja, constando, a fls. 39 a 
46 dos autos, a sentença de declaração de insolvência, datada de 30/7/2007 e transitada em julgado 
em 8/10/2007, a qual determinou o prosseguimento da acção como processo especial de insolvência 
e a nomeação da administradora da insolvência, a qual interveio, nessa qualidade, nos presentes autos 
em 25/1/2011, então, faltou ao Tribunal a quo apurar, relativamente ao andamento do processo de in-
solvência, da ocorrência de circunstâncias que originassem o terminus da suspensão (nomeadamente, 
decisão absolutória da insolvência, homologação judicial de plano de pagamentos ou de insolvência 
ou mesmo o encerramento do processo), sendo que, uma vez determinado o quantitativo do prazo de 
prescrição, é a lei vigente no momento da respectiva ocorrência a única competente para determinar 
os efeitos sobre o prazo de prescrição que têm os factos que ocorrem na sua vigência.

3.3. A questão decidenda é, portanto, a de saber se a sentença enferma de erro de julgamento 
ao declarar prescrita a dívida e julgar, em consequência, extinta a instância da presente impugnação 
judicial, por inutilidade superveniente da lide.

Vejamos.
4. Mas refira -se, antes de mais, o seguinte:
Uma leitura menos acautelada das conclusões do recurso poderia inculcar a ideia de que a apre-

ciação da questão da prescrição da dívida inerente à liquidação impugnada implica a necessidade de 
dirimir questões de facto e que, consequentemente, o STA seria incompetente, em razão da hierarquia, 
para conhecer do recurso. Nomeadamente, por a recorrente alegar que, não revelando os autos qualquer 
elemento quanto à data de cessação da suspensão do prazo de prescrição (pois que a execução fiscal 
foi avocada, em 5/9/2007, pelo Tribunal Judicial de Mangualde, no âmbito do identificado processo de 
insolvência) se impunha apurar, relativamente ao andamento do processo de insolvência, da ocorrência 
de circunstâncias que originassem o terminus da suspensão (nomeadamente, decisão absolutória da 
insolvência, homologação judicial de plano de pagamentos ou de insolvência ou mesmo o encerramento 
do processo).

Todavia, afigura -se -nos que não se perfila aquela necessidade de dirimir qualquer questão factual 
e que não há que suscitar oficiosamente qualquer questão relativa à competência do STA, em razão 
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da hierarquia, para apreciar o recurso, sendo que a tese da recorrente é tão só a de que, face aos factos 
especificados na alínea E) do Probatório e ao teor da própria sentença que declarou a insolvência do 
recorrido, e cuja certidão consta de fls. 39 a 46 dos autos, não podia a sentença recorrida, por insuficiência 
de elementos factuais, ter concluído pela prescrição e pela consequente inutilidade da lide na presente 
impugnação judicial. Ou seja, nem se manifesta discordância da matéria de facto fixada na sentença, 
nem se invocam factos novos que se pretenda terem ficado também provados: a discordância em que 
o recurso assenta manifesta -se apenas quanto à verificação, ou não, da julgada prescrição da dívida.

5. Importa, assim, apreciar a questão da prescrição como causa determinante da inutilidade su-
perveniente da presente lide.

Na verdade, apesar de a prescrição da dívida resultante do acto tributário de liquidação não cons-
tituir vício invalidante desse acto (e por isso não servir de fundamento à respectiva impugnação) nada 
obsta a que, incidentalmente, a prescrição possa ser apreciada, para efeito de se determinar se ocorreu e 
constitui causa de inutilidade da lide impugnatória (neste sentido, cfr., entre outros, o ac. desta Secção 
do STA, de 2/5/2012, rec. n.º 01174/11), posto que do processo constem todos os elementos pertinentes 
à decisão dessa questão. (1)

Sendo que, no caso, uma vez que a sentença entendeu que os elementos necessários à apreciação 
da prescrição constam do processo, importa, então, apreciar a questão também nesta vertente.

5.1. A presente impugnação respeita a liquidação adicional de IVA, do ano de 1999.
Nos termos do disposto no art. 34º do CPT era de 10 anos o prazo de prescrição da obrigação 

tributária, contados desde o ano seguinte àquele em que tivesse ocorrido o facto tributário.
A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação judicial e a instauração da execução fiscal 

interrompiam a prescrição, cessando, porém, esse efeito se o processo estivesse parado durante mais de 
um ano, por facto não imputável ao contribuinte, somando-se, nesse caso, o tempo que tivesse decorrido 
após este período ao que tivesse decorrido até à data da autuação.

5.2.1. Em 1/1/1999, com a entrada em vigor da LGT, o prazo de prescrição foi encurtado para 8 
anos, sendo que os seus arts. 48º e 49º dispunham (na sua redacção inicial):

Artigo 48º

«Prescrição

1  - As dívidas tributárias prescrevem, salvo o disposto em lei especial, no prazo de oito anos 
contados, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário e, 
nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu.

2  - As causas de suspensão ou interrupção da prescrição aproveitam igualmente ao devedor 
principal e aos responsáveis solidários ou subsidiários.

3  - A interrupção da prescrição relativamente ao devedor principal não produz efeitos quanto 
ao responsável subsidiário se a citação deste, em processo de execução fiscal, for efectuada após o 5º 
ano posterior ao da liquidação.»

Artigo 49º

«Interrupção e suspensão da prescrição

1  - A reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa da liqui-
dação do tributo interrompem a prescrição.

2  - A paragem do processo por período superior a um ano por facto não imputável ao sujeito 
passivo faz cessar o efeito previsto no número anterior, somando -se, neste caso, o tempo que decorrer 
após esse período ao que tiver decorrido até à data da autuação.

3  - O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução 
fiscal em virtude de pagamento ou prestação legalmente autorizada, ou de reclamação, impugnação 
ou recurso.»

5.2.2. A Lei n.º 100/99, de 26/6, alterou os nºs. 1 e 3 deste art. 49º da LGT, os quais ficaram a ter 
a seguinte redacção:

«1  - A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa 
da liquidação do tributo interrompem a prescrição.

3  - O prazo de prescrição legal suspende -se por motivo de paragem do processo de execução 
fiscal em virtude de pagamento de prestações legalmente autorizadas, ou de reclamação, impugnação 
ou recurso.»

5.2.3. Posteriormente, a Lei n.º 55 -B/2004, de 30/12, alterou o n.º 1 daquele art. 48º da LGT, o 
qual ficou com a redacção seguinte:

«1  - As dívidas tributárias prescrevem, salvo o disposto em lei especial, no prazo de oito anos 
contados, nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário 
e, nos impostos de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu, excepto no 
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imposto sobre o valor acrescentado e nos impostos sobre o rendimento quando a tributação seja efec-
tuada por retenção na fonte a título definitivo, caso em que aquele prazo se conta a partir do início do 
ano civil seguinte àquele em que se verificou, respectivamente, a exigibilidade do imposto ou o facto 
tributário.»

5.2.4. Finalmente, a Lei n.º 53º -A/2006, de 29/12, veio alterar o citado art. 49º da LGT:
− tendo sido revogado o seu n.º 2 (revogação que se aplica a todos os prazos de prescrição em 

curso, objecto de interrupção, em que ainda não tenha decorrido o período superior a um ano de paragem 
do processo por facto não imputável ao sujeito passivo  - art. 91º da Lei n.º 53 -A/2006, de 29/12);

− tendo sido alterada a redacção do seu n.º 3;
− e tendo sido aditado o actual n.º 4.
Assim a actual redacção desse preceito é a seguinte:
«1  - A citação, a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação e o pedido de revisão oficiosa 

da liquidação do tributo interrompem a prescrição.
2 – Revogado
3  - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a interrupção tem lugar uma única vez, com o 

facto que se verificar em primeiro lugar.
4  - O prazo de prescrição legal suspende -se em virtude de pagamento de prestações legalmente 

autorizadas, ou enquanto não houver decisão definitiva ou passada em julgado, que puser termo ao 
processo, nos casos de reclamação, impugnação, recurso ou oposição, quando determinem a suspensão 
da cobrança da dívida.»

6. Não se discutindo a aplicabilidade, no caso, do prazo de 8 anos previsto no n.º 1 do art. 48º da 
LGT, vejamos se, no caso, pode afirmar -se que esse prazo de prescrição já ocorreu.

Como se viu, de acordo com o n.º 2 do art. 49º (entretanto revogado pela Lei 53 -A/2006,de 
29/12, mas cuja revogação só aplica aos casos em que o ano de paragem do processo termina a partir 
de 1/1/2007), a paragem do processo por mais de 1 ano por facto não imputável ao sujeito passivo faz 
cessar o efeito interruptivo, somando -se neste caso, o tempo que decorrer após esse período ao que 
tiver decorrido até à data da autuação.

E de acordo com o n.º 3 (na redacção anterior à referida Lei 53 -A/2006), o prazo de prescrição 
suspendia -se por motivo de paragem do processo de execução fiscal em virtude de pagamento a 
prestações legalmente autorizado ou de reclamação, impugnação ou recurso, com efeito suspen-
sivo da execução fiscal em consequência de prestação de garantia, sendo certo que com a redacção 
introduzida pela citada Lei além da suspensão em virtude de pagamento em prestações, o prazo da 
prescrição também se suspende enquanto não houver decisão transitada que ponha termo ao pro-
cesso, nos casos de reclamação, impugnação, recurso ou oposição quando determinem a suspensão 
da cobrança da dívida.

Mas para além das causas de suspensão da prescrição previstas neste art. 49º da LGT, outras há 
também que ter em conta as previstas em leis especiais, como é o caso do art. 100º do Código da In-
solvência e da Recuperação de Empresas (CIRE), em que se estabelece que a sentença de declaração 
da insolvência determina a suspensão de todos os prazos de prescrição e de caducidade oponíveis pelo 
devedor, durante o decurso do processo. (2)

Ora, como resulta do Probatório, o PEF foi enviada ao Tribunal Judicial de Mangualde, avocado 
no âmbito do processo de insolvência do recorrido sendo que, conforme certidão junta a fls. 39/46 
dos autos, o recorrido foi declarado insolvente por decisão de 30/7/2007, transitada em julgado em 
8/10/2007.

Porém, como bem referem a recorrente e o MP, por um lado, a sentença recorrida não deu qualquer 
relevância jurídica a esse facto, limitando -se a apreciar a prescrição em função do facto interruptivo 
consistente na instauração da impugnação judicial em 23/4/2003, que degenerou em facto suspensivo 
com a paragem do processo por mais de um ano a partir de 17/12/2003 e, por outro lado, a factuali-
dade apurada é insuficiente para apurar a dita prescrição (ou seja, para constituir base suficiente para 
a decisão de direito), já que do Probatório não consta se houve decisão absolutória da insolvência, 
homologação judicial de planos de pagamentos ou o encerramento do processo, sendo que sem esses 
dados de facto não é, seguramente, possível saber se a dívida tributária se mostra prescrita, uma vez 
que, como se disse, o prazo de prescrição se suspende durante o decurso do processo de insolvência, 
conforme estatuído no citado art. 100º do CIRE.

E, assim sendo, também não pode afirmar -se, desde já, a ocorrência da causa determinante da 
questionada inutilidade superveniente da lide da presente impugnação.

A sentença não pode, portanto, manter -se, impondo -se a sua anulação, uma vez que, com os dados 
que constam do processo, não pode conhecer -se da prescrição.

E não podendo o STA fixar com precisão, por falta de elementos de facto, o regime jurídico a 
aplicar, impõe -se, igualmente, nos termos do disposto nos arts. 729º/3 e 730º/2, ambos do CPC, a 
consequente baixa dos autos à 1ª instância, para ampliação da matéria de facto nos termos preditos e 
consequente prolação de nova decisão em conformidade.
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DECISÃO
Nestes termos acorda -se em, dando provimento ao recurso, anular a sentença recorrida e ordenar 

a baixa dos autos à 1ª instância para ampliação da matéria de facto nos termos acima definidos, e para 
consequente prolação de nova decisão em conformidade.

Sem custas.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Ascensão Lopes — Fernanda 
Maçãs.

(1) Em princípio, a questão da prescrição, como causa de inutilidade superveniente da lide, só deve ser conhecida na 
impugnação judicial quando do processo constem todos os elementos pertinentes à decisão; se tais elementos não constarem do 
processo, não se exigirá (embora se permita) ao juiz qualquer indagação complementar (com as inevitáveis delongas do processo), 
dado que, não se impondo o conhecimento da prescrição na impugnação judicial (e sempre o contribuinte poderá suscitar a 
questão em sede própria) não há nesta sede o «poder -dever», mas tão -só um poder, de indagar da factualidade relevante.

(2) Cfr. Jorge Lopes de Sousa, «Código de Procedimento e de Processo Tributário, Anotado e Comentado», 6.ª edição, 
2011, III Vol., Nota C1 ao artigo 175.º, p. 264; bem como «Sobre a Prescrição da Obrigação Tributária — Notas Práticas», 
2.ª ed., 2010, pp. 54 e ss. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do vinho. Auxílio estatal. Violação do dever de notificação do au-
xílio à Comissão Europeia. Direito comunitário. Princípio da Proporcionalidade. 
Princípios da confiança e da segurança jurídica.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do 
artigo 92º do Tratado (atual artº. 107º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do art.108º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector 
e representando mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em 
termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo 
de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.
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Processo n.º 1333/12 -30.
Recorrente: A………………., Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, IP.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. - A…………………., LDA, melhor identificada nos autos, recorre para este Supremo Tribunal 
da sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu de 30 -6 -2012, que julgou improcedente a 
impugnação por si deduzida contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação 
da taxa de promoção no valor de € 30.133,26 relativa ao mês de Outubro de 2005, devida ao Instituto 
da Vinha e do Vinho.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Outubro de 2005.

B. A A………………… não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais 
quando os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sentença 
ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da impugnante»  - cf. página 32 da sentença proferida nos autos  -, sendo que este enten-
dimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A……………… à aludida taxa de promoção 
nos presentes autos: a violação do disposto no artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º 
do TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A……………………….. perante os órgãos jurisdicionais 
nacionais  - cf., neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS 
DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «Um particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito directo 
da proibição de execução prevista no art.º 93º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual art.º 88.º, 
n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposição.» 
— cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTEUJK NOORD — BRABANT, processo C -174/02 
[sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, Acórdão de 
21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFET, proc. C -3994.

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno 
comunitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição 
comunitária que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a 
A………………….. teria legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos 
Estados -membros que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do 
actual n.º 1 do artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto 
esse juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da 
intervenção da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE 
(actual n.º 1 do artigo 108.º do TFUE), detém a competência — exclusiva — para proceder ao exame 
permanente da compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que o 
IVV não compreendeu — ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... — o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário […]
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73. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A………………….. 
não alega a contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito 
Comunitário; não procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incidível modo 
de financiamento seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se 
verificasse, por exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mer-
cado nacional e os destinados à exportação, mencionada na página 32 da sentença posta em crise).

L. A A…………………… sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva 
não notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, 
ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) — cf. 
petição inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
— cf. alíneas F) G) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o procedi-
mento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A……………………… com a sua petição inicial e 
dada por integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de 
averiguações contraditório C43/2004 — conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada 
decisão, que ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução 
ao dispositivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no 
registo dos auxílios não notificados».)

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averigua-
ções contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado 
execução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do 
TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio> (cf. página 33 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior 
 - olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. [....] O Estado -membro em causa não pode pôr em exe-
cução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra vio-
lada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de 
uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem 
“aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados-
-membros e países terceiros” para procurar justificar que «[...]a instauração pela impugnante da 
presente acção de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investi-
gação da Comissão a aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despro-
pósito e totalmente improcedente»  - cf. página 30 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o 
artigo 87.º da contestação do IVV.

W. O reembolso — ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A……………………, com as demais consequências legais — requerida nos presentes autos não decorre 
da adopção, por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da 
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taxa em causa, por considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto 
muito, aconteceria a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão 
e quanto ao âmbito dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de no-
tificação prévia e proibição de execução constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, 
n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
acessível em http: // eur -lex.europa.eu/LexUriServ.do?uri=OJ:L: 2011:005:0011:0026:PT:PDF.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, 
acessível no link http://eur -lex.europa.eu/LexuriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C2010:328:0049:0050:
PT:PDF.

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV — A) respectivo).

BB. Tais medidas — em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos — eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

CC. «Uma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» — cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÕL-
LEITUNG IN ÕSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.102006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante — isso sim — para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber 
se a medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente 
compatível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem 
dúvidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE. A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida 
— a taxa de promoção  - é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa 
influencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma dimi-
nuição do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de 
promoção e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (cf., entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970. França/Comissão; de 21.10.2003, Eugene Van Calter, Openbaar 
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Slachthuis; ou de 13.01.2005, Streejgewest Westelijk Noord -Brabant), este concreto modo de finan-
ciamento desses auxílios de Estado — a taxa de promoção  - é parte integrante da medida de auxílio 
prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos auxílios em questão e, 
por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios com o mercado comum, 
devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 
130 da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios 
propriamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando 
a ser mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da 
Comissão sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido  - como o foi (cf. 
parágrafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento 
das campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre 
os produtos nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do 
artigo 108º, n.º 3, do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem 
a anulação dos actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que 
o estabelecimento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão 
Europeia, é contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos 
relativamente ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Outubro de 2005 e veio a ser, 
com manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. 1 -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado— Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. 1 -165, n.º 20)»

— cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

— cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 
artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
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que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem 
sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extédeur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

TT.«64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-
ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as 
consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em 
crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
— consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços 
e actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio 
propriamente dito que financia)?

O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de 
um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se 
encontra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo 
de auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão 
sobre a respectiva compatibilidade?

Em caso negativo — e na hipótese de o Estado  - Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?»

2. - Foram apresentadas contra -alegações pelo Instituto do Vinho e da Vinha, com as seguintes 
Conclusões:

«A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência ao período mensal de Outubro de 2005.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — artigos 660.º, n.º 2, 684.º, nºs 2 e 3 e 685.º -A, nºs 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas 
pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos 
auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão 
podem incidir as presentes alegações — cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.
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D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado. E. Em quase todos os momentos das 
alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário de rebater a decisão a quo, as suas 
posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompreensão do Tribunal e secundar a 
posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido 
à sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.
º do CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1ª. Secção) 
no processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1ª. secção) 
no processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» — cfr 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE 
— hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com 
as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, 
através das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da le-
gislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora 
artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consig-
nação da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa 
larga componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pre-
tensões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos 
pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de Abril 
de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com as autori-
dades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, entretanto 
extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda não publicada 
no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como docs. nºs 1 e 2.
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Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum 
dos agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão 
comunicando que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão 
o Estado considera a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a 
qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012— através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de 
qualquer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado 
e que as medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios es-
tatais no âmbito do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, 
n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107º do TFUE.»

3. - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal emitiu o parecer 
de fls. 428 a 430 dos autos, concluindo no sentido de que o recurso merece provimento, devendo a 
sentença recorrida ser anulada por insuficiência da matéria de facto e os autos serem devolvidos ao 
tribunal recorrido para ampliação da matéria de facto.

4. - Cumpre apreciar e decidir.
5. - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
A)  - No dia 16 de Novembro de 2005, a A………………… procedeu à autoliquidação da quantia 

de € 30.133.26, a título de taxa de promoção referente ao mês de Outubro de 2005  - cf. documento 
n.º 1, junto com o pedido de revisão oficiosa.

B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C)  - Em 22/12/2008 a A…………………… apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliqui-
dação referida em A.

D)  - O pedido mencionado em C. foi indeferido em 12/01/2009.
E)  - Em 11/02/2009, a Impugnante apresentou a presente impugnação.
F)  - No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE (cfr. 
doc. nº2 em anexo) com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado 
sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo ainda sido 
adoptada decisão definitiva sobre o mérito da causa.

G)  - No documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob 
a epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho Convite para 

apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º Tratado CE (2005/C 92/06)”
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Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto da 

Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo produto 
dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portu-

gal, incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados no 
país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo produzidos 
noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios púbicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 

pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio estatal;
 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 

promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxilio;
 - as medidas de auxilio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim com o 

financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibilidade 
com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.…”.

6. Do objecto do recurso
Face ao teor das conclusões das alegações de recurso e ao teor das contra -alegações do recorrido, 

são as seguintes as questões trazidas à apreciação deste Supremo Tribunal Administrativo:
a) Previamente, apreciar a questão da admissibilidade das as alegações da recorrente, suscitada 

pelo recorrido nas suas contra -alegações – cfr. as respectivas conclusões E), F) e G) – o qual sustenta 
que não cumprem o disposto no artigo 685 -A do CPC, pelo que não devem ser admitidas.

b) Saber se incorreu em erro de julgamento a sentença recorrida que julgou que a taxa de pro-
moção em causa nos autos não padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão 
Europeia, por força do disposto no artº 88º do TCE (atual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

c) Aferir da necessidade do reenvio prejudicial o TJUE para conhecimento das questões suscitadas 
na parte final das alegações da recorrente.

6.1 Face às conclusões de recurso e à posição do recorrido impõe -se previamente apreciar a 
questão por ele suscitada relativa ao incumprimento do ónus de alegar que decorre do artº 685ºA do 
Código de Processo Civil.

De harmonia com o disposto no artº 685º A, n.º 1 do Código de Processo Civil o recorrente deve 
apresentar a sua alegação, na qual conclui, de forma sintética, pela indicação dos fundamentos por que 
pede a alteração ou anulação da decisão.

Nas suas contra -alegações, nomeadamente nas conclusões E, F e G, o recorrido sustenta que as 
alegações da recorrente não cumprem o disposto no artigo 685 -A do Código de Processo Civil porquanto 
«ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a conduta do 
Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à sua posição».

Mas não lhe assiste razão.
Pese embora as conclusões das alegações de recurso não sejam sintéticas, das mesma resulta claro 

o fundamento pelo qual a recorrente pede a revogação do julgado recorrido – vide conclusões L, M, T e 
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UU - e qual vício que se lhe imputa: erro de julgamento da sentença recorrida por olvidar que a taxa de 
promoção em causa nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão 
Europeia, por força do disposto no artº 88º do TCE (actual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

Improcede portanto a suscitada questão prévia.
6.2 Do alegado erro de julgamento imputado à sentença recorrida e do pedido de reenvio do 

processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia.
As questões suscitadas no presente recurso, e acima referidas nas alíneas b) e c) do ponto 6, são, 

até nos pressupostos de facto, em tudo idênticas às que foram apreciadas e decididas neste Supremo 
Tribunal Administrativo pelo acórdão de 23/04/2013, proferido no processo n.º 29/12, in www.dgsi.pt, a 
que se seguiram os acórdãos 292/13 de 30.04.2013, de 22.05.2013, proferidos nos recursos 9/13, 44/13, 
53/13, 200/13, e 1311/12, e de 29.05.2013, proferidos nos recursos 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/13, 
os três últimos em que o presente relator teve intervenção como adjunto.

Concordamos inteiramente com a doutrina expendida naquele aresto de 23.04.2013, e nos que 
lhe seguiram, inteiramente transponível para o caso subjudice, sendo as alegações e contra -alegações 
exactamente iguais, variando apenas o montante e o período da taxa  - no caso em apreço está em causa 
a taxa de promoção referente ao mês de Outubro de 2005, no montante de € 30.133,26  - pelo que se 
remeterá, com a devida vénia, para a argumentação jurídica aí aduzida, por economia de meios e tendo 
em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC).

Escreveu -se naquele Acórdão 29/13:
«4. Caracterização da taxa de promoção do vinho
Segundo o n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o Instituto do Vinho 
e da Vinha (IVV, IP.,) tinha por missão, “coordenar e controlar a organização institucional do sector 
vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política comunitária e pre-
parar as regras para a sua aplicação, bem como participa na coordenação e supervisão da promoção 
dos produtos vitivinícolas”.

Como se pode ler na Decisão da Comissão, de 20/7/2010 C (2010) 4891 final, nas suas funções 
de coordenação geral do sector vitivinícola, o IVV realiza dois tipos de actividades:

 - actividades que visam, principalmente os vinhos e produtos vínicos produzidos em Portugal, 
designadamente, as relativas à auditoria dos sistemas de controlo e certificação dos vinhos;

 - actividades destinadas, indistintamente, aos vinhos e produtos originários de Portugal e aos 
originários dos outros Estados -Membros e/ou países terceiros e comercializados em Portugal;

 - o IVV, I.P., presta igualmente determinados serviços a terceiros, nomeadamente: (i) organização 
e promoção das actividades de formação para os agentes económicos, organizações profissionais e in-
terprofissionais do sector vitícola e funcionários do IVV; (ii) disponibilização aos agentes económicos 
do sector da capacidade de armazenagem das infra -estruturas do IVV; e (iii) prestação de serviços do 
Laboratório do IVV e formação do seu próprio pessoal e de outros operadores do sector vitivinícola 
(financiada em grande parte por programas de apoio comunitário) (1).

Da referida Decisão resulta de igual modo que o apoio à promoção genérica do vinho e dos produtos 
vínicos foi atribuído desde 1997, por concurso, à Viniportugal, associação de natureza interprofissional 
representativa do sector, que foi, desta forma, a beneficiária da totalidade do produto da taxa parafiscal 
destinada a esse fim.

A prestação dos mais diversos serviços ao sector vitivinícola e respectivos operadores levou o 
legislador a fixar que o financiamento do IVV, IP., seria garantido, em larga medida, através da receita 
proveniente do produto das taxas cobradas sobre os vinhos e os produtos vínicos (cfr., a título de exem-
plo, o art. 31º, n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 de Abril), que aprovou os respectivos 
Estatutos.

Através do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho (2), o legislador reformulou o sistema de taxas 
existente e procedeu à criação de uma única taxa incidente sobre os produtos vínicos, a cobrar pelo IVV, 
IP., que constituía a principal fonte de financiamento das acções de coordenação geral do sector (3).

De acordo com o estatuído no art. 1º, n.º 1, daquele diploma, “Os vinhos e produtos vínicos pro-
duzidos no território nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam 
sujeitos à aplicação de uma taxa, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da 
Vinha e do Vinho (IVV), relativamente à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”. Mas como este decreto -lei não chegasse 
a ser regulamentado, o legislador, através do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, veio introduzir 
melhorias no regime da referida taxa de forma a adequar a matéria aos objectivos da política vitivinícola 
nacional e comunitária (cfr. o respectivo preâmbulo).

Quanto ao âmbito da taxa de promoção do vinho, o art. 1º do diploma reproduziu o anterior preceito 
e, quanto aos sujeitos, resulta do art. 3º que a taxa de promoção é devida quer pelos agentes económi-
cos quer pelos produtores, no caso previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 2º do Decreto -Lei n.º 119/97. 
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Por sua vez, mantém -se, igualmente, no art. 11º, n.º 1, que a fixação do valor da taxa seria objecto de 
portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

No seguimento do mencionado decreto -lei, foram publicadas diversas portarias, sendo de salientar 
a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que serviu, no caso em apreço, à fixação do valor da 
taxa a pagar pela recorrente.

Com interesse para a decisão, importa ainda considerar que, segundo a Decisão da Comissão de 
2010, o produto da taxa de promoção, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funciona-
mento do IVV, I.P., destina -se, em primeiro lugar, ao financiamento dos serviços de coordenação geral 
do sector do vinho prestados por si e, em segundo lugar, às actividades de promoção do vinho e dos 
produtos vínicos.

No que respeita à actividade de promoção do vinho, verifica -se que uma parte da taxa é destinada 
a campanhas de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos, sem referência à sua origem, em 
Portugal e, outra parte, a campanhas de promoção do vinho e dos produtos vínicos portugueses no 
território dos outros Estados -Membros e de países terceiros. No período sobre que incidiu a decisão da 
Comissão de 2010, os custos das acções de formação organizadas pelo IVV, I.P., com excepção de uma 
formação de interesse geral «Sistemas de informação e Gestão Vitivinícola 2000», cujo custo total foi 
de 367, 12 EUR, foram integralmente suportadas pelos programas do Fundo Social Europeu, pelo que 
nem os agentes económicos nem o IVV tiveram de contribuir para o seu financiamento.

É esta taxa que, segundo a recorrente, enferma de ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação prévia à Comissão e respectiva execução antes da decisão final daquela entidade, ao arrepio 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE)  - pontos D e L das 
Conclusões.

5. Da relevância das decisões da Comissão emitidas sobre a taxa de promoção Segundo o estatuído 
no art.108º do TFUE (ex artº 88º TCE) é da competência exclusiva da Comissão Europeia o exame 
permanente dos regimes de auxílios de Estado, em cooperação com os Estados -Membros, “com vista 
a impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado, como se conclui do Acórdão Lorenz” (4). 
Para tanto, é estabelecido um sistema de controlo prévio dos auxílios novos, previsto no n.º 3 do mesmo 
preceito e no art. 2º do Regulamento do processo (5), segundo o qual a Comissão deve ser informada, 
em devido tempo, dos projectos de auxílio, antes da sua execução.

“A fase preliminar do processo de controlo dos auxílios novos inicia -se, assim, com a notificação 
do projecto de auxílio, devendo os Estados (…) utilizar, para o efeito, formulários recomendados pela 
Comissão. A obrigação de notificar previamente os projectos de auxílio é uma obrigação incondicional 
dos Estados relativos a auxílios novos, incluindo a modificação dos existentes …”(6).

Os auxílios não notificados ou postos em execução antes de uma decisão da Comissão são objecto 
de um específico processo de controlo que se inicia com a recepção e análise de informações que a 
Comissão tenha recolhido oficiosamente ou através de denúncia de terceiros.

No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autoridades 
portuguesas, em 20 de Janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de Dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que 
não constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de servi-
ços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do sector vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º

A única acção de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 
367,12 EUR, não constitui um auxílio.

Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
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parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º

1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financia-
mento, poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (7), isto é, desde que Portugal 
respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as quais implicavam o reembolso 
de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes dos outros Estados -Membros, 
entre 1997 e 31 de Dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de Dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 (que 
procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 mediante 
recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das sétima e nona 
condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em Setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ - estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (8), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado aos 
auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação (…)”(Carta 
de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O art. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente no-

tificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão 
final (obrigação de não actuar ou de «standstill») (9).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito directo na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente à 
Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda a 
ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (10).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de Novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os actos praticados durante o período da proibição 
contida no art. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
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pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os actos inválidos»” (11). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acór-
dão de 1973 (12), competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do Direito 
Comunitário, com vista a restabelecer o satus quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (13).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final da 
Comissão (14). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição 
de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Fevereiro de 
2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição de 
auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adoptado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos actos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe-lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efectivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excepcionais.».(15)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objecto a restituição dos auxílios 
suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, como 
vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de pro-
moção em causa durante o respectivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro lado, 
coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da auto -liquidação em causa 
(relativa a Setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 2004 dar 
início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no artigo 6º do 
regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação da obrigação 
de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (16), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (17), no caso concreto, por ilegalidade for-
mal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria que 
a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distin-
guir, por um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas acções de promoção 
e publicidade dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respectivo 
financiamento, através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente 
da taxa cobrada aos operadores do sector vitivinícola e afecta, no essencial, ao financiamento da acti-
vidade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da auto -liquidação, no valor 
de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Setembro de 2007, com 
fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (18), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um acto legislativo não tiver tido lugar a sua no-
tificação à Comissão ou se o acto legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha 
pronunciado de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência 
será a verificação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (19).
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Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de Março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do art. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de Novembro de 1991 (20).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (21).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja selectiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afecte o comércio entre os EM” (22).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (23), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afectação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro da 
Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a acções de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (art.11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto 
de não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, como 
vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. 
Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo objec-
tivo essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não 
implica, à partida, um auxílio concedido directa ou indirectamente através de recursos do Estado e, por 
outro lado, serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos auxílios 
de Estado (24).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, a 
Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das activi-
dades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do 
sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, não constitui 
um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da República 
Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 
de Dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.
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Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se seriam ou 
não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” (25) de tal medida envolver auxílios estatais (26), em termos de exigir 
a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente 
suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilegalidade 
da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o respectivo 
procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do art. 88º do TCE (ponto L das Conclu-
sões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da auto -liquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside na 
particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor de 
ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas pelas 
vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de 
Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida.
Em face de tudo o que vai exposto, não havendo dúvidas quanto à não verificação da obrigação 

de comunicação prévia, fica consequentemente prejudicado o pedido de reenvio, por inutilidade.» (Fim 
de citação)

Acresce dizer que, ainda que assim não se entendesse, sempre se justificaria, como foi sublinhado 
no Acórdão 84/13 de 29.05.2013, «a manutenção da autoliquidação em causa, através da aplicação 
do princípio do aproveitamento do acto (27), que há -de decorrer da regra da autonomia processual e 
procedimental dos Estados -Membros aquando da execução do Direito da UE (artigo 4º/2 do TUE) e 
do facto de o Direito da EU se dever ater aos limites decorrentes do princípio da especialidade e da 
subsidiariedade (28)”.

Com efeito, constitui jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU 
pelos Estados -Membros, “na ausência de normas de Direito da EU, devem as autoridades nacionais 
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aplicar o respectivo direito nacional. Esta remissão para as regras nacionais engloba o regime do pro-
cedimento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável”.

E, ainda que a regra da autonomia processual e procedimental dos Estados -Membros seja limitada 
por força do princípio geral da cooperação leal, o princípio da equivalência (ou não discriminação) 
(29), determina que as regras aplicáveis ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser as 
mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou análogos meramente internos.

Ora, tendo em conta as circunstâncias do caso em apreço, em especial, o facto de a Comissão 
ter conhecimento perfeito de toda a situação em torno da taxa de promoção do vinho desde 2004 e 
por ter acabado por concluir não haver qualquer violação do Direito comunitário em relação a todas 
as componentes da mesma, podemos com segurança concluir que não haveria qualquer possibilidade 
de a sua intervenção poder influenciar o conteúdo material do acto de liquidação em causa. E, a ser 
assim, tal como ficou consignado entre outros, no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 31/1/2012, 
Proc n.º 17/2012, “O tribunal tributário tem o poder de não anular um acto inválido quando for seguro 
que a decisão tributária não podia ser outra, por concluir que em execução do efeito repristinatório 
da sentença anulatória não existe alternativa que não seja a de renovar o acto inválido, embora sem o 
vício que determinaria a anulação”.»

É esta a jurisprudência que também aqui se acolhe e se reitera para, com base na respectiva fun-
damentação, se concluir no sentido da improcedência do recurso e da confirmação do julgado recorrido 
 - de improcedência da impugnação judicial deduzida – ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido 
de reenvio prejudicial para o TJUE requerido pela recorrente.

7. Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando o julgado recorrido.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.

(1) Podemos dizer que estas são as suas atribuições essenciais desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 22 de 
Setembro, e posteriores reestruturações pelos Decretos -Leis nsº. 102/93, de 2 de Abril; n.º 99/97, de 26 de Abril; n.º 47/2007, 
de 27 de Fevereiro e, finalmente, o n.º 66/2012, de 16 de Março, sendo para o efeito dotado de autonomia administrativa.

(2) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(3) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(4) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição das Ajudas de Estado concedidas em Violação do Direito 

Comunitário, Coimbra, 1994, pp. 58 ss.
(5) Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, que estabelece as regras de execução do 

artigo 93.º do Tratado CE.
(6) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, Coimbra, 2003, p. 271.
(7) Segundo o disposto no artigo 7, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, «A 

Comissão pode acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível com o mer-
cado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante designada «decisão condicional» 
(cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição…cit., p. 64)

(8) O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os cri-
térios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três 
exercícios financeiros por empresa beneficiária.

(9) Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999.
(10) Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, 

“O Papel dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude 
da última frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE ?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, 
cit., p. 56.

(11) Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.
(12) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.
(13) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.
(14) Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de Novembro de 1990, Processo C -354/90.
(15) Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.

(16) Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui 
jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas 
de Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respectivo direito nacional, o que engloba o regime do procedi-
mento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis 
ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou 
análogos meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A 
revogação de actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, 
Revista do Ministério Público, Ano 33, Outubro/Dezembro, de 2012, pp. 33 ss.

(17) Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos arts. 281 e 282º 
da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos pasmados 
no art. 73º do CPTA.
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(18) Segundo o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produ-
zidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
sector ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, nº1, dispõe -se que “São objecto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.

(19) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.
(20) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do 

Advogado -Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de Setembro de 1990, proc C -5/89.
(21) Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.
(22) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina Coim-

bra, 2012, p. 520.
(23) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., 

p. 714.
(24) Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de Julho de 2004, C -345/02 (Pearle 

Bv).
(25) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.
(26) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de Setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, 

Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38.
(27) Sobre o alcance do referido princípio, cfr., entre outros, o Acórdão do STA de 15/2/2007, proc n.º 1071/06.
(28) Cfr. CARLA AMADO GOMES/ RUI TAVARES LANCEIRO, “A revogação de actos administrativos entre o 

Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?”, Revista do Ministério Público, Ano 33, 
Outubro/Dezembro de 2012, pp. 33 ss.

(29) Sobre as dimensões principiológicas do princípio da geral cooperação, cfr. CARLA AMADO GOMES/ RUI TAVA-
RES LANCEIRO, ob. cit., pp. 33 ss. 

 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Entrega judicial do bem. Direito de retenção. Caducidade deste em virtude da venda 
executiva.

Sumário:

 I — Por força do estatuído no artigo 901.º do CPC, pode o adquirente, com base no 
título de transmissão, requerer contra o detentor na própria execução, a entrega 
dos bens, nos termos prescritos no artigo 930.º, devidamente adaptados.

 II — A entrega judicial do bem ao adquirente não contende com o reconhecimento do di-
reito de retenção, nos termos e para os efeitos do estatuído no artigo 869.º do CPC.

 III — Efectuada a venda do imóvel em sede de execução, o direito de retenção não con-
fere o direito de não entrega da coisa, mas apenas o de ser pago com preferência 
sobre o produto da venda.

Processo n.º 1339/12 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública e outros.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A…………, com os sinais dos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença do 

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, de 8 de Abril de 2011, que determinou a entrega judicial ao 
adquirente e requerente B………… do imóvel adquirido nos autos de execução n.º 3514201001004921, 
instaurado no Serviço de Finanças de Matosinhos 2 contra C…………, S.A, apresentando para tal as 
seguintes conclusões:

I. O presente recurso tem efeito meramente devolutivo, o qual no presente processo afecta o 
efeito útil dos recursos, pelo que, nos termos do prescrito no artigo 286.º, n.º 2, in fine, do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário, ao mesmo deverá ser atribuído efeito suspensivo.

II. Se for executada a douta decisão recorrida e for entregue o referido bem imóvel ao adqui-
rente em processo de execução fiscal, perder -se -á completamente o efeito útil da interposição do 
presente recurso.
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III. Apesar de constarem já elementos no processo de execução fiscal n.º 3514201001004921, 
promovido pelo Serviço de Finanças de Matosinhos – 2, juntos pelo ora Recorrente, através de 
requerimento interposto em 11/02/2011 (DOC. 1), na douta decisão proferida não foi tida em con-
sideração a pendência da acção judicial que se encontra a correr seus termos no Tribunal Judicial 
de Matosinhos – 5.º Juízo Cível – Processo n.º 7372/10.7TBMTS, acção judicial essa declarativa 
condenatória relativa ao reconhecimento do direito de retenção sobre o bem imóvel cuja entrega o 
referido Serviço de Finanças de Matosinhos – 2 solicita.

IV. O recorrente não tomou qualquer conhecimento da venda do referido bem imóvel, sendo 
apenas notificado de tal situação e para entregar o imóvel ao próprio adquirente no processo de 
execução fiscal.

V. O mencionado imóvel foi vendido e o seu preço depositado, contudo, o imóvel não se encon-
trava livre de ónus e encargos.

VI. O ora Recorrente, só bastante tempo depois da venda em processo de execução fiscal ser 
efectuada é que toma disso pela primeira vez conhecimento, razão pela qual não pôde sequer deduzir 
embargos de terceiro, nos termos do previsto no artigo 237º, n.º 3, in fine, do Código de Procedimento 
e de Processo Tributário.

VII. Não foi, também, pelo Recorrente requerida a anulação da venda por entender não esta-
rem reunidos nenhum dos pressupostos plasmados no artigo 257.º do Código de Procedimento e de 
Processo Tributário.

VIII. Se a venda for concretizada através da entrega do bem imóvel fica prejudicado o reco-
nhecimento do direito de retenção pois que este, de facto, quando for proferida a douta sentença do 
processo judicial que corre seus termos no Tribunal de Matosinhos, tal retenção, na realidade, já 
não existirá, o que poderá traduzir a inexistência de um dos pressupostos do seu reconhecimento.

Nestes termos, deverão Vossas Excelências dar provimento ao presente recurso, revogando na 
íntegra a douta sentença de 1.ª instância recorrida, assim se fazendo JUSTIÇA.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes 

termos:
(…)
Além do mais o recorrente vem suscitar a questão da alteração do efeito do recurso, admitido 

com efeito meramente devolutivo, para efeito suspensivo, nos termos do disposto no artigo 286.º/2 
do CPPT.

O artigo 286.º/2 do CPPT prevê a fixação de efeito suspensivo ao recurso quando o efeito de-
volutivo afectar o efeito útil do recurso, o que acontecerá quando a execução imediata da decisão 
possa provocar uma situação irreparável, o que acontece quando não se possa reconstituir a situação 
existente no caso de provimento do recurso. (Código de Procedimento e de processo Tributário, ano-
tado e comentado, 6.ª edição, 2011, IV volume, página 509, juiz Conselheiro Jorge Lopes de Sousa).

Salvo melhor juízo, parece -nos que o efeito devolutivo fixado pelo tribunal recorrido ao recurso 
está correcto.

De facto, o presente recurso é, manifestamente, indiferente quanto ao reconhecimento do direito 
de retenção na acção cível pendente para o efeito.

Por força do disposto no artigo 824.º/2/3 os direitos reais de garantia, entre os quais se inclui 
o direito de retenção, caducam com a transmissão do bem, transferindo -se para o produto da venda 
do respectivo bem. (Obra citada, páginas 176/178). Acórdão do STA, de 2012.06.06 – P. 0902/11, 
disponível no sítio da internet www.dgsi.pt.

A entrega do bem ao adquirente não contende com o reconhecimento do direito de retenção, 
nos termos e para os efeitos do estatuído no artigo 869.º do CPC.

Como já se disse, os direitos reais de garantia caducam todos com a venda, nos termos do 
estatuído no artigo 824.º/2 do Código Civil, transferindo -se para o produto da venda os direitos dos 
seus titulares, nos termos do n.º 3 do citado normativo.

Os direitos reais de gozo que incidem sobre a coisa vendida também caducam se tiverem registo 
anterior ao mais antigo de qualquer arresto, penhora ou garantia real, ou, não estando sujeitos a 
registo se tiverem sido constituídos depois da penhora ou arresto.

Portanto, no que concerne aos direitos reais, apenas subsistem os direitos reais de gozo que 
tenham sido registados antes do registo da penhora, arresto ou garantia e os que, não estando sujeitos 
a registo tenham sido constituídos antes da penhora, aresto ou garantia.

Ora, o direito de retenção invocado pelo recorrente caducou com a venda do imóvel.
Efectuada a venda do imóvel em sede de execução, o direito de retenção não confere o direito 

de não entrega da coisa, mas apenas o de ser pago com preferência sobre o produto da venda.
Como resulta da alínea D) do probatório, o recorrido B............, em 1 de Janeiro de 2011, ad-

quiriu a fracção através de proposta em carta fechada.
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Apesar de notificadas para o efeito, quer a sociedade fiel depositária, quer o recorrente não 
procederam à entrega do bem, alegando este último o direito de retenção (alínea E) do probatório).

Ora, por força do estatuído no artigo 901.º do CPC, pode o adquirente, com base no título de 
transmissão, requerer contra o detentor na própria execução, a entrega dos bens, nos termos pres-
critos no artigo 930.º, devidamente adaptados.

Assim sendo e uma vez que a existência do alegado direito de retenção não confere o direito de 
não entrega da coisa, a pretensão do recorrido B………… não poderia deixar de ser deferida.

O recurso não merece, pois, provimento.
Termos em que, pelas razões apontadas, deve negar -se provimento ao presente recurso juris-

dicional e manter -se a sentença recorrida na ordem jurídica.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questões a decidir
Importa em primeiro lugar apreciar se o efeito meramente devolutivo atribuído ao presente re-

curso deve, como alegado (conclusões I e II das alegações de recurso), ou não, ser corrigido para efeito 
suspensivo.

Importa, depois, apreciar se bem andou a decisão recorrida ao ordenar a entrega judicial do bem 
adquirido em execução fiscal ao seu adquirente, que a requereu ao abrigo do disposto no artigo 901.º 
do Código de Processo Civil (CPC).

5 – Matéria de facto
É do seguinte teor o probatório constante da sentença recorrida:
III. DOS FACTOS PROVADOS
Dos elementos existentes nos autos, com interesse para a boa decisão da causa, nos autos 

apurou -se que:
A) No serviço de Finanças de Matosinhos 2 foi instaurado o processo executivo 

n.º 3514201001004921, contra C…………, S.A., cfr. fls. 4 dos autos;
B) Para garantia da dívida exequenda foi penhorado, no processo executivo supra referido, 

um prédio urbano com o artigo matricial n.º 5458, fracção “O” da freguesia da Sr.ª da Hora, sito na 
Rua ………, ………, ………., ………, e inscrito na Conservatória do Registo Predial de Matosinhos 
sob o n.º 1915/199950215 -O, cfr. fls. 16 dos autos.

C) A sociedade executada foi nomeada fiel depositária, cf. fls. 87 dos autos.
D) Em 01/01/2011 procedeu -se à venda do bem penhorado e descrito em B) através da abertura 

de propostas, tendo sido o mesmo adjudicado a B............, aqui requerente, cf. fls. 110 dos autos.
E) Apesar de devidamente notificados para o efeito, a sociedade fiel depositária e A…………, 

estes não procederam à entrega do imóvel penhorado à adquirente, aqui recorrente, cf. fls. 118 e 
124 dos autos.

F) Em 11/02/2011, A………… informou o serviço de Finanças que exerce o direito de retenção 
do imóvel penhorado e supra identificado em B) desde 2005 e que, por esse facto, intentou acção 
judicial declarativa condenatória relativa a esse direito, que corre termos no Tribunal Judicial da 
Comarca de Matosinhos, sob o n.º 7372/10.7TBMTS, cfr. fls. 125 a 133 dos autos

G) Mais informa A…………, no requerimento supra referenciado em F), que vai chamar à 
demanda na referida acção judicial o aqui requerente através da intervenção principal provocada.

H) Em 30/03/2011 o requerente veio informar o Tribunal que não foi notificado para a inter-
venção principal provocada no processo 7372/10.7BMTS, cfr. fls. 140 dos autos.

IV. FACTOS NÃO PROVADOS
Não consta dos autos que tenha sido intentado, no processo executivo aqui em causa, embargos de 

terceiro ou incidente de anulação da venda do imóvel penhorado e adjudicado ao aqui recorrente.
6 – Apreciando.
6.1 Do efeito meramente devolutivo atribuído ao recurso
Por despacho de fls. 180 dos autos, datado de 11 de Julho de 2011, foi o presente recurso admitido, 

para subir imediatamente nos próprios autos e com efeito meramente devolutivo: art. 280º e 282º do 
CPPT.

Alega, porém, o recorrente que ao mesmo deverá ser atribuído efeito suspensivo, porquanto o 
efeito meramente devolutivo afecta o seu efeito útil, pois se for executada a douta decisão recorrida 
e for entregue o referido bem imóvel ao adquirente em processo de execução fiscal, perder -se -á com-
pletamente o efeito útil da interposição do presente recurso.

Não lhe assiste, contudo, razão.
Dispõe o n.º 2 do artigo 286.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT) que: 

«Os recursos têm efeito meramente devolutivo, salvo se for prestada garantia nos termos do presente 
Código ou o efeito devolutivo afectar o efeito útil dos recursos».

No caso dos autos, como bem diz o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto no seu parecer junto 
aos autos e supra transcrito, o presente recurso é, manifestamente, indiferente quanto ao reconheci-
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mento do direito de retenção na acção cível pendente para o efeito, porquanto por força do disposto 
no artigo 824.º/2/3 os direitos reais de garantia, entre os quais se inclui o direito de retenção, caducam 
com a transmissão do bem, transferindo -se para o produto da venda do respectivo bem, pelo que a 
entrega do bem ao adquirente não contende com o reconhecimento do direito de retenção, nos termos 
e para os efeitos do estatuído no artigo 869.º do CPC.

É que, como se consignou no acórdão deste Supremo Tribunal de 6 de Junho de 2012, rec. 
n.º 902/11, por nós subscrito como segunda adjunta, o titular de um crédito que goze de direito de 
retenção sobre um determinado bem pode vir à execução fiscal em que tenha sido penhorado o bem 
sobre que recai esse direito reclamar o seu crédito. Isto, porque a venda na execução não é causa de 
extinção do direito de retenção; este caduca, sim, mas, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do art. 824.º do CC, 
transfere -se para o produto da venda. É que os direitos reais de garantia caducam com a venda em 
execução, como resulta do n.º 2, 1.ª parte, do art. 824.º do CC, transferindo -se para o produto da venda 
os direitos dos seus titulares, nos termos do n.º 3 do mesmo artigo.

Pelo exposto, não tem fundamento legal a pretensão do recorrente de ver atribuído efeito suspen-
sivo ao presente recurso, mantendo -se, pois, o efeito devolutivo que lhe foi atribuído, pois que este 
não afecta o seu efeito útil.

6.2 Da entrega judicial do bem
A decisão recorrida, a fls. 145 a 149 dos autos, a requerimento de B............ – adquirente em execução 

do imóvel cuja entrega judicial requereu em face da sua não entrega voluntária – determinou, com funda-
mento no disposto nos artigos 901.º e 930.º do Código de Processo civil, a entrega judicial do imóvel ao 
seu adquirente, determinando, para o efeito, a notificação do Chefe do Serviço de Finanças de Matosinhos 
2 para promover todas as diligências que se revelem necessárias com vista a serem assegurados, no local, 
os meios humanos e materiais necessários para se proceder, na data a designar pelo requerente, à entrega 
do imóvel e respectivas chaves e ser lavrado o respectivo auto de entrega, a notificação da requerente para 
comparecer ou fazer -se representar, no local e na data designada para a entrega do referido imóvel e soli-
citar. Ao abrigo do art. 840º n.º 2 do CPC, a comparência de força pública no local e data designadas, de 
molde a ser assegurada a calma e tranquilidade públicas (cfr. sentença recorrida, a fls. 148 e 149 dos autos).

Alega, porém, o recorrente que deve ser revogada a decisão recorrida, porquanto na douta decisão 
proferida não foi tida em consideração a pendência da acção judicial que se encontra a correr seus 
termos no Tribunal Judicial de Matosinhos – 5.º Juízo Cível – Processo n.º 7372/10.7TBMTS, acção 
judicial essa declarativa condenatória relativa ao reconhecimento do direito de retenção sobre o bem 
imóvel cuja entrega o referido Serviço de Finanças de Matosinhos – 2 solicita e que se a venda for 
concretizada através da entrega do bem imóvel fica prejudicado o reconhecimento do direito de reten-
ção pois que este, de facto, quando for proferida a douta sentença do processo judicial que corre seus 
termos no Tribunal de Matosinhos, tal retenção, na realidade, já não existirá, o que poderá traduzir a 
inexistência de um dos pressupostos do seu reconhecimento.

Não lhe assiste, contudo, razão.
O alegado direito de retenção sobre o imóvel, caducou enquanto tal em resultado da venda execu-

tiva realizada em 1 de Janeiro de 2011 (cfr. a alínea D) do probatório fixado), transferindo -se o direito 
do credor para o produto da venda dos respectivos bens, ex vi do disposto no artigo 824.º n.ºs 2 e 3 do 
Código Civil, atenta a natureza de direito real de garantia do direito de retenção.

Na acção cível pendente poderá eventualmente o ora recorrente obter o título necessário ao 
exercício do seu direito na reclamação de créditos, não sendo tal possibilidade de obtenção do título 
condicionada pelo facto de proceder à devida entrega do imóvel retido.

Como bem diz o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal no seu 
parecer junto aos autos e supra transcrito a entrega do bem ao adquirente não contende com o reco-
nhecimento do direito de retenção, nos termos e para os efeitos do estatuído no artigo 869.º do CPC. 
É que efectuada a venda do imóvel em sede de execução, o direito de retenção não confere o direito de 
não entrega da coisa, mas apenas o de ser pago com preferência sobre o produto da venda pelo que 
uma vez que a existência do alegado direito de retenção não confere o direito de não entrega da coisa, 
a pretensão do recorrido B............  - de entrega judicial do bem adquirido indevidamente retiro pelo 
ora recorrente  - não poderia deixar de ser deferida, pois que por força do estatuído no artigo 901.º 
do CPC, pode o adquirente, com base no título de transmissão, requerer contra o detentor na própria 
execução, a entrega dos bens, nos termos prescritos no artigo 930.º, devidamente adaptados.

A decisão recorrida, que assim decidiu, não merece censura, sendo de negar provimento ao recurso.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a decisão recorrida.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Lino Ribeiro — Dulce 
Neto. 
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 Acórdão de 18 de Junho de 2013.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Portagens. Execução fiscal. Tribunal competente.

Sumário:

 I — A cobrança de créditos de natureza não tributária, como é o caso das prestações 
pecuniárias devidas ao Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, I. P., através do 
processo de execução fiscal, depende de haver fundamento legal expresso o que 
acontece por força do estabelecido no artigo 17º -A, aditado à Lei n.º 25/2006, de 
30 de Junho, pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro.

 II — Para além deste fundamento legal especialmente plasmado, a execução coerciva da 
dívida em causa sempre estaria legitimada, por força da aplicação da regra geral 
do artigo 155.º, n.º 1, do CPA, uma vez que o processo de execução em causa tem 
em vista o pagamento de prestação pecuniária que deve ser paga a «uma pessoa 
colectiva pública, ou por ordem desta», caindo, desta forma, na previsão daquele 
preceito.

Processo n.º 1380/12 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Lino Ribeiro.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A Administração Tributária e Aduaneira interpõe recurso jurisdicional da sentença do Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Leiria que julgou o tribunal incompetente para conhecer da oposição que 
A…………, identificado nos autos, deduziu à execução n.º 2089201101114255 que corre termos no 
serviço de finanças de Santarém para cobrança de taxa de portagem, coima e custas administrativas, 
no valor de €266,35 que lhe foi aplicada pelo Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias – IP.

Nas respectivas alegações, conclui o seguinte:
a) O Tribunal a quo julgou -se incompetente, em razão da matéria, para conhecer a oposição à exe-

cução, por contra -ordenação de 2008 e respectiva coima aplicada pelo InIR, a que os autos respeitam.
b) Sucede que a Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 

2011), procedeu no seu artigo 175º a aditamento à Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho, tendo introduzido 
o artigo 17º -A:

«1.Compete ao Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, I.P. adoptar as medidas necessárias 
para que, quando não ocorra o não pagamento em conformidade com o disposto no artigo 16º, haja 
lugar à execução do crédito composto pela taxa de portagem, coima e custos administrativos, a qual 
segue, com as necessárias adaptações, os termos dos artigos 148º e seguintes do Código do Procedi-
mento e ele Processo Tributário».

2. Ás entidades referidas n.º 1 do artigo 11º da presente lei preparam e remetem, para emissão, o 
título executivo ao Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, L P., que exerce as funções de órgão de 
execução, a quem compete promover a cobrança coercivo dos créditos referidos no número anterior».

c) Estabelece também o n.º 3 do artigo 175º da Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, que tal 
regime aplica -se a todos os processos executivos que se iniciem após 1 de Janeiro de 2011, inde-
pendentemente do momento em que foi praticado o facto que motivou a aplicação de sanção contra-
-ordenacional

d) A Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, previu uma autorização legislativa para a aprovação de 
um regime especial de execução dos créditos de que o InIR seja titular, o qual, não tendo sido aprovado, 
leva à aplicação do estabelecido no artigo 17º -A da Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho, no que respeita ao 
recurso ao regime processual do CPPT, designadamente os artigos 148º e seguintes.

e) O processo executivo em causa tem como base um título executivo – certidão de dívida – emi-
tido pelo InIR, IP., enquanto órgão de execução, tendo, por carta precatória, solicitado à AT, nos termos 
dos artigos 185º e 186º do CPPT, a realização de actos executórios subsequentes à emissão do titulo 
executivo.

f) Os Tribunais Judiciais são os tribunais comuns em matéria cível e criminal e exercem jurisdição 
em todas as áreas não atribuídas a outras ordens judiciais, de acordo com o disposto nos artigos 211º, 
n.º 1, e 213º da Constituição da República Portuguesa, o que não é o caso dos autos.
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g) Acresce que, ao contrário do que resulta da decisão a quo, o artigo 148º do CPPT estabelece 
que poderão ser cobradas mediante processo de execução fiscal outras dividas ao Estado e a outras 
pessoas colectivas de direito público que devam ser pagas por força de acto administrativo, desde que 
exista previsão legal expressa, o que claramente se verifica com a introdução do artigo 17º -A à Lei 
n.º 25/2006, de 30 de Junho.

h) Os Tribunais Judiciais têm -se vindo a declarar materialmente incompetentes nos processos de 
cobrança coerciva do crédito composto pelas taxas de portagem, coima e custos administrativos.

i) Destarte, tomando em conta o invocado, impunha -se que o Tribunal a quo tivesse feito pros-
seguir o processo de oposição, julgando -se materialmente competente para o conhecimento do mérito 
da causa.

1.2. Não houve contra alegações.
1.3. O Ministério Público emitiu parecer no sentido de ser declarada a competência do tribunal, 

nos termos definidos pelo artigo 17º -A da Lei n.º 25/2006, de 30 de Junho, aditada pelo artigo 175º da 
Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro.

2. A sentença recorrida, naquilo que é relevante, é do seguinte teor:
“O TAF, porém, não têm competência material, para conhecer desta matéria, porque o INIR e a 

DCCI, pelo menos em 2008, não tinham qualquer norma legal, que lhes permita, por protocolo/acordo 
(que neste processo não consta junto, como devia, e não se percebe porquê) definir a competência legal 
deste tribunal e da AT, e subtrair o processo do foro legal dos tribunas comuns. Vejamos.

Contextualizando. O regime aplicável às coimas é o do RGIT, subsidiariamente (artigo 3º do 
RGIT) o RGCO, que remete (artigos 32 e 41) para o C.P e o CPP, respectivamente. O paradigma é, 
portanto, o do direito penal. A decisão que condena em coima não constitui decisão de tipo adminis-
trativo, mas antes de tipo “penal”/jurisdicional; não configura, pois, qualquer acto administrativo, 
desenhado no artigo 120 do CPA. O direito contra -ordenacional é direito “para -penal”, que integra 
o direito penal secundário; o direito CO há muito deixou de constituir um direito de bagatelas, como 
resulta do preâmbulo dos diplomas do RGCO. O direito penal/CO não visa obter receitas para o Estado; 
visa punir comportamentos considerados intoleráveis pela lei. A execução das coimas não é mais do 
que a execução da pena/coima, por cumprimento coactivo, nos moldes da execução da pena de multa 
criminal (artigo 88 e 89, do RGCO)

O PEF por coima, previsto no artigo 65 do RGIT, foi ali consagrado por razões de economia pro-
cessual, de meios e esforços, para melhor assegurar a defesa e a paz jurídica do arguido em processo 
de CO tributário, a que a sanção/coima está umbilicalmente ligada. Não se confunde com qualquer 
execução de dívida tributária, ao contrário do que emana dos autos. Os factos respeitam ao ano de 
2008. E há que ter presente inter alia o artigo 3º do RGCO.

O artigo 65 -1, do RGIT, dispõe que «As coimas aplicadas em processo de contra -ordenação tri-
butário são cobradas coercivamente em processo de execução fiscal». Assim, só é cobrável através de 
PEF a coima/pena aplicada (em processo de contra -ordenação tributária». Este artigo 65, do RGIT, 
remete -nos, entre o mais, para o artigo 148 do CPPT, onde regula o PEF.

O artigo 148 -1, do CPPT, dispõe que «O processo de execução fiscal abrange a cobrança coerciva 
das seguintes dívidas: a) Tributos, incluindo impostos aduaneiros, (...) b) Coimas e outras sanções 
pecuniárias fixadas em decisões, sentenças ou acórdãos relativos a contra -ordenações tributárias, 
salvo quando aplicadas pelos tribunais comuns. (A Lei 3 -B/2010, de 28/4 aditou a seguinte alínea: 
«c) Coimas e outras sanções pecuniárias decorrentes da responsabilidade civil determinada nos termos 
do Regime Geral das Infracções Tributárias.»

Daqui resulta que o PEF apenas se aplica a «contra -ordenações tributárias». A alínea c), aditada 
em 2010, respeitará fundamentalmente às coimas e outras sanções revertidas para o devedor subsidi-
ário, nos termos do artigo 8º do RGIT.

Se a coima for de natureza não tributária, a impugnação judicial da condenação é feita, nos ter-
mos do artigo 59º do RGCO, para o tribunal comum. Se a coima for de natureza fiscal a impugnação 
da decisão condenatória é feita nos termos do artigo 80º do RGIT. O artigo 32  - 10, da CRP garante 
ao arguido CO todos os mecanismos legais de defesa, incluindo em sede de execução de coima/pena. 
A coima aplicada pelo INIR por CO estradal, por transposição da portagem pela via verde, (não vem 
a condenação  - título da coima/pena), não constitui sanção de natureza tributária, nem é aplicada em 
processo de natureza fiscal e/ou tributária,

Nos termos do artigo 13, do CPTA, ex vi artigo 2º, do CPPT, «O âmbito da jurisdição admi-
nistrativa e a competência dos tribunais administrativos, em qualquer das suas espécies, é de ordem 
pública e o seu conhecimento precede o de qualquer outra matéria». Nos termos do artigo 49 -1, do 
ETAF, compete aos tribunais tributários conhecer da impugnação de decisões de aplicação de coi-
mas e sanções acessórias «em matéria fiscal». Nos termos dos artigos 202, da CRP e 1º, do ETAF, 
os tribunais da jurisdição administrativa e fiscal «são os órgãos de soberania com competência para 
administrar a justiça em nome do povo nos litígios emergentes das relações jurídicas administrativas 
e fiscais)»; e nos feitos submetidos a julgamento, os tribunais da jurisdição administrativa e fiscal não 
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podem aplicar normas que infrinjam o disposto na Constituição ou os princípios nela consagrados. 
Nos termos do artigo 212 -3, da CRP, compete aos tribunais administrativos e fiscais o julgamento das 
acções e recursos contenciosos que tenham por objecto dirimir os litígios «emergentes das relações 
jurídicas administrativas e fiscais».

O artigo 4º do ETAF estabelece que compete aos tribunais da jurisdição administrativa e fiscal a 
apreciação de «litígios que tenham nomeadamente por objecto: (.,.) 1) Promover a prevenção, cessação 
e reparação de violações a valores e bens constitucionalmente protegidos, em matéria de (,..), quando 
cometidas por entidades públicas e desde que não constituam ilícito penal ou contra -ordenacional;».

No que não esteja especialmente regulado, são subsidiariamente aplicáveis aos tribunais da 
jurisdição administrativa fiscal, com as devidas adaptações, as disposições relativas aos tribunais 
judiciais [artigo 7º, do ETAF).

O sistema fiscal visa a satisfação das necessidades financeiras do Estado e entidades públicas e 
uma repartição justa dos rendimentos e da riqueza (artigo 103, da CR).

Nos termos do artigo 164, da CRP, é da «exclusiva competência da Assembleia da República legis-
lar sobre (...) (m) Estatuto dos titulares dos órgãos de soberania (...)»; e é da exclusiva competência da 
Assembleia (...) legislar sobre matérias (salvo autorização ao Governo) relativas ao (d) «Regime geral 
de punição das infracções (...), bem como dos actos ilícitos de mera ordenação social e do respectivo 
processo; (...) p) Organização e competência dos tribunais (...)»

Como vimos, os factos remontam a 2008. A Lei 25/2006, de 30/06, vigente à data dos factos, 
não atribui qualquer competência à AT. E também não atribui competência para conhecer da matéria 
aos TAF; nem podia sem prévia delimitação em autorização da AR, que inexistiu, para modificar a 
competência do órgão de soberania TAF.

A Lei 25/2006, de 30/06, então vigente, dispunha no seu artigo 18, que «Às contra -ordenações 
previstas na presente lei, e em tudo quanto nela se não encontre expressamente regulado, são subsi-
diariamente aplicáveis as disposições do regime geral do ilícito de mera ordenação social e respectivo 
processo.». E as alterações posteriores desta lei não atribuíram qualquer aplicação retroactiva a casos 
do passado.

Não existia pois qualquer norma a atribuir competência aos TAF ou sequer à AT; e, seguindo -se 
o RGCO a competência material da impugnação e da execução, esta aqui em jogo, era dos tribunais 
comuns e não da AT e respectivo TAF.

Pelo exposto, não há suporte legal para o presente processo de execução de coima seguir o PEF 
do artigo 65, do RGIT e 148 -1 -b), do CPPT, nem de onde resulte a competência material do TAF, pelo 
que, este tribunal é incompetente em razão da matéria”

3. Como se acaba de ler, a sentença recorrida considera que não há norma legal que atribua a 
competência à Administração Tributária e aos Tribunais Tributários para conhecer da execução das 
dívidas provenientes de coimas aplicadas pelo Instituto de Infra -Estruturas Rodoviária, uma vez que 
tais dívidas não têm natureza tributária.

Entendimento diferente tem a recorrente, que entende que o artigo 17º -A da Lei n.º 25/2006, de 
30/6, aditado pela Lei n.º 55 -A/2010 de 31/12, atribui competência ao serviço de finanças para executar 
coactivamente as dívidas resultantes de coimas aplicadas por passagem na via verde sem pagamento 
da taxa de portagem.

Nos termos em que a questão da competência foi abordada pelo tribunal em duas vertentes distintas: 
(i) a competência do serviço de finanças para cobrança das coimas através do processo de execução fiscal; 
(ii) e a competência do tribunal para conhecer da oposição a uma execução fiscal já instaurada.

Parece evidente que se foi instaurada uma execução fiscal, o meio processual que o executado 
tem para a contestar, ainda que seja apenas para invocar apenas a ilegalidade por incompetência do seu 
autor, só pode ser a oposição. Correndo a execução nos serviços de finanças, a oposição só pode ser 
deduzida nos tribunais tributários, tal como se prescreve nos artigos 151º e 152º do CPPT. Se assim 
não fosse, o executado ficaria sem meio processual para defesa dos seus interesses, o que constituiria 
uma restrição inadmissível ao princípio da tutela jurisdicional efectiva, tal como o artigo 20º da CRP 
o garante. É que a oposição não pode ser deduzida em nenhum tribunal comum, pela razão simples de 
que a execução em causa não pende em nenhum deles mas em repartição de finanças. E assim sendo 
o tribunal não pode pura e simplesmente dizer que não é competente para decidir a oposição, pois o 
efeito que esse juízo geraria era a continuação do processo de execução sem que o executado tivesse 
possibilidade de contra agir. Como se refere no sumário do acórdão do Tribunal de Conflitos proferido 
no recurso n.º 06/03, de 13/5/2003, «pendendo a execução fiscal numa repartição de finanças e devendo 
esta remetê -la ao Tribunal Tributário, por força do disposto no n.º 1 do artigo 151º do CPPT, é este o 
competente para decidir da respectiva oposição e não os tribunais comuns».

A questão da competência restringe -se assim à competência da administração tributária para 
instaurar processos de execução fiscal por dívidas resultantes de coimas por falta de pagamento das 
taxas de portagem.
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Para responder a essa questão é importante saber que processo de execução iniciou -se em ….. 
Apesar do facto que motivou a aplicação da sanção contra -ordenacional ter ocorrido em 2008, o título 
executivo foi extraído em …. e o despacho do órgão de execução fiscal a ordenar a citação do execu-
tado é de ….

A data da instauração do processo tem relevância no caso porque o artigo 175 da Lei 
n.º 55 -A/2010, que aditou o artigo 17º -A à Lei 25/2006, estabeleceu no seu número 3 que o 
regime deste artigo se aplica “a todos os processos executivos que se iniciem após 1 de Janeiro 
de 2011, independentemente do momento em que foi praticado o facto que motivou a aplicação 
de sanção contra -ordenacional”.

Sendo o processo instaurado após 1/1/2011, a cobrança da dívida é feita através do processo de 
execução fiscal por directa remissão daquele artigo 17º -A que diz o seguinte:

“1.Compete ao Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, I.P., adoptar as medidas necessárias 
para que, quando não ocorra o não pagamento em conformidade com o disposto no artigo 16.º, haja 
lugar à execução do crédito composto pela taxa de portagem, coima e custos administrativos, a qual 
segue, com as necessárias adaptações, os termos dos artigos 148º e seguintes do Código do Procedi-
mento e de Processo Tributário.

2. As entidades referidas no n.º 1 do artigo 11.º da presente lei preparam e remetem, para emis-
são, o título executivo ao Instituto de Infra -Estruturas Rodoviárias, I. P., que exerce as funções de 
órgão de execução a quem compete promover a cobrança coerciva dos créditos referidos no número 
anterior.”

A questão foi recentemente analisada por este Tribunal no acórdão proferido no recurso n.º 01242/12 
de 27/2/2013, no sentido de se atribuir competência à administração tributária para a cobrança daquele 
tipo de dívidas.

Refere -se nesse acórdão que «na ausência de criação de procedimento específico para o efeito, 
a execução há -de regular -se nos termos gerais, com base no consagrado no art. 148º do CPPT. Com 
efeito, dispõe o referido preceito que o processo de execução é aplicável, entre o mais, a “Outras 
dívidas ao Estado e a outras pessoas colectivas de direito público que devam ser pagas por força 
de acto administrativo.” Em anotação a este preceito, JORGE LOPES DE SOUSA (Cfr. Código de 
Procedimento e de Processo Tributário, 6ª ed., Áreas Editora, 2011, Lisboa, vol. III, p.32.) pondera 
que “A cobrança de créditos de natureza não tributária”, como é o caso, “através do processo de 
execução fiscal depende sempre da existência de lei expressa que preveja tal forma de cobrança, 
como resulta do corpo do n.º 2 deste artigo. Relativamente às dívidas que devam ser pagas por 
força de acto administrativo, existe norma de carácter geral que autoriza a utilização do processo 
de execução fiscal, que é o art. 155º, n.º 1, do CPA, em que se estabelece que «quando por força 
de um acto administrativo devam ser pagas a uma pessoa colectiva pública, ou por ordem desta, 
prestações pecuniárias, seguir -se -á, na falta de pagamento voluntário no prazo fixado, o processo 
de execução fiscal regulado no Código de Processo Tributário». Aplicando o exposto ao caso 
em apreço, temos, em primeiro lugar, que existe o fundamento legal exigido no corpo do n.º 2 do 
art. 48º do CPPT, e que é, como vimos, a Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro. Para além deste 
fundamento legal especialmente plasmado, a execução coerciva da dívida em causa sempre estaria 
legitimada, por força da aplicação da regra geral do art. 155º do CPA, uma vez que o processo de 
execução em causa tem em vista o pagamento de prestação pecuniária, que deve ser paga a “uma 
pessoa colectiva pública, ou por ordem desta”, caindo, desta forma, na previsão do n.º 1 daquele 
preceito do CPA. Finalmente, como alega a recorrente, o regime instituído pela Lei n.º 55 -A/2010 
aplica -se a todos os processos iniciados após 1 Janeiro 2011, independentemente do momento em 
que foi praticado o facto que motivou a aplicação da sanção contraordenacional, nos termos do 
disposto no art. 175º, n.º 3, daquele diploma».

Concordando -se basicamente com esta posição, temos que concluir que assiste razão à recor-
rente quando afirma a competência dos Tribunais Administrativos e Fiscais para conhecer os litígios 
derivados da execução coactiva das dívidas que devam ser pagas ao INIR, IP., por força da aplicação 
do regime resultante do art. 17º -A, preceito aditado pela Lei n.º 55 -A/2010, de 31 de Dezembro, à Lei 
n.º 25/2006, de 30 de Junho.

Termos em que, a sentença recorrida que decidiu em sentido diverso deve ser revogada, dando -se 
provimento ao recurso, impondo -se, nesta sequência, que os autos baixem à 1ª instância para que, se a 
tal nada mais obstar, seja conhecido o mérito da oposição.

4. Face ao exposto, os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-
nistrativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, revogar a sentença recorrida e 
ordenar que os autos regressem à 1ª instância para aí prosseguirem, se a tal nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 18 de Junho de 2013. — Lino Ribeiro (relator) — Dulce Neto — Isabel Marques da 
Silva. 
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 Acórdão de 26 de Junho de 2013.

Processo n.º 29/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A….., Lda., identificada nos autos, notificada do Acórdão deste STA, de 23 de Abril, de fls. 348 
e segs., veio, ao abrigo do disposto nos artigos 668.º, n.º 1, alínea c), e n.º 4 e 716.º do Código do 
Processo Civil (“CPC”), aplicáveis ex vi legis do disposto na alínea e) do artigo 2.º do Código de Pro-
cedimento e de Processo Tributário (“CPPT”), arguir a nulidade do mesmo, por violação do princípio 
do contraditório e por contradição entre os respectivos fundamentos de facto e a decisão proferida, nos 
termos que se seguem:

2. A Requerente fundamenta o pedido, alegando, em síntese, que:
a) Da nulidade do acórdão por violação do princípio do contraditório
“(…) o Acórdão proferido veio a considerar que a medida de auxílio em questão respeitava o 

limiar de mínimis, como era «plausível ou prognosticável» (1) e como aliás, «a Comissão veio a reco-
nhecer a final» (2) e que «só à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar 
se seriam ou não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de 
notificação» (3).

Sucede que em momento algum no processo a A…….. foi chamada a pronunciar -se sobre o even-
tual respeito do limiar de minimis das medidas em questão.

Em face do alegado, conclui a Recorrente que o acórdão recorrido viola o princípio do contra-
ditório, porquanto (…) nos presentes autos, não foi dada possibilidade à A……. para se pronunciar 
sobre uma questão que se revelou decisiva para a decisão que veio a ser proferida por este Venerando 
Tribunal, sendo, por isso, semelhante irregularidade susceptível de influir no exame ou decisão da 
causa,” na medida em que a observância deste princípio, na óptica da recorrente conduziria “a uma 
decisão diferente daquela que acabou por ser proferida com base em fundamento sobre o qual a A……. 
não teve oportunidade de se pronunciar”.

Entre os argumentos apontados destaca a Recorrente:
“O período em questão nos presentes autos respeita à autoliquidação da taxa de promoção ale-

gadamente devida ao IVV com referência ao mês de Setembro de 2007.
Ora, desde logo, esse período não é abrangido pela estimativa a que o Estado Português chegou, 

no ano de 2012, de que os auxílios em causa respeitam os limiares de minimis.
“(…) à data em que o auxílio foi instituído — no ano de 1997 — e nos anos subsequentes, o mesmo 

não foi configurado como um auxílio de minimis, não se tendo estabelecido, sequer, na legislação 
atinente com esta medida, qualquer limite ao montante de auxílio a atribuir.

Nem foram cumpridas pelo Estado Português as obrigações inerentes à atribuição ou introdução 
de um auxílio dessa natureza, como deveria nos termos do disposto nos artigos 2.º e 3.º do Regulamento 
(CE) 994/98, de 7 de Maio de 1998.

Razão pela qual, a ulterior conclusão, volvidos 15 anos da respectiva introdução no ordenamento 
jurídico interno, de que o auxílio preenche os limiares de minimis (conclusão sobre a qual  - note -se  - não 
foi nunca a A……. ouvida nos presentes autos) apenas origina que o mesmo se mostre, por esta via, 
compatível com o direito comunitário.

“(…) o auxílio em questão veio a ser considerado, a final, compatível com o Direito Comunitário 
simplesmente porque, dos cálculos que terão sido efectuados ulteriormente pelo Estado Português, se 
estimou que os montantes entretanto atribuídos respeitaram os limiares de minimis; mas tal juízo de 
compatibilidade do auxílio assente neste fundamento em nada valida a ilegalidade até então verifi-
cada, decorrente da falta de notificação do auxílio à Comissão e do não respeito pelo efeito suspensivo 
previsto no n.º 3 do artigo 108.º do TFUE (relembrado pela Comissão Europeia a Portugal aquando 
do início de procedimento C43/2004, no ponto 147 da Decisão preliminar).

“(…) Razão pela qual tal decisão incorre em nulidade, por violação do princípio do contraditório 
e do artigo 3.º, n.º 3, do CPC, nos termos do disposto no artigo 201.º, n.º 1, do mesmo CPC, aplicável 
ex vi artigo 2.º, alínea e), do CPPT, que aqui se invoca com todas as consequências legais.

b) Da nulidade do Acórdão proferido por oposição entre os fundamentos de facto e a decisão 
proferida.

A este respeito alega a Recorrente, entre o mais, que:
“Na enunciação dos respectivos fundamentos, o Acórdão ora notificado afirma que a decisão 

proferida pela Comissão em 20.07.2010 limitou os seus efeitos ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006. — cf. páginas 20 e 21 do Acórdão ora notificado.
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E, bem assim, o mesmo Acórdão faz notar que o período em questão nos autos se reporta a Se-
tembro de 2007 — cf. página 1 do Acórdão notificado.

Todavia, o Acórdão notificado acaba por concluir, decidindo, que não existia uma obrigação de 
notificação no caso dos autos,

Precisamente por  - na parte em que se assume estar perante um auxílio estatal  -, terem sido 
respeitados os auxílios de minimis

“(…) não tendo sido dado por provado que o respeito do limiar de minimis se referia igualmente 
ao período em questão nos presentes autos,

“Ou melhor, tendo sido sempre admitido pelo Tribunal — como não podia deixar de o ser  - que a 
decisão da Comissão e a conclusão do cumprimento do limiar de minimis abrange somente o período 
até Dezembro de 2006,

Não poderia o Acórdão notificado concluir no sentido de que o auxílio do período em questão 
nos autos (Setembro de 2007) respeitava esse limiar, em manifesta nulidade prevista na alínea c), do 
n.º 1 do artº 668º do CPC, aplicável ex vi artigo 716.º do mesmo Código e alínea e) do artigo 2.º do 
CPPT, que aqui expressamente se invoca, com as demais consequências legais”.

c) Da inconstitucionalidade por não reenvio prejudicial
Assaca ainda a Recorrente ao acórdão recorrido o vício de inconstitucionalidade, uma vez que 

“ao não proceder ao reenvio oportunamente solicitado pela A…….., verifica -se uma inconstituciona-
lidade decorrente da omissão do dever de reenvio prevista no parágrafo 3 do art.º 267.º do Tratado 
da União Europeia.

Com efeito, verifica -se uma violação do princípio do juiz legal/natural, consagrado nos artigos 32.º, 
n.º 9, 216.º, n.º 1 e 217.º, n.º 3, da CRP, uma vez que implica a negação da competência exclusiva 
atribuída ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) para julgar questões prejudiciais relati-
vas à interpretação de normas do direito comunitário, quando as mesmas são suscitadas em processo 
pendente perante um órgão jurisdicional nacional, cujas decisões não sejam susceptíveis de recurso 
judicial previsto no direito interno.”

3. O Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., Recorrido nos autos, notificado do requerimento de 
arguição de nulidades supra referido, veio pronunciar -se sobre o mesmo, nos termos seguintes:

“(…) Sucede que, na realidade, mais do que arguir nulidades, o que a Requerente pretende com o 
requerimento apresentado é, verdadeiramente, iniciar uma nova via de recurso, onde ela já não existe, 
para re -discutir a questão de fundo, já decidida em duplo grau de jurisdição...

“(…) Efectivamente, das onze (!) páginas que compõem o requerimento apresentado, metade são 
integralmente dedicadas à apresentação de alegações adicionais que, no entendimento da Requerente, 
justificariam que o STA decidisse em sentido diverso do que veio a fazer...

“(…) E fá -lo, ademais, distorcendo o sentido da decisão tomada, procurando dessa forma demons-
trar uma suposta violação do princípio do contraditório e uma alegada oposição entre os fundamentos 
de facto e a decisão proferida.

“(…) a «nulidade» por suposta violação do princípio do contraditório não se reconduz a nenhuma 
das causas enunciadas no n.º 1 do artigo 668.º do CPC o que, só por si, levaria a que os argumentos 
expendidos pela Requerente não devessem ser relevados nesta sede… (4)

“(…) os elementos de facto em que se baseou a decisão são há muito conhecidos pela Reque-
rente, tendo sido esta quem, primeiramente com a sua petição inicial (!), juntou o documento que os 
continha aos Autos...

“(…) como resulta claramente dos Autos, o IVV notificou sempre a Requerente das peças apre-
sentadas, inclusivamente das suas contra -alegações de recurso, pelo que, também nessa eventualidade, 
estaria despida de razão a Requerente.

“(…) No que respeita à alegada nulidade por suposta oposição da própria decisão, (…) a 
argumentação expendida no Acórdão sob análise é perfeitamente coerente com a decisão em que 
desemboca, não se verificando qualquer inconsistência lógico -formal entre a sua fundamentação e a 
respectiva decisão.

“(…) Na verdade, e como já referimos, o que a Requerente manifesta no articulado apresentado 
é uma mera discordância face à fundamentação utilizada pelo Tribunal para suportar a sua decisão 
mas, como é bem sabido, tal não constitui qualquer nulidade; apenas matéria para recurso ordinário, 
o qual o Acórdão sob análise já não admite... (5)

“(…) «[a] inconstitucionalidade material é o vício que afecta as normas ordinárias que infrinjam o 
disposto na Constituição e os princípios nela consignados, incluindo a interpretação que a tal conduza, 
pelo que não faz qualquer sentido jurídico a afirmação de que um acórdão é inconstitucional» — cfr. 
Acórdão do STJ, de 16 de Outubro de 2003, proferido no recurso n.º 03B1371.

“(…) reenvio prejudicial só será obrigatório, designadamente se a questão for pertinente ou 
relevante para a decisão da causa (…)”.

Termos em que inexistem inequivocamente as nulidades arguidas, devendo manter -se in totum o 
acórdão proferido por V. Exas. por delas não padecer, e tudo com as demais consequências legais”.
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4. Com dispensa de vistos, atenta a simplicidade da questão, cumpre apreciar e decidir.
5. Quanto à alegada nulidade do acórdão por violação do princípio do contraditório
5.1. Cumpre antes de mais salientar que as causas de nulidade da sentença são apenas e tão só as 

elencadas no n.º 1 art. 668º do CPC, onde não consta a pretensa violação do princípio do contraditório. 
A violação deste princípio pode, quando muito, constituir nulidade processual, nos termos do art. 201º 
do CPC, o que também não se verifica no caso dos autos, como melhor será analisado mais adiante.

Não obstante o exposto, sempre se dirá que a Recorrente labora em erro na interpretação do acór-
dão, uma vez que, ao contrário do pressuposto de que parte, o mesmo não se fundamenta na conclusão 
de que as medidas financiadas por meio da receita da taxa de promoção relativa a Setembro de 2007 
respeitem o limiar de minimis previsto no Regulamento (CE) 1998/2006 da Comissão.

Com efeito, no Acórdão de 23 de Abril de 2013, proc n.º 29/2013, diz -se claramente que ainda 
que não se entendesse que no caso não havia lugar à da obrigação de notificação, tal não implicaria 
necessariamente que houvesse razões para anulação da taxa de promoção do vinho, por força do prin-
cípio da proporcionalidade.

Para esse efeito, ponderou -se no mencionado acórdão que:
“Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 

com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside 
na particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor 
de ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas 
pelas vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995, com a consequente violação 
dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos 
Estados -Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais.Com efeito, estas não podem, 
por definição, constituir um auxílio.”

“Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou 
demonstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi 
afectada pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de in-
vestigação previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

“Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar 
em conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou 
de Países Terceiros.

“Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifesta-
mente desproporcionados”.

5.1.1. Mais propriamente quanto à alegada violação do princípio do contraditório, constitui juris-
prudência deste Supremo Tribunal, vazada, entre outros, no Acórdão do STA de 29 de Outubro de 2008, 
proferido no recurso n.º 0556/08, “[n]ão existe a nulidade decorrente da preterição do contraditório 
se o Tribunal decidir uma questão suscitada nas contra -alegações do recorrido [...] se tiver sido dado 
cumprimento ao disposto no art. 229 -A do Código de Processo Civil (notificação das contra -alegações 
ao Requerente)”.

Ora, no caso em apreço, tal como é salientado pelo Recorrido, “resulta claramente dos Autos, o 
IVV notificou sempre a Requerente das peças apresentadas, inclusivamente das suas contra -alegações 
de recurso”.

5.2. Quanto à nulidade do Acórdão recorrido por oposição entre os fundamentos de facto e a 
decisão proferida.

5.2.1. Como ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal proferido no recurso n.º 971/12, 
em 30 de Janeiro de 2013, “É sabido que esta causa de nulidade da sentença/acórdão (al. c) do n.º 1 
do art. 668º do CPC) se verifica quando os fundamentos invocados pelo juiz conduziriam logicamente 
não ao resultado expresso na decisão mas a resultado oposto. Trata -se, portanto, de vício (vício real no 
raciocínio do julgador) que afecta a estrutura lógica da sentença, por contradição entre as suas premissas 
de facto e de direito e a respectiva conclusão (cfr. Alberto dos Reis, CPC Anotado, Vol. V, pág. 141 e 
Antunes Varela et al., Manual de Processo Civil, pp. 689/690)”.
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No caso dos autos, segundo a Requerente, a alegada contradição verifica -se:
 - porque tendo o acórdão concluído que a decisão proferida pela Comissão em 20.07.2010 limitou 

os seus efeitos ao período decorrido até 31 de Dezembro de 2006 e estando em causa a apreciação da 
autoliquidação da taxa referente a Setembro de 2007, verifica -se uma clara oposição entre os funda-
mentos de facto dados por assentes e a decisão alcançada pelo acórdão recorrido.

 - Segundo a recorrente, “não tendo sido dado como provado que o respeito do limiar de minimis 
se referia igualmente ao período em questão nos presentes autos”, não poderia ter concluído no sentido 
de que o auxílio do período em questão respeitava esse limiar. Não se afigura, porém, que ocorram as 
invocadas contradições e, portanto, a alegada nulidade do acórdão.

Vejamos.
5.2.1.1. O acórdão ora recorrido analisou a questão da eventual violação da obrigação consagrada no 

art. 108º, n.º 3, do TFUE e consequente anulação da taxa de promoção do vinho, numa dupla perspectiva: 
(i) na primeira, teceu considerações a propósito da classificação da taxa de promoção do vinho como 
auxílio estatal, tendo por referência o procedimento legislativo de aprovação da mesma e a obrigação 
de notificação prévia, nos termos do preceito atrás referenciado; (ii) na segunda, independentemente 
de se concluir ou não pela ilegalidade por não comunicação prévia durante o procedimento legislativo 
da referida taxa, ponderou as razões para a sua não anulação em concreto.

Em relação à primeira questão, o acórdão averiguou se a taxa de promoção do vinho configura 
ou não um auxílio para o efeito daquele dever de comunicação prévia, tal como lhe é permitido pela 
jurisprudência do Tribunal de Justiça.

E, para esse efeito, ponderou -se no referido acórdão, entre o mais, que:
“A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (6), onde se 

incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

“No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles”.

Por outro lado, estamos na presença de uma taxa, sendo que, “em princípio, as taxas não são 
consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. Por outro lado, trata -se de uma taxa, 
que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo objectivo essencial de criação é o de financiar 
as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não implica, à partida, um auxílio concedido 
directa ou indirectamente através de recursos do Estado e, por outro lado, serem imputáveis ao Estado, 
característica típica e associada à qualificação dos auxílios de Estado (7)”.

“Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, 
a Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das 
actividades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação 
geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, 
não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE”.

“Finalmente, não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da taxa 
de promoção que suscitaram dúvidas, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) 
n.º 1998/2006, os auxílios de minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer 
aprovação ou confirmação por parte da Comissão.

Assim sendo, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final”.

Não obstante se ter concluído pela não existência de obrigação de notificação prévia, nos termos 
e para os efeitos do disposto, no art. 108º, n.º 3, do TFUE, diz -se expressamente que mesmo que assim 
não se entendesse “a anulação da totalidade da taxa de promoção, como pretende a recorrente, por 
vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas circunstâncias do caso, seria 
contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside 
na particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor 
de ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas 
pelas vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.
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Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

(…) para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou demons-
trado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou 
de Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifesta-
mente desproporcionados”.

Por conseguinte, a conclusão a que se chega quanto à não anulação da taxa de promoção do vi-
nho, aplicada à Recorrente em Setembro de 2007, numa perspectiva lógica, enquadra -se nas premissas 
consideradas no acórdão (não cabendo aqui apreciar a bondade do mérito do decidido), não se vendo, 
portanto, que o mesmo enferme das contradições que a requerente lhe imputa.

Em suma, a argumentação expendida no acórdão sob análise é perfeitamente coerente com a 
decisão em que desemboca, não se verificando qualquer inconsistência lógico -formal entre a sua fun-
damentação e a respectiva decisão.

Pelo contrário, o que ressalta é que a argumentação da Recorrente se reconduz a discordân-
cia da interpretação jurídica sufragada no aresto em causa e no que se reporta aos normativos 
em questão.

Como bem contra alega o Recorrido, “Na verdade, e como já referimos, o que a Requerente mani-
festa no articulado apresentado é uma mera discordância face à fundamentação utilizada pelo Tribunal 
para suportar a sua decisão mas, como é bem sabido, tal não constitui qualquer nulidade; apenas matéria 
para recurso ordinário, o qual o Acórdão sob análise já não admite (…)”.

Sendo certo, porém, que a arguição de nulidade da decisão não é meio processual adequado para 
obter o reexame da matéria apreciada ou para reagir a eventuais erros de julgamento.

Termos em que, improcede, portanto, a alegada nulidade do acórdão por contradição entre os 
fundamentos e a decisão, nos termos pretendidos pela recorrente.

5.3. Da inconstitucionalidade por não reenvio prejudicial
Finalmente, alega a Recorrente que se verifica uma inconstitucionalidade decorrente da omis-

são do dever de reenvio prevista no parágrafo 3 do artigo 267.º do Tratado de Funcionamento União 
Europeia.

Como bem argumenta o recorrido, “«[a] inconstitucionalidade material é o vício que afecta as 
normas ordinárias que infrinjam o disposto na Constituição e os princípios nela consignados, incluindo 
a interpretação que a tal conduza, pelo que não faz qualquer sentido jurídico a afirmação de que um 
acórdão é inconstitucional»  - cfr. fr Acórdão do STJ, de 16 de Outubro de 2003, proferido no recurso 
n.º 03B1371”.

Por outro lado, “(…) o reenvio prejudicial só será obrigatório, designadamente se a questão for 
pertinente ou relevante para a decisão da causa, competindo ao juiz nacional apreciar, tendo em conta 
as particularidades de cada processo, quer a necessidade de uma decisão prejudicial, quer a pertinência 
das questões a submeter  - neste sentido, veja -se a decisão do próprio TJ (actual TU) de 6 de Outubro 
de 1982, Cilfit e outros (proc. C -283/81) e, a título nacional, vide, por todos, o recente aresto deste STA 
de 21 de Novembro de 2012, proferido no recurso n.º 0222/12”.

Neste último acórdão deste Supremo Tribunal, acolhendo a jurisprudência do próprio TJ (8), diz -se 
que a mesma vai no sentido de que “os órgãos jurisdicionais nacionais referidos são obrigados a cumprir 
o seu dever de reenvio a menos que concluam que a questão não é pertinente ou que a disposição do 
direito da União em causa foi objecto de uma interpretação por parte do Tribunal de Justiça ou que a 
correcta aplicação do direito da União se impõe com tal evidência que não dá lugar a qualquer dúvida 
razoável, devendo a verificação desta hipótese ser avaliada em função das características do direito 
da União, das dificuldades particulares de que a sua interpretação se reveste e do risco de surgirem 
divergências jurisprudenciais no interior da União” (9).

Por conseguinte, à luz da citada jurisprudência, o reenvio só será obrigatório, designadamente 
se a questão for pertinente ou relevante para a decisão da causa, competindo ao juiz nacional, “a 
quem foi submetido o litígio e que deve assumir a responsabilidade pela decisão jurisdicional a 
tomar, apreciar, tendo em conta as especificidades de cada processo, tanto a necessidade de uma 
decisão prejudicial para poder proferir a sua decisão como a pertinência das questões que submete 
ao Tribunal de Justiça”. (10)
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Neste sentido, também segundo JÓNATAS MACHADO (11) “o reenvio não é um recurso ou uma 
faculdade processual das partes do processo principal (...). O reenvio integra uma competência exclu-
siva de natureza jurisdicional. (...) O facto de uma das partes suscitar uma questão de interpretação ou 
validade de um acto da UE não significa que haja lugar a reenvio prejudicial. (…)”.

E, mais adiante, o mesmo Autor pondera que “O reenvio prejudicial para o TJUE é, em princípio, fa-
cultativo, dependendo exclusivamente de decisão discricionária do tribunal nacional. No entanto, casos há de 
reenvio obrigatório”, sendo que pressuposto importante que vale independentemente de se tratar de reenvio 
facultativo ou obrigatório “prende -se com a relevância da questão. Nos termos do art. 267º do TFUE, compete 
ao juiz nacional, a quem o litígio haja sido submetido, apreciar a necessidade de uma decisão prejudicial para 
a prolação de uma decisão final e decidir sobre a pertinência das questões que submete ao TJUE. A questão 
deve ser suficientemente relevante para o desfecho do caso concreto para justificar o reenvio (...)”.

Em suma, no caso dos autos, o acórdão recorrido, ao concluir pela desnecessidade do reenvio 
limitou -se a fazer uso da discricionariedade que lhe é própria na matéria, em conformidade com a 
jurisprudência do TJ e da doutrina.

Não procede, pois, a invocada nulidade do acórdão por inconstitucionalidade.
6. Nestes termos e pelo exposto, acorda -se em julgar improcedente a arguição de nulidade do 

acórdão.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 26 de Junho de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Francisco Rothes — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Cf. página 28 do Acórdão proferido.
(2) Cf. página 28 do Acórdão proferido.
(3) Cfr. página 29 do Acórdão proferido.
(4) Não espanta, pois, que as invocações de «nulidades» como a alegada têm sempre merecido, por 

parte deste STA, a observação de que tal «configura matéria que não cabe no âmbito da presente reclama-
ção» — cfr. Acórdão do STA de 17 de Abril de 2013, proferido no recurso n.º 0969/12 (cit.)

(5) Não é de agora a jurisprudência do STA também a este respeito no sentido de que «se a autoridade recorrente discorda 
da fundamentação do acórdão recorrido, por a considerar errada e, portanto, por razões de índole substancial e não porque a 
mesma esteja em contradição formal com a decisão nele proferida, não se verifica a nulidade referida» — cfr. Acórdão do STA 
de 25 de Setembro de 2007, proferido no recurso n.º 047555 (cit.).

(6) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., p. 714.
(7) Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de Julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).
(8) Cfr., entre outros, os Acórdãos de: 4 de Novembro de 1997, Parfums Christian Dior, C -337/95; de 4 de Junho 

de 2002, Lyckeskog, C -99/00; de 15 de Setembro de 2005, Intermodal Transports, C -495/03.
(9) Cfr. MARIA EUGÉNIA M.N.RIBEIRO, ob cit., p. 964 e Acórdão do TJ de 6 de Outubro de 1982, Cilfit e outros, 

C -283/81.
(10) Cfr. MARIA EUGÉNIA M.N.RIBEIRO, ob cit., p. 965.
(11) Cfr. Direito da União Europeia, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, p. 577. 

 Acórdão de 26 de Junho de 2013.

Processo n.º 48/13 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I -RELATÓRIO
1. A……., Lda., identificada nos autos, notificada do Acórdão deste STA, de 22 de Maio, de fls. 347 

e segs., veio arguir a nulidade do mesmo, ao abrigo do disposto nos art.s 668.º, n.º 1, alíneas c), e d), e 
n.º 4, e art. 716º do CPC, aplicáveis ex vi art. 2.º, alínea e), e art. 125.º, ambos do CPPT.

2. A Requerente fundamenta o pedido, alegando, em síntese, que:
a) Da nulidade decorrente da violação do princípio do contraditório:
“(…) Conforme se mencionou, o Acórdão proferido veio a considerar que a medida de auxílio 

em questão respeitava o limiar de minimis, como era «plausível ou prognosticável» (1) e como aliás, 
«a Comissão veio a reconhecer a final» (2) e que «só à medida que fossem realizadas tais acções é que 
se poderia averiguar se seriam ou não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então 
qualquer obrigação de notificação» (3).
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“Sucede que em momento algum no processo a A……. foi chamada a pronunciar -se sobre o 
eventual respeito do limiar de minimis das medidas em questão.

Em face do alegado, conclui a Recorrente que o acórdão recorrido viola o princípio do contra-
ditório, porquanto “(…) nos presentes autos, não foi dada possibilidade à A……. para se pronunciar 
sobre uma questão que se revelou decisiva para a decisão que veio a ser proferida por este Venerando 
Tribunal, sendo, por isso, semelhante irregularidade susceptível de influir no exame ou decisão da 
causa”, na medida em que a observância deste princípio, na óptica da recorrente conduziria “(…) a 
uma decisão diferente daquela que acabou por ser proferida com base em fundamento sobre o qual a 
A…… não teve oportunidade de se pronunciar”.

Entre os argumentos apontados destaca -se que:
“(…) o alegado respeito pelo limiar de minimis decorre de uma mera estimativa efectuada so-

mente agora, no ano de 2012, volvidos mais de 15 anos sobre a introdução do auxílio em questão no 
ordenamento jurídico português.

“(…) a consideração de que o auxílio em questão respeita os limiares de minimis só releva 
para efeitos de considerar semelhante auxílio compatível com o mercado comum e, assim, obviar à 
recuperação imposta no artigo 3.º da Decisão de 20.7.2010, já não relevando para efeitos de sanar, 
a posteriori. a irregularidade cometida com a falta de notificação de um auxílio estatal que não foi 
previamente configurado como auxílio de minimis e cuja previsão legal não impunha, sequer, qualquer 
limite ao montante de auxílio a atribuir(…);

“(…) à data em que o auxílio foi instituído — no ano de 1997 — e nos anos subsequentes, o mesmo 
não foi configurado como um auxílio de minimis, não se tendo estabelecido, sequer, na legislação 
atinente com esta medida, qualquer limite ao montante de auxílio a atribuir.

“Nem foram cumpridas pelo Estado Português as obrigações inerentes à atribuição ou introdução 
de um auxílio dessa natureza, como deveria nos termos do disposto nos artigos 2.º e 3.º do Regulamento 
(CE) 994/98, de 7 de Maio de 1998.

“(…) Tal juízo de compatibilidade do auxílio assente neste fundamento em nada valida a ilegali-
dade até então verificada, decorrente da falta de notificação do auxílio à Comissão e do não respeito 
pelo efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 108.º do TFUE (relembrado pela Comissão Europeia 
a Portugal aquando do início de procedimento C43/2004, no ponto 147 da Decisão preliminar).

“(…) não tendo ocorrido a audição da A……. (4), e tendo a decisão proferida nos autos assentado, 
no que à parte que vem a considerar que é auxílio de estado diz respeito, na questão do cumprimento 
do limiar de minimis pelo auxílio em causa, verifica -se que semelhante irregularidade é susceptível 
de influir no exame ou decisão da causa (5),

E que, como tal, é cominada com nulidade nos termos do disposto no artigo 201.º, n.º 1, do mesmo 
CPC, aplicável ex vi artigo 2.º, alínea e), do CPPT,” que aqui expressamente se vem arguir, com as 
devidas e legais consequências.

b) Da apreciação de matéria de facto e violação da competência em razão da hierarquia:
A este respeito, alega a Recorrente, entre o mais, que:
“O Acórdão para o qual a decisão ora proferida remete veio a decidir que a «a Comissão acabou 

por aceitar a argumentação da República Portuguesa no sentido de que encontram abrangidas pelo 
Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 de Dezembro» (6), pelo que a medida de auxílio em questão 
respeitava o limiar de minimis, como era «plausível ou prognosticável» (7), concluindo, em consequên-
cia, que inexistia obrigação de notificação à Comissão.

“Assim, com a prolação da decisão nestes termos, este Venerando STA acaba por apreciar matéria 
de facto — apreciar a suposta aceitação por parte da Comissão da argumentação do Estado Português 
e apreciar o respeito pelo limiar de minimis da medida em causa nos autos  -,

Matéria de facto esta, recorde -se, não alegada em 1.a instância pelo IVV, não abordada pelo 
Tribunal a quo na sentença recorrida e não suscitada em sede de conclusões de recurso pela Recorrente 
(conclusões que, como é sabido, limitam o respectivo âmbito, nos termos do disposto nos artigos 660.º. 
n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.ºs 1 e 2, todos do CPC).

“(…) não se tendo este Venerando STA declarado incompetente em função da hierarquia e tendo 
acabado por decidir quanto a matéria de facto, este Tribunal acabou por cometer uma irregularidade 
que influi na decisão da causa — como, de facto, influiu na decisão proferida, nessa parte, com base 
nesse fundamento —,

O que redunda em nulidade, nos termos do disposto do artigo 201.º, n.º 1, do CPC (aplicável 
ex vi artigo 2º, alínea e), do CPPT) decorrente da violação das regras de competência em razão da 
hierarquia, verificada com a prolação do Acórdão ora notificado, que aqui se vem arguir.”

c) Da nulidade por omissão de pronúncia: a violação de regras comunitárias
A propósito desta questão alega, entre o mais, a Recorrente que:
“Nos presentes autos acaba por vir invocada a aplicação, à situação sub iudice, do Regulamento 

(CE) n.º 1998/2006, relativo aos auxílios de minimis. (8)”
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Sucede que tal invocação (e aplicação) viola normas comunitárias — em concreto, viola a norma 
constante do n.º 4 do artigo 2.º do mencionado Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão.

Na verdade, o n.º 4 do artigo 2.0 do referido Regulamento dispõe que:
«O presente regulamento aplica -se exclusivamente aos auxílios relativamente aos quais é possível 

calcular com precisão, ex ante, o equivalente -subvenção bruto do auxilio, sem ser necessário proceder 
a uma avaliação de risco(…)» [sublinhado nosso).

“(…) a violação de normas comunitárias é matéria de conhecimento oficioso, que este Tribunal 
tem o dever de conhecer.

Assim, este Venerando STA, ao não conhecer da violação da norma comunitária constante do 
n.º 4 do artigo 2.º do mencionado Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão  - violação em que 
se consubstancia a invocação, para a situação dos presentes autos, da isenção de notificação prévia 
prevista no n.º 1 do artigo 2.º do mesmo Regulamento  -, acaba por não conhecer de questão de que 
devia tomar conhecimento”.

d) Da inconstitucionalidade:
Assaca ainda a Recorrente ao Acórdão recorrido o vício de inconstitucionalidade, uma vez 

que “(…) ao não se proceder ao reenvio oportunamente requerido pela A……. (9) nos autos, 
verifica -se uma interpretação do parágrafo 3 do artigo 267.º do TFUE violadora dos n.ºs 1 a 4 
do artigo 8.º da Constituição da República Portuguesa (CRP), decorrente da omissão do dever 
de reenvio.

“(…) Por outro lado, ao não aplicar aos presentes autos a norma ínsita no n.º 4 do artigo 2.º do 
mencionado Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, verifica -se, igualmente, uma infracção 
ao artigo 8.º da Constituição da República.”

3. O Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., Recorrido nos autos, notificado do requerimento de 
arguição de nulidades supra referido, veio pronunciar -se sobre o mesmo, nos termos seguintes:

“(…) na realidade, mais do que arguir nulidades, o que a Requerente pretende com o requeri-
mento apresentado é, verdadeiramente, iniciar uma nova via de recurso, onde ela já não existe, para 
re -discutir a questão de fundo, já decidida em duplo grau de jurisdição...

“(…) Efectivamente, das catorze (!) páginas que compõem o requerimento apresentado, metade 
são integralmente dedicadas à apresentação de alegações adicionais que, no entendimento da Reque-
rente, justificariam que o STA decidisse em sentido diverso do que veio a fazer...

“(…) E fá -lo, ademais, distorcendo o sentido da decisão tomada, procurando dessa forma demons-
trar uma suposta violação do princípio do contraditório e uma alegada oposição entre os fundamentos 
de facto e a decisão proferida.

“(…) Acresce que os elementos de facto em que se baseou a decisão são há muito conhecidos pela 
Requerente, tendo sido esta quem, primeiramente com a sua petição inicial (!), juntou o documento 
que os continha aos Autos...

“(…) Ora, como resulta claramente dos Autos, o IVV notificou sempre a Requerente das peças 
apresentadas, inclusivamente das suas contra -alegações de recurso, pelo que, também nessa eventua-
lidade, estaria despida de razão a Requerente.

“(…) O que acaba de dizer -se, vale também para as alegações de foi apreciada, em violação da 
competência em razão da hierarquia, matéria de facto, tendo, por outro lado sido omitida a pronúncia 
em relação à suposta violação de regras comunitárias.

“(…) são questões que não cabem no âmbito de apreciação das nulidades elencadas no n.º 1, do 
artigo 668.º do CPC e traduzem somente a discordância material em relação à fundamentação utilizada 
e à conclusão em que a mesma desemboca.

“(…) Finalmente, a Requerente pretende ainda e estranhamente imputar à decisão proferida por 
este Venerando Tribunal o vício de inconstitucionalidade por ter optado — opção essa que se encontra 
legalmente prevista — por não proceder ao reenvio prejudicial solicitado pela Requerente em sede 
de recurso.

“(…) De resto, nas palavras da doutrina, «o reenvio não é um recurso ou uma faculdade pro-
cessual das partes no processo principal. O reenvio integra uma competência exclusiva da natureza 
jurisdicional [...]. O facto de uma das partes suscitar uma questão de interpretação ou validade de um 
acto da UE não significa que haja lugar a reenvio prejudicial». (10)

“(…) Termos em que inexistem inequivocamente as nulidades arguidas, devendo manter -se 
in totum o acórdão proferido por V. Exas. por delas não padecer, e tudo com as demais conse-
quências legais”.

4. Com dispensa de vistos, dada a simplicidade da questão, cumpre apreciar e decidir.
5. Quanto às alegadas nulidades do acórdão por violação do princípio do contraditório e da in-

competência em razão da hierarquia
5.1. Cumpre antes de mais salientar que as causa de nulidade da sentença são apenas e tão só as 

elencadas no n.º 1 art. 668º do CPC, donde não constam a pretensa violação do princípio do contraditório 
nem a alegada incompetência deste Supremo Tribunal em razão da hierarquia. A violação do princípio 
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do contraditório pode, quando muito, constituir nulidade processual, nos termos do art. 201º do CPC, 
o que também não se verifica no caso dos autos, como melhor será analisado mais adiante.

Não obstante o exposto, sempre se dirá que, em ambos os casos, a invocação de tais nulidades 
só se compreendem por a recorrente incorrer em erro na interpretação do acórdão, uma vez que, 
ao contrário do pressuposto de que parte, o acórdão recorrido não fez assentar o seu julgamento na 
circunstância de a medida de auxílio em questão respeitar o limiar de minimis nem tão pouco na 
suposta aceitação por parte da Comissão da argumentação do Estado português sobre o cumprimento 
daquele limiar.

Com efeito, no Acórdão de 23 de Abril de 2013, proc n.º 29/2013, para o qual o acórdão ora 
recorrido remete, diz -se claramente que ainda que não se entendesse que no caso não havia lugar à 
obrigação de notificação, tal não implicaria necessariamente que houvesse razões para anulação da 
taxa de promoção do vinho, por força do princípio da proporcionalidade.

Para esse efeito ponderou -se no mencionado acórdão que:
“Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a 

sancionar com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de 
Estado reside na particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir 
a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados-
-Membros sejam perturbadas pelas vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem 
ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995, com a consequente violação 
dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

“Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou 
demonstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi 
afectada pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de in-
vestigação previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE)”.

“Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar 
em conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou 
de Países Terceiros”.

“Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifesta-
mente desproporcionados”.

5.1.1. Por outro lado, mais propriamente quanto à alegada violação do princípio do contraditório, 
constitui jurisprudência deste Supremo Tribunal, vazada, entre outros, no Acórdão do STA, de 29 de 
Outubro de 2008, proferido no recurso n.º 0556/08, “[n]ão existe a nulidade decorrente da preterição 
do contraditório se o Tribunal decidir uma questão suscitada nas contra -alegações do recorrido [...] se 
tiver sido dado cumprimento ao disposto no art. 229 -A do Código de Processo Civil (notificação das 
contra -alegações ao Requerente)”.

Ora, no caso em apreço, tal como é salientado pelo Recorrido, “resulta claramente dos Autos, o 
IVV notificou sempre a Requerente das peças apresentadas, inclusivamente das suas contra -alegações 
de recurso”.

5.2. Quanto à nulidade por omissão de pronúncia: a violação de regras comunitárias
A nulidade do acórdão por omissão, prevista no art.º 125.º do Código de Procedimento e de 

Processo Tributário, está directamente relacionada com o comando fixado n.º 2 do artigo 660.º do 
Código de Processo Civil, segundo o qual «o juiz deve resolver todas as questões que as partes 
tenham submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela 
solução dada a outras».

Constitui jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal, vazada entre outros, no Acórdão de 
9 de Maio de 2012, proc n.º 245/11, que a omissão de pronúncia só existe “quando o tribunal deixe, 
em absoluto, de apreciar e decidir as questões que lhe são colocadas pelas partes, isto é, os problemas 
concretos que haja sido chamado a resolver, e não quando deixe de apreciar razões, argumentos, ra-
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ciocínios, considerações, teses ou doutrinas invocadas pelas partes em sustentação do seu ponto de 
vista quanto à apreciação e decisão das questões colocadas.

O que significa que, como a doutrina e a jurisprudência têm repetidamente explicado, 
“questões” não se confundem com argumentos ou razões. Por isso, quando as partes colocam ao 
tribunal determinada questão, socorrendo -se a cada passo de várias razões ou fundamentos para 
fazer valor valer o seu ponto de vista, o que importa é que o tribunal decida a questão colocada, 
não lhe incumbindo apreciar todos os fundamentos, argumentos ou razões em que elas se apoiam 
para sustentar a sua pretensão.

A este propósito diz a Recorrente que o acórdão reclamado procedeu à aplicação do Re-
gulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, que disciplina os auxílios de minimis, mas que 
não analisou nem aplicou o n.º 4 do artigo 2.º do referido Regulamento, que contraria a decisão 
acolhida no mesmo.

Mais uma vez, resulta patente da argumentação da Recorrente que não existe qualquer omissão de 
pronúncia, mais sim discordância com o sentido da solução acolhida por este Supremo Tribunal que, 
segundo a sua óptica, está em contradição como o referido preceito.

Em suma, também não ocorre a nulidade do acórdão, por omissão de pronúncia.
5.3. Da inconstitucionalidade
Finalmente, alega a Recorrente que se verifica uma inconstitucionalidade decorrente: (i) da omis-

são do dever de reenvio prevista no parágrafo 3 do artigo 267.º do Tratado de Funcionamento União 
Europeia; (ii) por não se aplicar aos presentes autos a norma ínsita no n.º 4 do artigo 2.º do mencionado 
Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, verifica -se, igualmente, uma infracção ao artigo 8.º 
da Constituição da República.

Como bem argumenta o recorrido, “«[a] inconstitucionalidade material é o vício que afecta as 
normas ordinárias que infrinjam o disposto na Constituição e os princípios nela consignados, incluindo 
a interpretação que a tal conduza, pelo que não faz qualquer sentido jurídico a afirmação de que um 
acórdão é inconstitucional» — cfr. fr Acórdão do STJ, de 16 de Outubro de 2003, proferido no recurso 
n.º 03B1371”.

Por outro lado, “(…) o reenvio prejudicial só será obrigatório, designadamente se a questão for 
pertinente ou relevante para a decisão da causa, competindo ao juiz nacional apreciar, tendo em conta 
as particularidades de cada processo, quer a necessidade de uma decisão prejudicial, quer a pertinência 
das questões a submeter — neste sentido, veja -se a decisão do próprio TJ (actual TU) de 6 de Outubro 
de 1982, Cilfit e outros (proc. C -283/81) e, a título nacional, vide, por todos, o recente aresto deste STA 
de 21 de Novembro de 2012, proferido no recurso n.º 0222/12”.

Neste último acórdão deste Supremo Tribunal, acolhendo a jurisprudência do próprio TJ (11), diz -se 
que a mesma vai no sentido de que “os órgãos jurisdicionais nacionais referidos são obrigados a cumprir 
o seu dever de reenvio a menos que concluam que a questão não é pertinente ou que a disposição do 
direito da União em causa foi objecto de uma interpretação por parte do Tribunal de Justiça ou que a 
correcta aplicação do direito da União se impõe com tal evidência que não dá lugar a qualquer dúvida 
razoável, devendo a verificação desta hipótese ser avaliada em função das características do direito 
da União, das dificuldades particulares de que a sua interpretação se reveste e do risco de surgirem 
divergências jurisprudenciais no interior da União” (12).

Por conseguinte, à luz da citada jurisprudência, o reenvio só será obrigatório, designadamente 
se a questão for pertinente ou relevante para a decisão da causa, competindo ao juiz nacional, “a 
quem foi submetido o litígio e que deve assumir a responsabilidade pela decisão jurisdicional 
a tomar, apreciar, tendo em conta as especificidades de cada processo, tanto a necessidade de 
uma decisão prejudicial para poder proferir a sua decisão como a pertinência das questões que 
submete ao Tribunal de Justiça”. (13)

Neste sentido, também segundo JÓNATAS MACHADO (14) “o reenvio não é um recurso ou uma 
faculdade processual das partes do processo principal (...). O reenvio integra uma competência exclu-
siva de natureza jurisdicional. (...) O facto de uma das partes suscitar uma questão de interpretação ou 
validade de um acto da UE não significa que haja lugar a reenvio prejudicial.

“(…)”.
E, mais adiante, o mesmo Autor pondera que “O reenvio prejudicial para o TJUE é, em princípio, 

facultativo, dependendo exclusivamente de decisão discricionária do tribunal nacional. No entanto, casos 
há de reenvio obrigatório”, sendo que pressuposto importante que vale independentemente de se tratar 
de reenvio facultativo ou obrigatório “prende -se com a relevância da questão. Nos termos do art. 267º 
do TFUE, compete ao juiz nacional, a quem o litígio haja sido submetido, apreciar a necessidade de 
uma decisão prejudicial para a prolação de uma decisão final e decidir sobre a pertinência das questões 
que submete ao TJUE. A questão deve ser suficientemente relevante para o desfecho do caso concreto 
para justificar o reenvio (...)”.
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Em suma, no caso dos autos, o acórdão recorrido, ao concluir pela desnecessidade do reenvio 
limitou -se a fazer uso da discricionariedade que lhe é própria na matéria, em conformidade com a 
jurisprudência do TJ e da doutrina.

Não procede, pois, a invocada nulidade do acórdão por inconstitucionalidade.
6. Nestes termos e pelo exposto, acorda -se em julgar improcedente a arguição de nulidade do 

acórdão.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 26 de Junho de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Francisco Rothes — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Cf. página 28 do Acórdão proferido no processo nº. 29/2013.
(2) Cf. página 28 do Acórdão proferido no processo nº. 29/2013.
(3) Cfr. página 29 do Acórdão proferido no processo nº. 29/2013.
(4) Lembrando -se que esta questão não foi discutida em 1ª instância, não foi abordada pelo Tribunal a quo na sen-

tença recorrida e, consequentemente, não foi suscitada em sede de conclusões de recurso pela Recorrente (conclusões 
que, como é sabido, limitam o respectivo âmbito, nos termos do disposto nos artigos 66ºº, nº. 2, 684º, nºs. 2 e 3, e 685º -A, 
n.ºs 1 e 2, todos do CPC).

(5) Como ensina Miguel Teixeira de Sousa, in Estudos sobre o novo processo civil, pág. 48., “A violação do contraditório 
inclui -se na cláusula geral sobre as nulidades processuais constante do artigo 201º, n.º 1: dada a importância do contraditório, 
é indiscutível que a sua inobservância pelo tribunal é susceptível de influir no exame ou decisão da causa”.

(6) Cf. página 28 do Acórdão proferido no processo n.º 29/2013.
(7) Cf. página 28 do Acórdão proferido no processo n.º 29/2013.
(8) Como conclui o Acórdão proferido no processo 29/2013, para o qual remete a decisão notificada: «Ora, de acordo 

com o estabelecido no artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxilias de minimis estão isentos de notificação, não 
estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação por parte da Comissão» […) «Tendo -se concluído pela inexistên-
cia, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão 
de execução da taxa em causa […)» — cf. páginas 28 e 29 do Acórdão proferido no processo 29/2013, para o qual remete a 
decisão ora notificada.

(9) Cf. páginas 27 e 28 das alegações de recurso para este venerando STA.
(10) Cfr. Jónatas Machado (Coimbra 2010) Direito da União Europeia, p. 577 (cit.).
(11) Cfr., entre outros, os Acórdãos de: 4 de Novembro de 1997, Parfums Christian Dior, C -337/95; de 4 de Junho de 

2002, Lyckeskog, C -99/00; de 15 de Setembro de 2005, Intermodal Transports, C -495/03.
(12) Cfr. MARIA EUGÉNIA M.N.RIBEIRO, ob cit., p. 964 e Acórdão do TJ de 6 de Outubro de 1982, Cilfit e outros, 

C -283/81.
(13) Cfr. MARIA EUGÉNIA M.N.RIBEIRO, ob cit., p. 965.
(14) Cfr. Direito da União Europeia, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, p. 577. 

 Acórdão de 26 de Junho de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do vinho. Auxílio estatal. Violação do dever de notificação do au-
xílio à Comissão Europeia. Direito comunitário. Princípio da proporcionalidade. 
Princípios da confiança e da segurança jurídica.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do 
artigo 92º do Tratado (atual artº. 107º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do art.108º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do sector 
e representando mais de 62% do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
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criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” de tal medida envolver auxílios estatais, em 
termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo 
de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que 
a receita da mesma corresponde a cerca de 62% do financiamento da actividade 
do IVV., I.P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I.P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 55/13 -30.
Recorrente: A……., Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1. - A……., LDA, melhor identificada nos autos, recorre para este Supremo Tribunal da sentença 

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu 30 -6 -2012, que julgou improcedente a impugnação por 
si deduzida contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação da taxa de pro-
moção relativa ao mês de Março de 2008, devida ao Instituto da Vinha e do Vinho, no montante de € 
78.056,62.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Março de 2008.

B. A A…… não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando os 
mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na 
sentença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Co-
missão (processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos – cf. página 27 da 
sentença proferida nos autos  -, sendo que neste entendimento radica a confusão e erro de julgamento 
que ocorreu em 1ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A…… à aludida taxa de promoção nos presen-
tes autos: a violação do disposto no artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) 
e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A……. perante os órgãos jurisdicionais nacionais  - cf., 
neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, 
Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
directo da proibição de execução prevista no art.º 93º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual 
art.º 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta dispo-
sição.» — cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTEUJK NOORD — BRABANT, processo 
C -174/02 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFET, proc. C -3994.

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno comu-
nitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição comunitária 
que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A……. teria 
legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros 
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que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do actual n.º 1 do 
artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto esse juízo de 
compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da intervenção 
da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 1 
do artigo 108.º do TFUE), detém a competência — exclusiva — para proceder ao exame permanente 
da compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que o 
IVV não compreendeu — ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... — o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário […]

74. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A……. não alega a 
contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; 
não procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incidível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional 
e os destinados à exportação, mencionada na página 27 da sentença posta em crise).

L. A A……. sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não no-
tificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) — cf. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
— cf. alíneas F) e G) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o pro-
cedimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A……. com a sua petição inicial e dada por 
integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de 
averiguações contraditório C43/2004 — conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada 
decisão, que ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução 
ao dispositivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no 
registo dos auxílios não notificados».)

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averigua-
ções contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado 
execução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do 
TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cf. página 27 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior 
 - olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
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para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. [....] O Estado -membro em causa não pode pôr em exe-
cução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra vio-
lada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição de 
uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «[...]a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão 
a aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente im-
procedente»  - cf. página 25 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 82.º da contestação 
do IVV.

W. O reembolso — ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A……., com as demais consequências legais — requerida nos presentes autos não decorre da adopção, 
por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria 
a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito 
dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e 
proibição de execução constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
decisão que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada – cf. alínea H) dos factos 
provados.

Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação 
de decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará 
notar que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado 
Português, igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV.

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV — A) respectivo).

BB. Tais medidas — em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos — eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

CC. «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» — cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÕL-
LEITUNG IN ÕSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.102006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante — isso sim — para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber 
se a medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente 
compatível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem 
dúvidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE.A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
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notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF.O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida 
— a taxa de promoção  - é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa 
influencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma dimi-
nuição do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de 
promoção e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (cf., entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970. França/Comissão; de 21.10.2003, Eugene Van Calter, Openbaar 
Slachthuis; ou de 13.01.2005, Streejgewest Westelijk Noord -Brabant), este concreto modo de finan-
ciamento desses auxílios de Estado — a taxa de promoção  - é parte integrante da medida de auxílio 
prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos auxílios em questão e, 
por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios com o mercado comum, 
devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 
130 da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios 
propriamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando 
a ser mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da 
Comissão sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido  - como o foi (cf. 
parágrafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento 
das campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre 
os produtos nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do 
artigo 108º, n.º 3, do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem 
a anulação dos actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que 
o estabelecimento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão 
Europeia, é contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos 
relativamente ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Março de 2008 e veio a ser, 
com manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. 1 -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 



2809

nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado— Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. 1 -165, n.º 20)»

— cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

— cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 
artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem 
sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extédeur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

TT.«64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-
ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as 
consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em 
crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
— consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços 
e actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio 
propriamente dito que financia)?

O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de 
um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se 
encontra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo 
de auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão 
sobre a respectiva compatibilidade?

Em caso negativo — e na hipótese de o Estado  - Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
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violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?»

3. - Foram apresentadas contra -alegações pelo Instituto do Vinho e da Vinha, com as seguintes 
Conclusões:

«A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência ao período mensal de Março de 2008.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — artigos 660.º, n.º 2, 684.º, nºs 2 e 3 e 685.º -A, nºs 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas 
pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos 
auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão 
podem incidir as presentes alegações — cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado. E. Em quase todos os momentos das 
alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário de rebater a decisão a quo, as suas 
posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompreensão do Tribunal e secundar a 
posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido 
à sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1ª. Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1ª. secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 
de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» — cfr 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE 
— hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com 
as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, 
através das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da le-
gislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora 
artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consig-
nação da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa 
larga componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.
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M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pre-
tensões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos 
pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de Abril 
de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com as autori-
dades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, entretanto 
extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda não publicada 
no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como docs. nºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera 
a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012— através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107º do TFUE.»

4. - O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu douto parecer no seguinte sentido:
«1. A Comissão Europeia iniciou procedimento contraditório (C 43/2004) para apreciação da 

compatibilidade com o mercado comum do auxílio estatal financiado pela receita obtida com a taxa de 
promoção do vinho, autoliquidada pelos sujeitos passivos e cobrada pelo IVV (art. 108º nº3 Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia; conclusões do recurso O.P.Q.Z)

Na decisão final condicional do procedimento a Comissão Europeia anunciou que iria tomar posi-
ção quanto à aplicação da taxa após 31 dezembro 2006, data da entrada em vigor das novas orientações 
comunitárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal (considerando 133,fls.305)

A posição a adoptar sobre a compatibilidade/incompatibilidade (eventualmente formalizada em 
nova decisão) terá consequência na apreciação da legalidade da taxa, respeitante a março 2008,fora do 
âmbito temporal da decisão proferida pela Comissão Europeia em 20.07.2010 (conclusão Z.)

2. Neste contexto o Ministério Público pronuncia -se nos seguintes termos:
a) aquisição oficiosa pelo STA de informação sobre a posição da Comissão Europeia respeitante 

à aplicação das taxas após 31 dezembro 2006;
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b) suspensão da instância até à obtenção da citada informação (arts.276º nº1 alínea c) e 279º nº1 
CPC!art.2º alínea e) CPPT)»

5. - Colhidos os vistos cumpre apreciar e decidir.
6. - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
A)  - No dia 30 de Abril de 2008, a A…… procedeu à autoliquidação da quantia de € 78.056,62, 

a título de taxa de promoção referente ao mês de Março de 2008  - cf. documento n.º 1, junto com o 
pedido de revisão oficiosa.

B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C)  - Em 22/12/2008 a A……. apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida 
em A.

D)  - O pedido mencionado em C. foi indeferido em 12/01/2009.
E)  - Em 10/02/2009, a Impugnante apresentou a presente impugnação.
F)  - No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE com 
vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado, 
encontrando -se o referido procedimento em curso, não tendo ainda sido adoptada decisão definitiva 
sobre o mérito da causa.

G)  - No documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob 
a epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN3S/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º Tratado CE
(2005/C 92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto da 

Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo produto 
dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV 

é imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas tam-
bém

 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-
ceiros, e

 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portu-

gal, incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

…
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-

dade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxilio;
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 - as medidas de auxilio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim com o 
financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibilidade 
com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”
7. Do objecto do recurso
Face ao teor das conclusões das alegações de recurso e ao teor das contra -alegações do recorrido, 

são as seguintes as questões trazidas à apreciação deste Supremo Tribunal Administrativo:
a) Previamente, apreciar a questão da admissibilidade das alegações da recorrente, suscitada pelo 

recorrido nas suas contra -alegações – cfr. as respectivas conclusões E), F) e G) – o qual sustenta que 
não cumprem o disposto no artigo 685 -A do CPC, pelo que não devem ser admitidas.

b) Saber se incorreu em erro de julgamento a sentença recorrida que julgou que a taxa de pro-
moção em causa nos autos não padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão 
Europeia, por força do disposto no artº 88º do TCE (actual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

c) Aferir da necessidade do reenvio prejudicial o TJUE para conhecimento das questões suscitadas 
na parte final das alegações da recorrente.

7.1 Face às conclusões de recurso e à posição do recorrido impõe -se previamente apreciar a 
questão por ele suscitada relativa ao incumprimento do ónus de alegar que decorre do artº 685ºA do 
Código de Processo Civil.

De harmonia com o disposto no artº 685º A, n.º 1 do Código de Processo Civil o recorrente deve 
apresentar a sua alegação, na qual conclui, de forma sintética, pela indicação dos fundamentos por que 
pede a alteração ou anulação da decisão.

Nas suas contra -alegações, nomeadamente nas conclusões E, F e G, o recorrido sustenta que as 
alegações da recorrente não cumprem o disposto no artigo 685 -A do Código de Processo Civil porquanto 
«ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a conduta do 
Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à sua posição».

Mas não lhe assiste razão.
Pese embora as conclusões das alegações de recurso não sejam sintéticas, das mesma resulta claro 

o fundamento pelo qual a recorrente pede a revogação do julgado recorrido – vide conclusões L, M, T e 
UU - e qual vício que se lhe imputa: erro de julgamento da sentença recorrida por olvidar que a taxa de 
promoção em causa nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão 
Europeia, por força do disposto no artº 88º do TCE (actual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

Improcede portanto a suscitada questão prévia.
7.2 Do alegado erro de julgamento imputado à sentença recorrida e do pedido de reenvio do 

processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia.
As questões suscitadas no presente recurso, e acima referidas nas alíneas b) e c) do ponto 7, são, 

até nos pressupostos de facto, em tudo idênticas às que foram apreciadas e decididas neste Supremo 
Tribunal Administrativo pelo acórdão de 23/04/2013, proferido no processo n.º 29/12, in www.dgsi.pt, a 
que se seguiram os acórdãos 292/13 de 30.04.2013, de 22.05.2013, proferidos nos recursos 9/13, 44/13, 
53/13, 200/13, e 1311/12, e de 29.05.2013, proferidos nos recursos 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/13, 
os três últimos em que o presente relator teve intervenção como adjunto.

Concordamos inteiramente com a doutrina expendida naquele aresto de 23.04.2013, e nos que 
lhe seguiram, inteiramente transponível para o caso subjudice, sendo as alegações e contra -alegações 
exactamente iguais, variando apenas o montante e o período da taxa  - no caso em apreço está em causa 
a taxa de promoção referente ao mês de Março de 2008, no montante de € 78.056,62  - pelo que reme-
temos, com a devida vénia, para a argumentação jurídica aí aduzida, por economia de meios e tendo 
em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC).

Escreveu -se naquele Acórdão 29/ 13:
«4. Caracterização da taxa de promoção do vinho
Segundo o n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o Instituto do Vinho 
e da Vinha (IVV, IP.,) tinha por missão, “coordenar e controlar a organização institucional do sector 
vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar a política comunitária e pre-
parar as regras para a sua aplicação, bem como participa na coordenação e supervisão da promoção 
dos produtos vitivinícolas”.

Como se pode ler na Decisão da Comissão, de 20/7/2010 C (2010) 4891 final, nas suas funções 
de coordenação geral do sector vitivinícola, o IVV realiza dois tipos de actividades:

 - actividades que visam, principalmente os vinhos e produtos vínicos produzidos em Portugal, 
designadamente, as relativas à auditoria dos sistemas de controlo e certificação dos vinhos;
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 - actividades destinadas, indistintamente, aos vinhos e produtos originários de Portugal e aos 
originários dos outros Estados -Membros e/ou países terceiros e comercializados em Portugal;

 - o IVV, I.P., presta igualmente determinados serviços a terceiros, nomeadamente: (i) organização 
e promoção das actividades de formação para os agentes económicos, organizações profissionais e 
interprofissionais do sector vitícola e funcionários do IVV; (ii) disponibilização aos agentes económicos 
do sector da capacidade de armazenagem das infra -estruturas do IVV; e (iii) prestação de serviços do 
Laboratório do IVV e formação do seu próprio pessoal e de outros operadores do sector vitivinícola 
(financiada em grande parte por programas de apoio comunitário)(1).

Da referida Decisão resulta de igual modo que o apoio à promoção genérica do vinho e dos 
produtos vínicos foi atribuído desde 1997, por concurso, à Viniportugal, associação de natureza in-
terprofissional representativa do sector, que foi, desta forma, a beneficiária da totalidade do produto 
da taxa parafiscal destinada a esse fim.

A prestação dos mais diversos serviços ao sector vitivinícola e respectivos operadores levou 
o legislador a fixar que o financiamento do IVV, IP., seria garantido, em larga medida, através da 
receita proveniente do produto das taxas cobradas sobre os vinhos e os produtos vínicos (cfr., a título 
de exemplo, o art. 31º, n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 de Abril), que aprovou os res-
pectivos Estatutos.

Através do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho(2), o legislador reformulou o sistema de taxas 
existente e procedeu à criação de uma única taxa incidente sobre os produtos vínicos, a cobrar pelo IVV, 
IP., que constituía a principal fonte de financiamento das acções de coordenação geral do sector (3).

De acordo com o estatuído no art. 1º, n.º 1, daquele diploma, “Os vinhos e produtos vínicos pro-
duzidos no território nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam 
sujeitos à aplicação de uma taxa, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da 
Vinha e do Vinho (IVV), relativamente à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”. Mas como este decreto -lei não chegasse 
a ser regulamentado, o legislador, através do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, veio introduzir 
melhorias no regime da referida taxa de forma a adequar a matéria aos objectivos da política vitivi-
nícola nacional e comunitária (cfr. o respectivo preâmbulo).

Quanto ao âmbito da taxa de promoção do vinho, o art. 1º do diploma reproduziu o anterior 
preceito e, quanto aos sujeitos, resulta do art. 3º que a taxa de promoção é devida quer pelos agentes 
económicos quer pelos produtores, no caso previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 2º do Decreto -Lei 
n.º 119/97. Por sua vez, mantém - se, igualmente, no art. 11º, n.º 1, que a fixação do valor da taxa seria 
objecto de portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

No seguimento do mencionado decreto -lei, foram publicadas diversas portarias, sendo de salientar 
a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que serviu, no caso em apreço, à fixação do valor da 
taxa a pagar pela recorrente.

Com interesse para a decisão, importa ainda considerar que, segundo a Decisão da Comissão 
de 2010, o produto da taxa de promoção, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcio-
namento do IVV, I.P., destina -se, em primeiro lugar, ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do sector do vinho prestados por si e, em segundo lugar, às actividades de promoção do vinho 
e dos produtos vínicos.

No que respeita à actividade de promoção do vinho, verifica -se que uma parte da taxa é destinada 
a campanhas de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos, sem referência à sua origem, em 
Portugal e, outra parte, a campanhas de promoção do vinho e dos produtos vínicos portugueses no 
território dos outros Estados -Membros e de países terceiros. No período sobre que incidiu a decisão 
da Comissão de 2010, os custos das acções de formação organizadas pelo IVV, I.P., com excepção de 
uma formação de interesse geral «Sistemas de informação e Gestão Vitivinícola 2000», cujo custo total 
foi de 367, 12 EUR, foram integralmente suportadas pelos programas do Fundo Social Europeu, pelo 
que nem os agentes económicos nem o IVV tiveram de contribuir para o seu financiamento.

É esta taxa que, segundo a recorrente, enferma de ilegalidade manifesta, decorrente da falta 
de notificação prévia à Comissão e respectiva execução antes da decisão final daquela entidade, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE)  - pontos D 
e L das Conclusões.

5. Da relevância das decisões da Comissão emitidas sobre a taxa de promoção
Segundo o estatuído no art.108º do TFUE (ex artº 88º TCE) é da competência exclusiva da 

Comissão Europeia o exame permanente dos regimes de auxílios de Estado, em cooperação com os 
Estados -Membros, “com vista a impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado, como se 
conclui do Acórdão Lorenz”(4). Para tanto, é estabelecido um sistema de controlo prévio dos auxílios 
novos, previsto no n.º 3 do mesmo preceito e no art. 2º do Regulamento do processo(5), segundo o qual 
a Comissão deve ser informada, em devido tempo, dos projectos de auxílio, antes da sua execução.

“A fase preliminar do processo de controlo dos auxílios novos inicia -se, assim, com a notificação 
do projecto de auxílio, devendo os Estados (…) utilizar, para o efeito, formulários recomendados pela 
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Comissão. A obrigação de notificar previamente os projectos de auxílio é uma obrigação incondicional 
dos Estados relativos a auxílios novos, incluindo a modificação dos existentes …”(6).

Os auxílios não notificados ou postos em execução antes de uma decisão da Comissão são objecto 
de um específico processo de controlo que se inicia com a recepção e análise de informações que a 
Comissão tenha recolhido oficiosamente ou através de denúncia de terceiros.

No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autoridades 
portuguesas, em 20 de Janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de Dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que não 
constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de serviços 
ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do sector vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º

A única acção de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 
367,12 EUR, não constitui um auxílio.

Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º

1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financia-
mento, poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (7), isto é, desde que Portugal 
respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as quais implicavam o reembolso 
de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes dos outros Estados -Membros, 
entre 1997 e 31 de Dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades 
portuguesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas 
por sujeitos passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de Dezembro de 2006 e que 
estivessem numa situação de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa 
devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 
(que procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 
mediante recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das 
sétima e nona condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.
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No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em Setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ -estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (8), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado 
aos auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação 
(…)”(Carta de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O art. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente no-

tificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não 
pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma 
decisão final (obrigação de não actuar ou de «standstill»)(9).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito directo na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente 
à Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda 
a ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (10).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de Novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os actos praticados durante o período da proibição 
contida no art. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os actos inválidos»”(11). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acór-
dão de 1973(12), competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do Direito 
Comunitário, com vista a restabelecer o satus quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância(13).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância 
da obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão 
final da Comissão (14). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar 
a restituição de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Fevereiro 
de 2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição 
de auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adoptado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos actos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe-lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efectivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excepcionais.».(15)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objecto a restituição dos au-
xílios suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, 
como vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.
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O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de 
promoção em causa durante o respectivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro 
lado, coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da auto -liquidação em 
causa (relativa a Setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 
2004 dar início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no 
artigo 6º do regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação 
da obrigação de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional(16), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar(17), no caso concreto, por ilegalidade 
formal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria 
que a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distin-
guir, por um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas acções de promoção 
e publicidade dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respectivo 
financiamento, através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente 
da taxa cobrada aos operadores do sector vitivinícola e afecta, no essencial, ao financiamento da 
actividade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da auto -liquidação, no 
valor de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Setembro de 2007, 
com fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio(18), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um acto legislativo não tiver tido lugar a sua no-
tificação à Comissão ou se o acto legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha 
pronunciado de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência 
será a verificação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento(19).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de Março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do art. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de Novembro de 1991(20).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras proces-
suais previstas no Tratado(21).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes 
de recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para 
que possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja selectiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afecte o comércio entre os EM”(22).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais(23), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afectação 
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obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a acções 
de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (art.11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto 
de não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, 
como vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência 
do TJ. Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo 
objectivo essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma 
não implica, à partida, um auxílio concedido directa ou indirectamente através de recursos do Estado 
e, por outro lado, serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos 
auxílios de Estado(24).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, 
a Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das 
actividades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação 
geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, 
não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da Repú-
blica Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, 
de 15 de Dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se seriam ou 
não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade”(25) de tal medida envolver auxílios estatais(26), em termos de exigir a 
sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente 
suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ile-
galidade da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o 
respectivo procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do art. 88º do TCE (ponto L 
das Conclusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da auto -liquidação em causa.» (fim de citação)

7.3 É esta a jurisprudência que também aqui se acolhe e se reitera, já que se entende que a res-
pectiva fundamentação é inteiramente transponível para o caso dos autos, mesmo tendo em conta que 
ao acto de liquidação em causa se refere a Março de 2008.

No caso em apreço, tendo em conta as circunstâncias supra referidas, e, em especial, o facto de a 
Comissão ter conhecimento perfeito de toda a situação em torno da taxa de promoção do vinho desde 
2004 e ter acabado por concluir não haver qualquer violação do Direito comunitário em relação a todas 
as componentes da mesma, podemos com segurança concluir que não haveria qualquer possibilidade 
de a sua intervenção poder influenciar o conteúdo material do acto de liquidação em causa, mesmo 
considerando ser referente a Março de 2008.

Com efeito a anulação da totalidade da taxa de promoção, como pretende a recorrente, por vício 
formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas circunstâncias do caso, seria contrária, 
desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito no já citado Acórdão 29/13, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria 
doutrina a sancionar com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de 
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Estado residem na particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada 
em vigor de ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas 
pelas vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subsiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Acresce, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em conta 
as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra «standstill», 
sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados os limites de mi-
nimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se o julgado recorrido  - de 
improcedência da impugnação judicial deduzida – ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de 
reenvio prejudicial para o TJUE requerido pela recorrente.

8. Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando o julgado recorrido.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 26 de Junho de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.

(1) Podemos dizer que estas são as suas atribuições essenciais desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 22 de 
Setembro, e posteriores reestruturações pelos Decretos -Leis nsº. 102/93, de 2 de Abril; n.º 99/97, de 26 de Abril; n.º 47/2007, 
de 27 de Fevereiro e, finalmente, o n.º 66/2012, de 16 de Março, sendo para o efeito dotado de autonomia administrativa.

(2) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(3) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(4) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição das Ajudas de Estado concedidas em Violação do Direito 

Comunitário, Coimbra, 1994, pp. 58 ss.
(5) Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, que estabelece as regras de execução do 

artigo 93.º do Tratado CE.
(6) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, Coimbra, 2003, p. 271.
(7) Segundo o disposto no artigo 7, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999, «A 

Comissão pode acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível com o 
mercado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante designada «decisão condi-
cional» (cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição…cit., p. 64)

(8) O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os cri-
térios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três 
exercícios financeiros por empresa beneficiária.

(9) Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999.
(10) Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, “O 

Papel dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da 
última frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE ?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, 
cit., p. 56.

(11) Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.
(12) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.
(13) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.
(14) Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de Novembro de 1990, Processo C -354/90.
(15) Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.
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(16) Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui 
jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas 
de Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respectivo direito nacional, o que engloba o regime do procedi-
mento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis 
ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou 
análogos meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A 
revogação de actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, 
Revista do Ministério Público, Ano 33, Outubro/Dezembro, de 2012, pp. 33 ss.

(17) Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos arts. 281 e 
282º da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos 
pasmados no art. 73º do CPTA.

(18) Segundo o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produ-
zidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
sector ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, nº1, dispõe -se que “São objecto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.

(19) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.
(20) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do Advogado-

-Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de Setembro de 1990, proc C -5/89.
(21) Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.
(22) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina Coim-

bra, 2012, p. 520.
(23) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., 

p. 714.
(24) Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de Julho de 2004, C -345/02 (Pearle 

Bv).
(25) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.
(26) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de Setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, 

Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38. 

 Acórdão de 26 de Junho de 2013.

Assunto:

Objecto do recurso. Indemnização por garantia indevida.

Sumário:

 I — O recurso tem por objecto imediato a decisão recorrida, não havendo que nele 
conhecer de questões que nele não foram suscitadas e apreciadas.

 II — A excepção de erro na forma de processo, não sendo arguida pela Fazenda Pública 
ou conhecida oficiosamente pelo Tribunal “a quo”, fica sanada ex vi do disposto 
nos artigos 199.º n.º 1, 202.º e 204.º n.º 1 do CPC.

Processo n.º 172/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A………….
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório -
1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da decisão do Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Viseu, de 16 de Abril de 2012, que, a requerimento do impugnante com fundamento nos 
artigos 53.º n.º 2 e 100.º da LGT, julgou verificado o direito à indemnização por garantia indevida, e 
consequentemente condenou a AT no pagamento dos encargos peticionados, com o limite constante 
do n.º 3 do artigo 53.º da LGT.

A recorrente terminou as suas alegações de recurso formulando as seguintes conclusões:
A. Incide o presente recurso sobre o despacho de 16/04/2012 (ex vi art.ºs 2º e) do CPPT e 666º 

n.º 3 CPC), a qual julga verificado o direito à indemnização por garantia indevida e, em consequência, 
condena a AT no pagamento dos encargos peticionados.
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B. Nos presentes autos, cuja petição inicial deu entrada em 20/02/2002, vem impugnada a liqui-
dação de imposto sucessório realizada no processo n.º 47.052, instaurado por óbito de B………….

C. Visando obter o efeito suspensivo da execução, foi, em 18/04/2002, prestada a garantia bancá-
ria n.º 125 -02 -0241089 pelo Banco Comercial Português, no valor de €1.112.636,24 (cfr. fls. 564 dos 
autos); a qual permaneceu em vigor até 03/05/2005, data do despacho que deferiu o requerimento de 
caducidade da garantia prestada, cfr. fls. 450 e 456 dos autos.

D. Na sequência de acórdão de 18/03/2010, da Secção do Contencioso Tributário do TCA Norte 
foi anulada a liquidação impugnada (cfr. fls. 537 a 552 dos autos).

E. Em 12/05/2010 vem o impugnante requerer decisão de reconhecimento do direito a ser in-
demnizado no valor dos custos suportados com a referida garantia bancária, invocando erro manifesto 
da Administração Fiscal, cuja verificação faz depender do seu reconhecimento pelo acórdão a que 
aludimos em D. (cfr. fls. 561 a 565).

F. O despacho ora controvertido ignora questão essencial: a destrinça entre direito de indemnização 
por caducidade de garantia e direito de indemnização por prestação de garantia indevida.

G. Com efeito, o n.º 6 do art. 183º -A do CPPT (na redacção originária, que vigorou até à revoga-
ção operada pela Lei 53.º -A/2006, de 29 de Dezembro) atribuía a quem prestou garantia o direito de 
indemnização pelos encargos suportados com a sua prestação, nos termos e com os limites previstos 
nos n.ºs 3 e 4 do art. 53.º da LGT.

H. Direito esse que existia sempre que fosse reconhecida tal caducidade (como foi nos presentes 
autos), independentemente de vir ou não a dar -se razão ao contribuinte no presente processo de impug-
nação com que a prestação de garantia está conexionada.

I. Apreciado e decidido favoravelmente o pedido de verificação da caducidade, surge o direito á 
indemnização legalmente consagrado: pagamento dos encargos suportados com a prestação de garantia, 
tendo aqueles, como limite máximo, o montante resultante da aplicação ao valor garantido da taxa de 
juros indemnizatórios prevista na LGT, nos termos do art. 35.º, n.º 10 e 43.º, n.º 4 da LGT, por força 
da remissão do n.º 6 do art. 183 -A para o n.º 3 do art. 53.º.

J. O direito de indemnização por caducidade da garantia tem por fundamentos responsabilidade 
contratual por facto ilícito, constituído pela não observância dos prazos legais de decisões de processos 
judiciais à face da redacção inicial do art. 183.º -A do CPPT.

K. Não sendo, assim, aplicável à formulação de pedido de indemnização por caducidade de garantia 
o regime previsto no art. 171.º do CPPT para os casos de prestação indevida de garantia.

L. Por outro lado, sendo a responsabilidade civil extracontratual por facto ilícito o fundamento da 
indemnização atribuída em caso de caducidade de garantia, o prazo de prescrição do respectivo direito 
será o de três anos, previsto no art. 498.º do Código Civil, aplicável por força do disposto no art. 71º, 
n.º 2 da LPTA (actualmente, pelo art. 5.º do Regime da responsabilidade civil extracontratual do Estado 
e demais entidades públicas, aprovado pela lei n.º 67/2007, de 31 de Dezembro).

M. No que ao caso vertente concerne, tendo o requerimento do impugnante (no sentido da veri-
ficação da extinção, por caducidade, da garantia bancária prestada) sido deferido em 3/05/2005 (cfr. 
fls. 456 dos autos) e tendo em conta que o n.º 6 do art. 183.º -A do CPPT (na redacção originária, que 
vigorou até à revogação operada pela Lei n.º 53 -A/2006, de 29 de Dezembro) confere, de imediato, o 
direito à indemnização pelos custos suportados;

N. A partir daquela data o impugnante estava em condições de exercer o respectivo direito à in-
demnização, começando, também a partir de 30/05/2005, a correr o prazo de prescrição, por força do 
n.º 1 do art. 306.º do Código Civil. Deste modo, tal direito prescreveu em 30/05/2008.

O. Esta questão, já o dissemos, nem sequer foi equacionada no despacho; mas, ainda que assim 
não se entendesse, sempre se teria que considerar, uma vez que a garantia foi prestada após a impugna-
ção ter sido formulada na petição inicial, que o pedido de indemnização tinha de ser feito (como foi), 
mediante requerimento avulso a juntar à impugnação, a fim de ser apreciado e decidido.

P. Defende o requerente que o fundamento superveniente a atender para efeito do início da con-
tagem do prazo de 30 dias previsto no n.º 2 do art. 171º do CPPT deverá ser o reconhecimento do erro 
imputável aos serviços, o qual apenas considera verificado com a prolação do acórdão do Tribunal 
Central Administrativo Norte (constante de fls. 537 a 552).

Q. Face à jurisprudência consolidada desse Tribunal, não podemos com ele concordar, já que “o 
fundamento do direito à indemnização reside no facto complexo integrado pelo prejuízo resultante da 
prestação de garantia e pela ilegal actuação da Administração, devida a erro seu, ao liquidar indevi-
damente, forçando o contribuinte a incorrer em despesas com a constituição da garantia que, não fora 
aquela sua actuação, não teria sido necessário prestar. Não é, pois, o reconhecimento do erro imputá-
vel aos serviços, seja judicial, seja administrativo, a fundar o direito á indemnização. É o erro em si.” 
(acórdão de 21/11/2007, no recurso n.º 633/07).

R. Erro que o requerente não desconhecia quando deduziu a impugnação judicial, em que o imputou 
à Administração Tributária. Estava, portanto, em condições de, no decurso do processo de impugnação 
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judicial, e logo que prestou garantia, fazer valer o seu direito à indemnização, fundando -o em factos já 
então ocorridos e seus conhecidos – e não apenas supervenientemente.

S. O que não é admissível (mesmo admitindo a existência de fundamento superveniente) é que se 
faça o pedido na impugnação judicial quando ela já não está a correr (no caso vertente em 12/05/2010), 
por ter atingido o seu termo com o trânsito em julgado da respectiva decisão (no caso, em 06/04/2010). 
Nestes casos, o pedido terá de ser formulado autonomamente, de acordo com o n.º 3 do artigo 53º da 
LGT – questão que também não foi conhecida no douto despacho ora recorrido.

T. Eis as razões pelas quais entendemos enfermar a presente sentença de erro de julgamento.
U. Sem prejuízo da possibilidade que assiste ao Juiz de suprir (reparar) a sua decisão, no âmbito 

específico do “recurso de agravo”, nos termos do art. 744º, n.º 3 do CPC (note -se que estamos em 
presença de processo iniciado bem antes de 01/01/2008, data da entrada em vigor do DL n.º 303/2007, 
de 24 de Agosto, que procede à eliminação da figura), mantendo contudo a parte agravada a faculdade 
de requerer a prossecução dos termos do recurso para apreciação pelo Tribunal Superior.

Termos em que, nos melhores de direito e sempre com o mui Douto suprimento de Vossas ex-
celências, deve ser dado provimento ao presente recurso, anulando -se, em consequência, a sentença 
recorrida, com as legais consequências.

2 – Contra -alegou o recorrido, concluindo nos seguintes termos:
 - - A crítica assacada à douta decisão recorrida assenta na alegação de questões novas que não 

foram invocadas no articulado de defesa apresentado junto do Tribunal recorrido, conflituando até 
com a posição ali sustentada pelo Recorrente, pelo que

 - - sendo vedado ao Tribunal ad quem a apreciação de questões ou matérias não invocadas no 
Tribunal recorrido, não deverá tomar -se conhecimento do recurso interposto.

A assim se não entender,
 - - O direito de indemnização fundado na caducidade da garantia depende da medida do vencimento 

obtido pelo contribuinte na decisão a proferir no recurso administrativo, na impugnação judicial ou 
na oposição à execução, pelo que

 - -a prescrição do direito de indemnização, invocado aliás com base na prestação de garantia 
indevida, sustentada em via principal pela Recorrente carece de fundamento legal.

 - - A obrigação de indemnizar imposta à A.T. pela prestação indevida de garantia depende a 
verificação de erro dos seus serviços no acto da liquidação do tributo, e da sua imputação àqueles, 
pelo que

 - -A obrigação só se constitui ou eclode na ordem jurídica com a decisão definitiva da impugnação 
judicial; consequentemente,

 - - O correspectivo direito do contribuinte a ser indemnizado pelos encargos da garantia a que a 
lei o obriga só se firma no preciso momento da constituição da correlativa obrigação.

 - - A entender -se que o pedido indemnizatório deveria ter sido formulado sob a forma de execução 
de julgado, a sua dedução haveria padecido de erro na forma de processo; porém,

 - -A assim se entender, perante a falta da sua arguição em tempo útil pela Recorrente, deverá o 
vício ser considerado sanado, ao abrigo das disposições legais acima invocadas.

Por tudo o exposto,
 - -Não merece, assim, provimento o recurso interposto, só assim se fazendo JUSTIÇA!
3 – O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal emitiu parecer 

nos seguintes termos:
Objecto do recurso: sentença condenatória da administração tributária no pagamento de indem-

nização por prestação de garantia indevida
FUNDAMENTAÇÃO
1. A recorrente suscitou nas alegações de recurso questão nova ausente na sua pronúncia, no exer-

cício do direito ao contraditório, sobre o pedido de indemnização formulado pelo sujeito passivo do im-
posto: prescrição do direito de indemnização por caducidade da garantia prestada (doc. fls. 575/576)

Visando o recurso o reexame de questões oportunamente suscitadas e apreciadas no tribunal de 
1.ª instância, e não o exame de questões novas, está precludida a sua apreciação pelo tribunal superior, 
considerando que não é de conhecimento oficioso.

2. O pedido de indemnização por prestação de garantia indevida formulado pelo sujeito passivo 
do imposto tem fundamento na verificação judicial de erro imputável aos serviços na liquidação do 
Imposto Sucessório, constante de acórdão do TCA Norte proferido em 19 março 2010, transitado em 
julgado (art. 53º n.º 1 LGT)

O pedido foi formulado no meio processual adequado, antes do arquivamento do processo: im-
pugnação judicial onde se discutiu a legalidade da dívida exequenda anulada (art. 171º n.º 1 CPPT)

Por inexistência de fundamento superveniente (à prolação de decisão definitiva do processo de 
impugnação judicial que reconheceu o erro imputável aos serviços onde radica o pedido de indemni-
zação) é inaplicável o prazo de 30 dias após a sua ocorrência para a formulação do pedido (art. 171.º, 
n.º 1 CPPT)
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CONCLUSÃO
O recurso não merece provimento.
A sentença impugnada deve ser confirmada.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questão a decidir
É a de saber se a decisão recorrida cometeu erro de julgamento ao conhecer do pedido de indem-

nização por garantia indevida no processo de impugnação, após o trânsito em julgado do Acórdão do 
Tribunal Central administrativo Norte nele proferido em sede de recurso e que anulou totalmente as 
liquidações impugnadas.

5 – Matéria de facto
Na decisão objecto do presente recurso foram fixados os seguintes factos (que numerámos):
1. (…) por Acórdão do TCA Norte, datado de 19/03/2010 (também nessa data notificado às partes) 

foram anuladas as liquidações aqui impugnadas, por erro imputável aos serviços.
2. Pelo Impugnante foi prestada garantia bancária nr. 125 -02 -0241089 no valor de € 1.112.636,24, 

no dia 17/04/2002.
3. Por despacho de 03.05.2005, foi ordenada a sua restituição
4. Junto com o presente requerimento foi junta Declaração, datada de 30 de Abril de 2010, do 

Banco Millennium (grupo BCP) onde consta que com a apresentação e remuneração da garantia ban-
cária nr. 125 -02 -0241089, foi suportado pelo ordenador o montante de € 44.059,15 (quarenta e quatro 
mil cinquenta e nove euros e quinze cêntimos)

6 – Apreciando.
6.1 Do reconhecimento do direito a indemnização por garantia indevida
A sentença recorrida, a fls. 581 a 583 dos autos, julgou verificado o direito à indemnização por 

garantia indevida, condenando a AT no pagamento dos encargos peticionados, com o limite cons-
tante do n.º 3 do art. 53.º da LGT, após o trânsito em julgado do Acórdão do TCA Norte que anulou 
totalmente, por erro imputável aos serviços, as liquidações de Imposto sobre as Sucessões e Doações 
impugnadas nos autos.

Embora nos autos tenha antes sido requerida e julgada verificada a caducidade da garantia prestada 
para suspender a execução nos termos do artigo 183.º -A do Código de Procedimento e de Processo 
Tributário (na redacção em vigor em 2005) – cfr. o n.º 3 do probatório e o despacho de 3 de Maio 
de 2005, a fls. 456 dos autos – não foi requerida indemnização pelos encargos suportados com a sua 
prestação nos termos no n.º 6 do artigo 183.º -A do CPPT, apenas a declaração da sua caducidade e em 
consequência a sua restituição aos requerentes (cfr. requerimento de fls. 450 dos autos).

Também a decisão recorrida pronunciou -se apenas e só sobre o requerido direito de indemnização 
por garantia indevidamente prestada (e não sobre o direito de indemnização por caducidade da garantia, 
que não foi sequer peticionado), reconhecendo -o ao impugnante.

Não se entende, pois, a alegada pretensa confusão do tribunal “a quo” entre os dois institutos (cfr. 
conclusões F) a O) das alegações da recorrente), pois que nenhuma confusão entre eles se verifica na 
decisão recorrida.

Nem se entende a alegação da prescrição do direito de indemnização por caducidade da garantia 
(cfr. as conclusões L) a N) das alegações da recorrente) se o direito reconhecido pela decisão recorrida 
foi o de ser indemnizado pelos encargos decorrentes da prestação de garantia indevidamente prestada, 
e não pela caducidade da garantia.

Resta, pois, para apreciação, a questão de saber se o pedido formulado de indemnização por garantia 
indevida podia ainda ser formulado no processo de impugnação ou se tinha de o ser autonomamente, uma 
vez que a impugnação findara com o trânsito em julgado do acórdão do TCA -Norte e o requerimento 
no qual o impugnante pediu a indemnização dos encargos suportados com a prestação de garantia deu 
entrada após o trânsito em julgado (cfr. conclusões O) a S) das alegações de recurso).

Entende o Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal, no seu parecer 
junto aos autos e supra transcrito que o pedido foi formulado no meio processual adequado, antes do 
arquivamento do processo: impugnação judicial onde se discutiu a legalidade da dívida exequenda 
anulada (art. 171º n.º 1 CPPT), solução esta desconforme com o já decidido por este Supremo Tribunal 
(cfr. o acórdão de 21/11/2007, rec. n.º 633/07)

De qualquer modo, mesmo entendendo que o pedido foi formulado intempestivamente na impug-
nação, é certo que subsistia o direito do impugnante peticionar a indemnização por garantia indevida 
em execução do julgado anulatório – como vem sido reiterada e pacificamente reconhecido por este 
Supremo Tribunal (cfr., entre outros, os Acórdãos de 24 de Novembro de 2010, rec. n.º 1103/09 e 299/10, 
de 13 de Abril de 2011, rec. n.º 1032/10, de 22 de Junho de 2011, rec. n.º 216/11 e de 2 de Novembro 
de 2011, rec. n.º 620/11)  -, estando para tal manifestamente em prazo.

Daí que o facto de ter deduzido o pedido no âmbito da impugnação traduz -se, tão somente, 
em excepção de erro na forma do processo, determinante da sua convolação para o meio processual 
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adequado, sendo que não tendo sido arguido o erro na forma do processo pela ora recorrente quando 
notificada para se pronunciar sobre o requerimento (cfr. resposta da Fazenda pública ao requerimento 
de indemnização por garantia indevida, a fls. 575/576 dos autos), nem conhecida oficiosamente na 
decisão recorrida, ficou tal nulidade sanada, ex vi do disposto nos artigos 199.º n.º 1, 202.º e 204.º n.º 1 
do Código de Processo Civil (CPC).

Pelo exposto se conclui que o recurso não merece provimento.
 - Decisão  -
7  - Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 

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

Lisboa, 26 de Junho de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Francisco Rothes — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 26 de Junho de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do vinho. Auxílio estatal. Violação do dever de notificação do au-
xílio à Comissão Europeia. Ónus da prova do contribuinte relativamente ao dever 
de notificação dos auxílios.

Sumário:

 I — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do setor 
e representando mais de 62% do orçamento afeto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respetivo procedimento legislativo de criação.

 II — A Comissão concluiu, logo no início do procedimento de averiguação, que a parte 
da taxa de promoção do vinho afeta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía 
um auxílio de Estado, tendo apenas considerado auxílio a parte referente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 
Estados -Membros e de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados 
na presente decisão (isto até 31.12.2006).”

 III — De todo o modo, nem todos os auxílios carecem de notificação à Comissão, de-
vendo os Estados -Membros proceder aos registos dos auxílios concedidos e que 
se enquadrem nos Regulamentos que estabeleçam auxílios “de minimis”.

 IV — Assim sendo, apesar de a Comissão não se ter pronunciado relativamente ao 
período posterior a 1 de Janeiro de 2007 (ou mesmo que venha a pronunciar -se 
em sentido idêntico ao das taxas do período anterior), a pretensão da recorrente 
nunca poderia proceder pois que sempre teria de alegar e provar que os auxílios 
concedidos – isto aceitando que estamos perante auxílios para os feitos em causa 
nos autos – ultrapassavam os limites estabelecidos no Regulamento n.º 1998/2006 
acima citado.

Processo n.º 203/13 -30.
Recorrente: A……., Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I.P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – A……, Lda., com os demais sinais dos autos, vem recorrer da decisão do Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Viseu, que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra o 
indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção devida pelo Instituto 
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da Vinha e do Vinho, referente ao mês de outubro de 2009 no montante de € 9.625,77, apresentando, 
para o efeito, alegações nas quais conclui:

A). O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-
cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de outubro de 2009.

B). A A……. não se conforma com esta decisão e respetivos fundamentos, para mais quando os 
mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C). Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante»  - cfr. página 25 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

D). Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de no-
tificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (atual n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE).

E). É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A……., na questão que foi apreciada pelo 
Tribunal a quo, à aludida taxa de promoção nos presentes autos: a violação do disposto no artigo 88º, 
n.º 3, do TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) e consequente proibição de execução da medida, 
prevista no mesmo artigo.

F). A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito direto, pelo que é invocável pela A…… perante os órgãos jurisdicionais nacionais  - cf., 
neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, 
Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G). «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito di-
reto da proibição de execução prevista no art.º 93º, n.º 3, último período, do Tratado CE (atual art.º 88.º, 
n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposição.» — cf. 
Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTEUJK NOORD — BRABANT, processo C -174/02 
[sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, Acórdão de 
21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFET, proc. C -3994.

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar, na questão que foi apreciada pelo Tribunal a quo, 
a incompatibilidade com o mercado interno comunitário da medida em questão, ou invocar a eventual 
violação de qualquer outra disposição comunitária que determine a contrariedade substantiva da medida 
com o Direito Comunitário.

I). A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu  - ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender...  - o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J). Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«52. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a presente 
ação de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito 
Comunitário […]

58. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a contra-
riedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou».

K). Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respetiva petição inicial, a A…… não alega na 
questão que foi apreciada pelo Tribunal a quo, a contrariedade substantiva ou a incompatibilidade 
da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não procura sustentar, a título principal, por que a 
medida de auxílio em questão e o seu incidível modo de financiamento seriam incompatíveis com o 
mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por exemplo, a existência de uma 
discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e os destinados à exportação, 
mencionada na página 25 da sentença posta em crise).

L). A A……. sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respetiva não notifi-
cação prévia à Comissão Europeia e respetiva execução antes de decisão final da Comissão, ao arrepio 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE)  - cfr. petição inicial 
que dá causa aos autos, em especial os artigos 20º, 21º, 25º e 26º respetivos.

M). Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
 - cfr. alíneas D) e E) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o pro-
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cedimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A……. com a sua petição inicial e dada por 
integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea E) dos factos provados).

N). Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cfr. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O). A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respetivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004  - conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, que 
ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em 
causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios 
não notificados».)

P). Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averiguações 
contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (atual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, é, 
pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia da 
Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R). Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado co-
mum proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado 
execução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do 
TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S). A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do atual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cfr. página 25 da sentença recorrida);

T). O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior 
 - olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projetos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. [....] O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma decisão final».

U). É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra 
violada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição 
de uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V). Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e países terceiros” para procurar justificar que «[...]a instauração pela impugnante da presente ação 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão 
a aspetos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente im-
procedente»  - cfr. página 23 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 72.º da contestação 
do IVV.

W. O reembolso  - ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efetuada pela A……., 
com as demais consequências legais  - requerida nos presentes autos não decorre da adoção, por parte da 
Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por considerar 
que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria a final, com 
o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito dessa decisão); 
decorre, simples e diretamente, da violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução 
constante do artigo 88º, n.º 3, do TCE (atual artigo 108º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y). Em 20 de julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/in-
compatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), acessível 
em http://eurlex.europa.eu/LexUriserv/LexUriServ.do?uri=OJ:L: 2011:005:0011:0026:P T:PDF

Z). Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a com-
patibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de dezembro de 
2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de decisão 
do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar que esta 
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Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, acessí-
vel no linkhttp://eurlex.europa.eu/LexUriserv/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:328:0049:0050:PT:PDF

AA). Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do au-
xílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não vem 
validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreendidas em 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da jurisprudên-
cia comunitária (cfr., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C354/90) e foi alegado na petição 
inicial que dá causa aos autos (cf. artigo 31º respetivo) e explicado no parecer jurídico junto..

BB). Tais medidas  - em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos  - eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (atual artigo 108º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas por 
mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a juris-
prudência, o efeito direto da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as jurisdições 
nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cfr. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a petição de 
impugnação.

CC. «U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os atos de execução que são inválidos por 
terem sido adotados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil»  - cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÕL-
LEITUNG IN ÕSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.102006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD). É irrelevante  - isso sim  - para o objeto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspetos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE). A taxa de promoção, sendo una, consubstancia  - conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cfr. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF). O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida  - a 
taxa de promoção  - é, inegavelmente, ilegal.

GG). A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e 
à publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objeto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C43/2004.

HH). Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa in-
fluencia, em consequência, de forma direta a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição 
do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção 
e formação.

II). Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (cf., entre ou-
tros, Acórdãos de 25.06.1970. França/Comissão; de 21.10.2003, Eugene Van Calter, Openbaar Slachthuis; 
ou de 13.01.2005, Streejgewest Westelijk Noord -Brabant), este concreto modo de financiamento desses 
auxílios de Estado  - a taxa de promoção  - é parte integrante da medida de auxílio prevista: o produto 
da taxa de promoção influencia diretamente o montante dos auxílios em questão e, por consequência, 
influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios com o mercado comum, devendo, por isso, 
incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ). Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida  - cfr., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK). «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do 
auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cfr. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL). Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 
130 da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
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com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protetor que vai para além do auxílio propria-
mente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do setor e de coordenação da sua atividade).

MM). Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e atividades.

NN). A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, podendo ter um efeito protetor que vai para além desses auxílios propriamente 
ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser mantida em 
execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão sobre a 
respetiva compatibilidade com o mercado comum.

OO). A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido  - como o foi (cfr. 
parágrafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento 
das campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre 
os produtos nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do 
artigo 108º, n.º 3, do TFUE»)  - impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a 
anulação dos atos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que 
o estabelecimento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão 
Europeia, é contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos 
relativamente ao ato de liquidação da taxa de promoção do período de outubro de 2009 veio a ser, com 
manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP). «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. I -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ). «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito direto (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado - Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»

 - cfr. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

RR). «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afe-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

— cfr. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

SS). «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito direto 
do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos par-
ticulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da 
Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os atos de execução que eram inválidos por 
terem sido adotados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extédeur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

 - cfr. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo c -261/01 e 
262/02.

TT.«64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-
ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito direto. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as 
consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos atos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
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acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

 - cfr. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

UU). O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em 
crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do artº. 267º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

A implementação de uma medida parafiscal  - in casu, a chamada taxa de promoção  - que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afetação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia diretamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88º do TCE (atual artigo 108.º do TFUE)?

A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
 - consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afetação 
legal percentual  - financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
atividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protetor que vai para além do auxílio propria-
mente dito que financia)?

O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afetação obrigatória  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respetiva compatibilidade?

Em caso negativo  - e na hipótese de o Estado  - Membro ter procedido à cobrança da referida me-
dida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação 
da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição 
ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

II. Foram apresentadas contra -alegações pelo Instituto do Vinho e da Vinha, com as seguintes 
conclusões:

A). O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência ao período mensal de setembro de 2008.

B). O objeto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso  - cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, nºs 2 e 3 e 685.º -A, nºs 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de julho de 
2012, proferido no recurso 053/2012.

C). A Recorrente limita o objeto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações  - cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D). Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E). Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respetivas apreciações, limita -se a invocar a incompreensão 
do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F). Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G). O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alegações 
que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º do 
CPPT, e à vasta jurisprudência superior  - cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1ª. Secção) no processo 
n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1ª. secção) no processo 
n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 de junho de 
1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de janeiro de 1992.
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H). A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que “o 
financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio estatal”, 
conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante não 
faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão final 
no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo que, 
afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
auxílio estatal, a adoção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE»  - cfr. p. 29 da sentença recorrida.

I). No dia 1 de dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE  - hoje, 
artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras 
do Tratado sobre auxílios de Estado.

J). Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, através 
das receitas da taxa em causa, das atividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública res-
ponsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária 
e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na aceção do agora artigo 107.º do TFUE.

K). Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L). A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do vi-
nho e dos produtos vínicos, ou seja, a atividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, não 
constitui um auxílio, na aceção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava qualquer 
notificação prévia à Comissão.

M). A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N). Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as preten-
sões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O). O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de setembro de 
2010, a qual foi objeto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P). Após negociações entre as partes, a Comissão adotou a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de 
abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de maio de 2012  - cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. nºs 1 e 2.

Q). A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e de 
países terceiros e as medidas relativas o respetivo regime de financiamento podem constituir auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de financiamento 
da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação prévia nos 
termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R). No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S). O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.
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T). Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do setor vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U). Em setembro de 2012  - através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 -, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de dezembro de 2006 e cumprem 
os limites de minimis aí estabelecidos.

V). Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W). O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107º do TFUE.

III. O MP emitiu parecer de fls. 369 dos autos, no qual defende que sendo a taxa do ano de 2009, 
se deverá suspender a instância e averiguar junto da Comissão Europeia sobre as eventuais medidas 
tomadas relativamente à aplicação da taxa de promoção posteriormente a 1 de Janeiro de 2007, uma 
vez que a Decisão de 20 de Julho de 2010 apenas abrange o período até 31 de Dezembro de 2006.

IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
V. Com interesse para a decisão, foram dados como provados no acórdão recorrido os seguintes 

factos:
A)  - No dia 26 de julho de 2009, a A……. procedeu à autoliquidação da quantia de € 9.62577, a 

título de taxa de promoção referente ao mês de outubro de 2009  - cf. documento n.º 1.
B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 

n.º 119/97, de 15 de maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de junho, com a redação que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C) – Em 05.01.2010 a impugnante apresentou a presente impugnação.
D)  - No dia 1 de dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE (cfr. 
doc. n.º 2 em anexo) com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado 
sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo ainda sido 
adotado decisão definitiva sobre o mérito da causa.

E)  - No documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE  - C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho

Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º Tratado CE (2005/C 
92/06)”

Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto da 

Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo produto 
dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afeto ao funcionamento do IVV é im-

posta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Por-

tugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do setor vinícola, assim como os vinagres de vinho.
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(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as ações de promoção 

no caso em apreço até 1 de janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

…
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-

dade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxilio;

 - as medidas de auxilio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim com 
o o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compati-
bilidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.”

VI. Apesar das longas e repetitivas conclusões das alegações da recorrente, a questão essencial 
a decidir no presente recurso é a referida na conclusão da alínea L): saber se a taxa de promoção em 
causa nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia, por 
força do disposto no artº 88º do TCE (atual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

Porém, há ainda que conhecer de outras duas questões:
a) A do não recebimento das alegações da recorrente, suscitada pelo recorrido nas conclusões B) 

a G) das suas contra -alegações:
b) A do reenvio prejudicial para o TJUE para conhecimento das questões suscitadas na parte final 

das alegações da recorrente.
Comecemos por conhecer da 1ª questão.
VI.1. Refere o recorrido que a recorrente limita o objeto do seu recurso à questão de saber se 

as medidas financiadas pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à 
Comissão Europeia dos auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, invocando ainda 
que o tribunal não conheceu desta questão.

Porém, ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respetivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i.., ao invés de atacar propriamente a 
decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a conduta do Tribunal baseando -se no por si 
já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à sua posição.

Ora, isto seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alegações que se 
apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2º do CPPT.

Será então que a recorrente não deu cumprimento ao disposto no n.º 1 do artº 685º -A do CPC?
Desde já diremos que o recorrido carece de razão.
Na verdade, embora a recorrente alegue que a sentença não terá compreendido bem o vício por 

si imputado à autoliquidação, acaba por considerar que esta cometeu erro de julgamento e diz porquê, 
pedindo a revogação desta (v. as primeiras páginas das alegações e a conclusão da alínea UU). Sendo 
assim, a recorrente, ao defender a posição já assumida na petição inicial, nada mais está a fazer do que 
a tentar demonstrar o erro de julgamento, que, em seu entender, a sentença cometeu.

VI.2. Quanto à 2ª questão  - reenvio prejudicial para o TJUE  - entende -se ser o mesmo desneces-
sário, uma vez que existe legislação e jurisprudência suficientemente claras e que se citarão no texto 
que se segue, que permitem a decisão.

Posto isto passemos à questão essencial acima identificada.
VII.1. Conforme acima referido, a recorrente pretende a anulação da taxa impugnada, na sua 

totalidade, por ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia, por força do 
disposto no artº 88º do TCE (atual n.º 3 do artº 108º do TFUE).
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VII.2. A decisão recorrida julgou totalmente improcedente a impugnação, louvando -se na seguinte 
argumentação:

Auxílios estatais são aqueles “concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, 
independentemente da forma que assumam que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, promo-
vendo certas empresas ou certas produções” – artº 87º, n.º 1 do Tratado de Roma.

Só são incompatíveis com o mercado comum os auxílios de Estado que afetem as trocas comerciais 
entre os Estados -membros e ameacem falsear a concorrência.

O regime comunitário de auxílios estatais assenta num sistema de autorização prévia nos termos do 
qual a Comissão Europeia determina se uma medida de auxílio que o Estado -membro pretende conceder 
pode beneficiar das derrogações previstas nos nºs 2 e 3 do artº 87º do Tratado da União Europeia.

Relativamente à taxa de promoção em causa nos autos, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004 
(v. alínea g) do probatório supra),veio dizer o seguinte:

 - o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-
dade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

Deste modo, não constituindo a taxa de promoção “auxílio” para efeitos daquele artº 87º, não 
pode a taxa ser considerada ilegal.

É certo que a Comissão manifestou dúvidas quanto à compatibilidade com o mercado comum 
no que se refere às medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, 
assim como quanto ao financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação, tendo dado início ao 
processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE quanto aos mesmos.

Porém, esses auxílios objeto de investigação pela Comissão, são totalmente estranhos à matéria 
dos autos pois que:

 - quanto aos vinhos produzidos em Portugal, ainda que comercializados fora do país, a Comissão 
afirmou que “não se afigura … existir discriminação entre os produtos nacionais destinados ao mercado 
nacional e os destinados à exportação”

Não se coloca, assim, a propósito da atividade desenvolvida pela impugnante e nos presentes 
autos em concreto, qualquer problema de direito comunitário derivado da taxa de promoção a que se 
encontra sujeita por lei.

Relativamente à alegada proibição de o Estado executar o auxílio até à decisão final da Comissão, 
foi entendido na sentença que em lado nenhum da sua Decisão a Comissão mencionou a proibição de 
executar o auxílio, até porque ela própria refere não estar em causa auxílio estatal no caso do financia-
mento de prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV.

Resulta das conclusões 145 e 148 da Decisão que o efeito suspensivo do n.º 3 do artº 88 do Tra-
tado CE se reporta apenas aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados 
de outros Estados -membros e de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente 
Decisão.

As dúvidas da Comissão prendiam -se com aqueles auxílios e não os restantes, pelo que, não 
existindo dúvidas não há procedimento de investigação e, assim, também não há lugar a efeito sus-
pensivo.

A entender -se de outra forma, ficaria totalmente desprovido de sentido o facto de a Comissão se 
ter dado ao trabalho de separar os auxílios estatais dos não estatais.

VII.3. A posição assumida pela recorrente nas suas alegações é a seguinte:
Ao contrário do que foi discutido na sentença recorrida, a ilegalidade que a recorrente apontou 

à taxa de promoção, foi a violação do disposto no artº 88º, n.º 3 do TCE (o atual n.º 3 do artº 108º do 
TFUE) e a consequente proibição de execução da medida prevista no mesmo artigo.

A recorrente não invocou a incompatibilidade com o mercado interno comunitário da medida em 
questão ou a violação de qualquer outra norma comunitária que determine a contrariedade substantiva 
da medida com o direito comunitário, já que o juízo de compatibilidade ou de incompatibilidade com 
o mercado interno está sempre dependente da intervenção da Comissão Europeia.

O tribunal recorrido confundiu, por isso, a questão suscitada expressa e claramente pela recorrente 
na petição inicial de impugnação.

Ora, a recorrente reafirma que é essa a questão por si suscitada e dúvidas não restam em face das 
alíneas F) e G) do probatório supra, sobre a ilegalidade manifesta e incontestável da taxa de promoção, 
à qual o Estado Português deu execução sem autorização da Comissão.

A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respetivo modo de financia-
mento no conjunto dos auxílios não notificados e iniciou o procedimento de exame contradi-
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tório C -43/2004, o que constitui prova plena de que a medida em questão foi executada sem a 
notificação e autorização prévia da Comissão.

Assim, e independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado 
comum proferida a final sobre a medida em causa, o Estado Português não lhe podia ter dado execução. 
A proibição de execução foi até recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 de Decisão.

De qualquer forma, ainda que a Comissão viesse a declarar a totalidade do auxílio compatível 
com o mercado comum, essa Decisão não poderia validar “ex post facto” as medidas de implemen-
tação e execução até então empreendidas em violação da obrigação da notificação prévia e proibição 
de execução.

A taxa de promoção é una, consubstancia a fonte de financiamento de auxílios de Estado pelo que 
não poderia ter sido posta em execução sem ter sido notificada previamente à Comissão e até que esta 
emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade ou não da mesma taxa de promoção com o Direito 
Comunitário.

Ainda que a taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não revistam 
a natureza de auxílios, o que é facto é que ele constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à 
promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida.

Por tudo isto impõe -se aos órgãos jurisdicionais nacionais declararem a anulação dos atos de 
liquidação da taxa de promoção, sendo certo, conforme já decidido pelo TJUE, que a ilegalidade não é 
afetada pelo facto de a Comissão vir a considerar um auxílio compatível com o mercado comum.

VII.4. O recorrido, por sua vez, e em defesa da decisão recorrida, veio argumentar da seguinte 
forma:

Relativamente ao processo previsto no artº 108º do TFUE e à Decisão da Comissão Europeia 
n.º C -43/2004 dele resultam duas conclusões:

a) O processo em causa, que teve por objeto a taxa de promoção, teve um âmbito muito reduzido, 
sendo que a Comissão não apresentou dúvidas face aos aspetos essenciais da existência da referida 
taxa;

b) As poucas medidas que foram objeto de investigação pela Comissão Europeia no processo em 
causa, nada têm a ver com as questões de fundo de que se ocupam os presentes autos.

A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas:
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à promoção.
Assim, mesmo que fosse válida a argumentação da recorrente, apenas poderia estar em causa no 

presente recurso uma percentagem reduzidíssima da taxa de promoção, pois a Comissão logo concluiu 
que as outras medidas não constituíam auxílios estatais.

Todavia, mesmo quanto ao financiamento pelo qual prosseguiu a investigação da Comissão, foi a 
final concluído que não existia obrigação de notificação nos termos do artº 108º, n.º 3 do TFUE.

Com efeito, a Decisão n.º C -43/2004 foi objeto de recurso pelo Estado Português e, após nego-
ciações entre as partes quanto aos termos das alterações a Comissão adotou a Decisão C(2012) 2011 
final, de 4 de abril de 2012 que alterou as condições 7ª e 9ª da Decisão de 2010 –C(2010) 4891 de 
20.07.2010.

Assim, da Decisão C(2010) 4891Comissão de 20.07.2010, alterada pela Decisão C(2012) 2011 
final de 4 de abril de 2012, resultam as seguintes conclusões:

A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
de países terceiros e as medidas relativas o respetivo regime de financiamento podem constituir auxílios 
de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de financia-
mento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação prévia 
nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Comissão 
manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios esta-
tais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em que a 
Comissão consideraria a Decisão como executada.

O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de dezembro de 2006, estabelece, no seu 
artigo 2º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no n.º 1, do 
artigo 107º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do artigo 108º 
do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período 
de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do setor vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
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que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

Em setembro de 2012 - através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. n.º 3  -, 
a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas como 
auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram abran-
gidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de dezembro de 2006 e cumprem os 
limites de minimis aí estabelecidos.

Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de 
qualquer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado 
e que as medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios es-
tatais no âmbito do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108º, 
n.º 3 do TFUE.

O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas não 
colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao dever 
de notificação prévia instituído no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de Estado 
nos termos do artigo 107º do TFUE.

VIII. Para a decisão é relevante a seguinte legislação:
Artigo 1º. do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
1 - Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produzidos nou-

tros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui 
contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção 
genérica e à coordenação geral do setor ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos 
respetivos serviços regionais.

Artigo 11º, n.º 2 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio

2 - Do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos.

Artigo 12º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio

1 - Para os vinhos e produtos vínicos certificados, a taxa de promoção é devida pelos agentes 
económicos referidos no artigo 6º e deve ser liquidada e cobrada simultaneamente, consoante os casos, 
num dos atos previstos nas alíneas a) e b) do artigo 7º, devendo a entidade certificadora proceder à 
liquidação e cobrança das duas taxas no mesmo ato

Artigo 107º do TFUE (ex -artigo 87º TCE)

1. Salvo disposição em contrário dos Tratados, são incompatíveis com o mercado interno, na 
medida em que afetem as trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos 
Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem 
ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções.

Artigo 108º do TFUE (ex -artigo 88º TCE)

1. A Comissão procederá, em cooperação com os Estados -Membros, ao exame permanente dos 
regimes de auxílios existentes nesses Estados. A Comissão proporá também aos Estados -Membros as 
medidas adequadas, que sejam exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do 
mercado interno.

2. Se a Comissão, depois de ter notificado os interessados para apresentarem as suas obser-
vações, verificar que um auxílio concedido por um Estado ou proveniente de recursos estatais 
não é compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107º, ou que esse auxílio está a 
ser aplicado de forma abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse 
auxílio no prazo que ela fixar.

Se o Estado em causa não der cumprimento a esta decisão no prazo fixado, a Comissão ou qual-
quer outro Estado interessado podem recorrer diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia, 
em derrogação do disposto nos artigos 258º e 259º.

A pedido de qualquer Estado -Membro, o Conselho, deliberando por unanimidade, pode decidir 
que um auxílio, instituído ou a instituir por esse Estado, deve considerar -se compatível com o mercado 
interno, em derrogação do disposto no artigo 107º ou nos regulamentos previstos no artigo 109º, se 
circunstâncias excecionais justificarem tal decisão. Se, em relação a este auxílio, a Comissão tiver dado 
início ao procedimento previsto no primeiro parágrafo deste número, o pedido do Estado interessado 
dirigido ao Conselho terá por efeito suspender o referido procedimento até que o Conselho se pronuncie 
sobre a questão.
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Todavia, se o Conselho não se pronunciar no prazo de três meses a contar da data do pedido, a 
Comissão decidirá.

3. Para que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente 
dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que 
determinado projeto de auxílio não é compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107º, 
deve sem demora dar início ao procedimento previsto no número anterior. O Estado -Membro em causa 
não pode pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma 
decisão final.

4. A Comissão pode adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais que, conforme 
determinado pelo Conselho nos termos do artigo 109º, podem ficar dispensadas do procedimento pre-
visto no n.º 3 do presente artigo.

Artigo 109º do TFUE (ex -artigo 89º TCE)

O Conselho, sob proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu, pode adotar todos 
os regulamentos adequados à execução dos artigos 107º e 108º e fixar, designadamente, as condições 
de aplicação do n.º 3 do artº 108º.

REGULAMENTO (CE) n.º 659/1999 do CONSELHO, de 22 de março de 1999

Artigo 2º

Notificação de novo auxílio

1. Salvo disposição em contrário dos regulamentos adotados nos termos do artigo 94º ou de outras 
disposições pertinentes do Tratado, a Comissão deve ser notificada a tempo pelo Estado -membro em 
causa de todos os projetos de concessão de novos auxílios. A Comissão informará imediatamente o 
Estado -membro da receção da notificação.

2. Na notificação, o Estado -membro em causa deve fornecer todas as informações necessárias 
para que a Comissão possa tomar uma decisão nos termos dos artigos 4º e 7º, adiante designada «no-
tificação completa».

Artigo 3º

Cláusula suspensiva

Os auxílios a notificar nos termos do n.º 1 do artigo 2º não serão executados antes de a Comissão 
ter tomado, ou de se poder considerar que tomou, uma decisão que os autorize.

Artigo 4º

Análise preliminar da notificação e decisões da Comissão

1. A Comissão procederá à análise da notificação imediatamente após a sua receção. Sem preju-
ízo do disposto no artigo 8º, a Comissão tomará uma decisão nos termos dos nºs 2, 3 ou 4 do presente 
artigo.

2. Quando, após análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada não constitui 
um auxílio, fará constar esse facto por via de decisão.

3. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que não há dúvidas quanto à compa-
tibilidade da medida notificada com o mercado comum, na medida em que está abrangida pelo n.º 1 do 
artigo 92º do Tratado, decidirá que essa medida é compatível com o mercado comum, adiante designada 
«decisão de não levantar objeções». A decisão referirá expressamente a derrogação do Tratado que 
foi aplicada.

4. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada suscita dú-
vidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum, decidirá dar início ao procedimento formal 
de investigação nos termos do n.º 2 do artigo 93º do Tratado, adiante designada «decisão de início de 
um procedimento formal de investigação».

Artigo 17º

Cooperação nos termos do n.º 1 do artigo 93º do Tratado

1. A Comissão obterá do Estado -membro em causa todas as informações necessárias para, em 
cooperação com o Estado -membro, proceder ao exame dos regimes de auxílio existentes, nos termos 
do n.º 1 do artigo 93º do Tratado.

2. Quando a Comissão considerar que um regime de auxílio existente não é ou deixou de ser 
compatível com o mercado comum, informará o Estado -membro em causa da sua conclusão preliminar 
e dar -lhe -á a possibilidade de apresentar as suas observações no prazo de um mês. A Comissão pode 
prorrogar este prazo em casos devidamente justificados.
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(Regulamento (CE) n.º 994/98 do Conselho de 7 de maio de 1998)

Artigo 2º

De minimis

1. A Comissão pode, através de regulamento adotado nos termos do artigo 8º do presente regu-
lamento, determinar que, tendo em conta a evolução e o funcionamento do mercado comum, determi-
nados auxílios não satisfazem todos os critérios previstos no n.º 1 do artigo 92º do Tratado sendo, por 
conseguinte, isentos do processo de notificação previsto no n.º 3 do artigo 93º do Tratado, desde que os 
auxílios concedidos a uma mesma empresa, durante determinado período, não excedam um montante 
fixo determinado.

2. Os Estados -membros prestarão a todo o tempo, a pedido da Comissão, todas as informações 
adicionais relativas aos auxílios isentos nos termos do n.º 1.

Regulamento (CE) n.º 69/2001 da Comissão de 12 de janeiro de 2001

Artigo 2º

Auxílios de minimis

1. Considera -se que as medidas de auxílio não preenchem todos os critérios do n.º 1 do artigo 87º 
do Tratado, não sendo, por conseguinte, abrangidas pelo procedimento de notificação previsto no n.º 3 
do artigo 88º do Tratado, se reunirem as condições estabelecidas nos nºs 2 e 3.

2. O montante total dos auxílios de minimis concedidos a uma empresa não pode exceder 100000 
euros durante um período de três anos. Este limiar é aplicável independentemente da forma dos auxílios 
ou do objetivo prosseguido.

3. O limiar fixado no n.º 2 é expresso em termos de subvenção. Todos os valores utilizados referir-
-se -ão aos montantes brutos, isto é, antes da dedução de impostos diretos. Sempre que um auxílio for 
concedido sob uma forma distinta da subvenção, o montante do auxílio será o seu equivalente -subvenção 
bruto.

O valor dos auxílios desembolsáveis em várias prestações será o seu valor atualizado reportado ao 
momento da concessão. A taxa de juro a utilizar para efeitos de atualização e do cálculo do montante 
do auxílio, no caso de um empréstimo em condições preferenciais, será a taxa de referência aplicável 
no momento da concessão.

Artigo 4º

1. O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da data da sua publicação 
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.  - (JO L 10 de 13.1.2001)

Mantém -se em vigor até 31 de dezembro de 2006.

Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão de 15 de dezembro de 2006

Artigo 2º

Auxílios de minimis

1. Considera -se que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no n.º 1 do artigo 87º 
do Tratado, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do artigo 88º do Tratado, 
se reunirem as condições estabelecidas nos nºs 2 a 5.

2. O montante total dos auxílios de minimis concedidos a uma empresa não pode exceder 200 000 
euros, durante um período de três exercícios financeiros. Na totalidade, os auxílios

de minimis concedidos a qualquer empresa que desenvolva atividades no setor dos transportes 
rodoviários não pode exceder 100 000 euros, durante um período de três exercícios financeiros.

Estes limiares são aplicáveis qualquer que seja a forma dos auxílios de minimis ou o seu objetivo 
e independentemente de os auxílios concedidos pelo Estado -Membro serem financiados, no todo ou 
em parte, por recursos comunitários. O período é determinado com base nos exercícios financeiros 
utilizados pela empresa no Estado -Membro em causa.

Sempre que o montante total de um auxílio concedido ao abrigo de uma medida de auxílio exceder 
este limiar, o montante do auxílio, incluindo qualquer fração que não exceda esse

limiar, não pode beneficiar do disposto no presente regulamento.
Neste caso, a aplicação do presente regulamento não pode ser invocada relativamente a tal medida 

de auxílio, nem no momento da concessão do auxílio nem posteriormente.

Artigo 6º

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia.
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É aplicável a partir de 1 de janeiro de 2007 e até 31 de dezembro de 2013.
IX. Em face das normas do DL n.º 119/97, de 15 de maio (artº 1º, n.º 1), temos então que a taxa 

de promoção incide sobre a produção dos vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, 
bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, constituindo contrapartida dos serviços 
prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho, relativamente à promoção genérica e à coordenação geral 
do setor. Aliás, esta promoção constitui mesmo uma das atribuições daquele Instituto (artº 5º, n.º 1 do 
Decreto -Lei n.º 102/93, de 2 de abril).

A mesma taxa destina -se a financiar:
a) A promoção genérica do setor:
b) A coordenação geral do setor.
Do produto dessa taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 

da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos.

Também a Decisão C -43/2004 da Comissão referida e transcrita no probatório supra distinguiu 
as várias atividades financiadas por aquela taxa, a saber:

 - o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação.

IX.1. Como é sabido o Tratado CEE, relativamente a auxílios por parte dos Estados -membros, 
determinava no seu artº 87º, n.º 1 (hoje artº 107º, n.º 1 do TFUE) que salvo disposição em contrário 
dos Tratados, eram incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetassem as trocas co-
merciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos 
estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, 
favorecendo certas empresas ou certas produções.

E, a fim de evitar auxílios ofensivos dos Tratados, era estabelecido um procedimento através do 
qual a Comissão, em cooperação com os Estados -Membros, procedia ao exame permanente dos regimes 
de auxílios existentes nesses Estados, propondo também aos mesmos as medidas adequadas que fossem 
exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do mercado interno.

No âmbito de tal procedimento, verificando a Comissão que um auxílio concedido por um Estado 
ou proveniente de recursos estatais não é compatível com o mercado interno, ou que esse auxílio está a 
ser aplicado de forma abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio 
no prazo que ela fixar.

Este regime impõe que os Estados -membros devam informar a Comissão atempadamente dos 
projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que de-
terminado projeto de auxílio não é compatível com o mercado interno deve sem demora dar início ao 
procedimento previsto no citado artº 88º (hoje 108º do TFUE). O Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma decisão 
final.

Todavia, a Comissão pode também adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais 
que podem ficar dispensadas do procedimento acima referido. A eles nos referiremos adiante.

IX.2. No caso concreto dos autos, não existiu uma comunicação prévia por parte do Estado 
Português no sentido de que pretendia conceder auxílios ao setor da vinha e do vinho, antes tendo 
havido uma queixa, tal como resulta da parte inicial da Decisão de 20 de julho de 2010 relativa à taxa 
parafiscal de promoção do vinho aplicada por Portugal C 43/04 (ex NN 38/03)  - Jornal Oficial n.º L 
005, de 08/01/2011, págs. 0011  - 0026

Com efeito aí ficou escrito o seguinte:
“(1)Na sequência de uma queixa, a Comissão Europeia questionou as autoridades portuguesas, por 

ofício de 20 de janeiro de 2003, sobre uma taxa parafiscal de promoção do vinho, cobrada pelo Instituto 
da Vinha e do Vinho, assim como sobre as medidas financiadas pelo produto dessa imposição”.

(2) A Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia respondeu à Comissão por 
ofício de 14 de março de 2003. Em resposta às perguntas formuladas pelos serviços da Comissão por 
telecópias de 14 de maio e 22 de dezembro de 2003, foram enviadas informações complementares por 
ofícios de 4 de agosto e 2 de setembro de 2003 e de 24 de fevereiro e 15 de julho de 2004.

(3) Uma vez que foi dada execução ao dispositivo em causa desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados. Com efeito, as medidas 
aplicadas por Portugal constituem novos auxílios, não notificados à Comissão e, por esse facto, ilegais, 
nos termos do artigo 1º, alínea f), do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de março 
de 1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93º do Tratado CE [3] (atual artigo 108.o do 
TFUE).
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(4) Por ofício de 6 de dezembro de 2004 [C(2004) 4522], a Comissão notificou a Portugal a sua 
decisão de início do procedimento formal de exame previsto no artigo 108º, n.º 2, do TFUE relativa-
mente ao auxílio em causa. A decisão da Comissão de dar início ao procedimento foi publicada no 
Jornal Oficial das Comunidades Europeias [4].  - JO C 92 de 16.4.2005, p. 12.

IX.3. Porém, anteriormente e relativamente a esta mesma queixa a Comissão havia já decidido 
o seguinte:

(AUXÍLIO ESTATAL — PORTUGAL
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do vinho

Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE 
 - JO C 92 de 16.4.2005, p. 12

IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
— o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

— o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de cam-
panhas de promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um 
auxílio;

— as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte, dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

(146) Tendo em conta as considerações expendidas, a Comissão convida Portugal, no âmbito do 
processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE, a apresentar, no prazo de um mês a contar da data 
da receção da presente, as suas observações e a prestar todas as informações úteis para a apreciação das 
medidas em causa, nomeadamente quanto à natureza não discriminatória do método de financiamento 
dos auxílios tratados na presente decisão e quanto ao caráter objetivo da campanha de publicidade 
desenvolvida nos mercados dos Estados -Membros e de países terceiros.

IX.4. Aqui chegados, em face dos factos provados nos autos, da legislação transcrita e da Decisão 
da Comissão, podemos retirar as seguintes conclusões:

1ª) A taxa de promoção prevista no DL n.º 119/97, de 15 de maio, engloba várias parcelas.
2ª) Dessas parcelas o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV 

enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal, bem 
como o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constituem um auxílio estatais 
para efeitos do Tratado CEE (hoje TFUE).

Deste modo, uma parte da taxa que financia estas atividades é legal, não ofendendo as normas do 
Tratado apontadas pela recorrente.

Porém, constituindo a taxa uma unidade, embora aquela parte não constitua auxílio, será que 
mesmo assim o Estado Português estava obrigado à notificação acima referida, porque a outra parte da 
taxa veio a ser considerado auxílio?

X. Esta questão foi desenvolvidamente tratada no Acórdão deste STA (e Secção) de 23 de abril 
passado, proferido no Processo n.º 29/13, onde ficou escrito, para além do mais, o seguinte:

“6. O controlo dos auxílios não notificados
O artº. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente 

notificada dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma decisão 
final (obrigação de não atuar ou de «standstill»)(1).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito direto na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente à 
Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda a 
ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (2).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os atos praticados durante o período da proibição 
contida no artº. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
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que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afeta a validade dos 
atos de execução de medidas de auxílio, e que a adoção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os atos inválidos»”(3). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acór-
dão de 1973(4), competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do Direito 
Comunitário, com vista a restabelecer o satus quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excecional importância(5).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final da 
Comissão(6). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição 
de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de fevereiro de 
2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição de 
auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adotado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos atos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe-lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efetivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excecionais.».(7)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objeto a restituição dos auxílios 
suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, como 
vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de 
promoção em causa durante o respetivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro 
lado, coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da autoliquidação em causa 
(relativa a setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 2004 dar 
início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no artigo 6º do 
regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação da obrigação 
de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional(8), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar(9), no caso concreto, por ilegalidade formal, 
as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria que a 
autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distin-
guir, por um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas ações de promoção 
e publicidade dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respetivo 
financiamento, através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a compo-
nente da taxa cobrada aos operadores do setor vitivinícola e afeta, no essencial, ao financiamento 
da atividade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da autoliquidação, no valor 
de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de setembro de 2007, com 
fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio(10), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um ato legislativo não tiver tido lugar a sua notificação 
à Comissão ou se o ato legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha pronunciado 
de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência será a veri-
ficação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento(11).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.
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Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do artº. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de novembro de 1991(12).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado(13).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja seletiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afete o comércio entre os EM”(14).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais(15), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não perceção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do setor desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afetação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (artº. 11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto de não 
existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, como vimos, 
em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. Por outro 
lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do setor e cujo objetivo essencial de 
criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não implica, à partida, 
um auxílio concedido direta ou indiretamente através de recursos do Estado e, por outro lado, serem 
imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos auxílios de Estado(16).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, a 
Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das atividades 
desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do setor 
vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um 
auxílio de Estado na aceção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da República 
Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 
de dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afeta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afeta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais ações é que se poderia averiguar se seriam ou 
não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.
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O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade”(17) de tal medida envolver auxílios estatais(18), em termos de exigir 
a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente 
suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilegalidade 
da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o respetivo 
procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do artº. 88º do TCE (ponto L das Con-
clusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da autoliquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside na 
particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor de 
ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas pelas 
vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não su-
biste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da nulidade 
seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a receita da 
taxa afeta ao financiamento das atividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do seu orçamento 
e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa apenas uma 
pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da atividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais.Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afetada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no artº. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da autoliquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de 
Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida”.
XI. Porque a situação tratada no transcrito aresto é idêntica à dos presentes autos, sendo os mes-

mos os intervenientes e sendo as alegações e contra -alegações exatamente iguais, variando apenas o 
montante e o período temporal da taxa, a doutrina que dele resulta é inteiramente transponível para o 
caso dos autos.

Todavia, adiantaremos ainda as seguintes considerações, atendendo a que a Decisão da Comissão 
acima referida e transcrita parcialmente no probatório, refere expressamente que “(133) A presente 
decisão limita -se ao exame da aplicação da taxa parafiscal a partir da sua entrada em vigor e até 31 
de dezembro de 2006, data de entrada em vigor das novas Orientações comunitárias para os auxílios 
estatais no setor agrícola e florestal no período 2007 -  -2013, sem prejuízo da posição que a Comissão 
tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa data”.

Na verdade, desta última frase parece resultar que a Comissão irá continuar a analisar a questão 
à luz novas Orientações comunitárias para os auxílios estatais no setor agrícola e florestal no período 
2007 -  -2013, o que aconselharia a que se aguardasse por tal decisão ou, pelo menos, que se obtivesse 
informação segura sobre se essa análise irá continuar ou não.
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Porém, pelas razões que se adiantarão, entendemos que os autos permitem uma decisão segura sem 
necessidade de quaisquer outras diligências, mesmo estando em causa taxa autoliquidada em 2008.

XI.1. O artigo 108º do TFUE (ex -artigo 88º TCE) determina no seu n.º 3 que a Comissão 
pode adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais que, conforme determinado pelo 
Conselho nos termos do artigo 109º, podem ficar dispensadas do procedimento previsto no n.º 3 do 
presente artigo (informação atempadamente dos projetos relativos à instituição ou alteração de quais-
quer auxílios).

Do mesmo modo, estabelece o artigo 109º do TFUE (ex -artigo 89º TCE) que o Conselho, sob 
proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu, pode adotar todos os regulamentos 
adequados à execução dos artigos 107º e 108º e fixar, designadamente, as condições de aplicação do 
n.º 3 do artº 108º.

Neste sentido, o Regulamento (CE) n.º 994/98 do Conselho de 7 de maio de 1998) veio de-
terminar no seu artigo 2º, n.º 1 que a Comissão pode, através de regulamento adotado nos termos do 
artigo 8º do presente regulamento, determinar que, tendo em conta a evolução e o funcionamento do 
mercado comum, determinados auxílios não satisfazem todos os critérios previstos no n.º 1 do artigo 92º 
do Tratado sendo, por conseguinte, isentos do processo de notificação previsto no n.º 3 do artigo 93º 
do Tratado, desde que os auxílios concedidos a uma mesma empresa, durante determinado período, 
não excedam um montante fixo determinado.

Na sequência de todas as normas transcritas, e com aplicação a partir de 1 de janeiro de 2007 e 
até 31 de dezembro de 2013, veio o Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão de 15 de dezembro 
de 2006 estabelecer o seguinte:

“Artigo 2º

Auxílios de minimis

1. Considera -se que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no n.º 1 do artigo 87º 
do Tratado, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do artigo 88º do Tratado, 
se reunirem as condições estabelecidas nos nºs 2 a 5.

2. O montante total dos auxílios de minimis concedidos a uma empresa não pode exceder 200 
000 euros, durante um período de três exercícios financeiros. Na totalidade, os auxílios de minimis 
concedidos a qualquer empresa que desenvolva atividades no setor dos transportes rodoviários não 
pode exceder 100 000 euros, durante um período de três exercícios financeiros.

Estes limiares são aplicáveis qualquer que seja a forma dos auxílios de minimis ou o seu objetivo 
e independentemente de os auxílios concedidos pelo Estado -Membro serem financiados, no todo ou 
em parte, por recursos comunitários. O período é determinado com base nos exercícios financeiros 
utilizados pela empresa no Estado -Membro em causa.

Sempre que o montante total de um auxílio concedido ao abrigo de uma medida de auxílio exce-
der este limiar, o montante do auxílio, incluindo qualquer fração que não exceda esse limiar, não pode 
beneficiar do disposto no presente regulamento.

Neste caso, a aplicação do presente regulamento não pode ser invocada relativamente a tal medida 
de auxílio, nem no momento da concessão do auxílio nem posteriormente”.

XI.2. Em face do que ficou dito e para efeitos de controlo da concessão dos auxílios dispensados 
de notificação à Comissão, já o Regulamento (CE) n.º 69/2001 da Comissão de 12 de janeiro de 2001 
determinava no seu artº 3º, n.º 3 que:

“3. Os Estados -Membros registarão e compilarão todas as informações relativas à aplicação do 
presente regulamento.

Esses registos conterão todas as informações necessárias para comprovar que as condições 
estabelecidas no presente regulamento foram respeitadas. No que se refere aos auxílios de minimis 
individuais, os Estados -Membros conservarão estes registos por um período de 10 anos subsequente à 
data de concessão do auxílio e no que se refere aos regimes de auxílios de minimis, por um período de 
10 anos subsequente à data em que o último auxílio individual foi concedido ao abrigo desse regime. 
Mediante pedido escrito da Comissão, os Estados -Membros transmitir -lhe -ão, no prazo de 20 dias úteis 
ou num prazo mais longo eventualmente indicado nesse pedido, todas as informações que a Comissão 
entenda necessárias para apreciar o respeito das condições estabelecidas no presente regulamento e, 
em especial, o montante total de auxílios de minimis recebido por uma empresa”.

Em Portugal essa tarefa foi inicialmente atribuída, por despacho de 11 de setembro de 2002 da 
Ministra das Finanças (Despacho n.º 584/02/MEF), à Direção -Geral do Desenvolvimento Regional e 
atualmente de acordo com a Resolução de Conselho de Ministros n.º 27/2009, publicada no DR n.º 56, 
I Série, de 20 de março, cabe ao Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP (IFDR).

Sobre esta matéria, a referida Resolução diz o seguinte:
“Os artigos 87.º e 88.º do Tratado da Comunidade Europeia regulam a atribuição de auxílios de 

Estado às empresas, de forma a tentar evitar distorções ao nível do mercado interno.
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A política de concorrência da União Europeia, desenvolvida nesse âmbito, acolhe a existência de 
auxílios de Estado de reduzido valor que se considera não serem suscetíveis de afetar de forma signi-
ficativa o comércio e a concorrência entre Estados membros.

Foi com este enquadramento que foi consagrada, através do Regulamento (CE) n.º 69/2001, da 
Comissão, de 12 de janeiro, entretanto revogado, a regra de minimis que isentava este tipo de auxílio 
do dever de notificação prévia à Comissão Europeia, previsto no n.º 3 do artigo 88.º do Tratado da 
Comunidade Europeia.

Contudo, os Estados membros só podem conceder novos auxílios sem necessidade de comuni-
cação prévia à Comissão Europeia, ao abrigo da exceção de minimis, designados auxílios de minimis, 
depois de terem verificado que tal concessão não fará com que o montante total de auxílios de minimis 
recebido pela empresa em causa nesse Estado membro durante o período que abrange o exercício fi-
nanceiro em causa, bem como os dois exercícios financeiros anteriores, ultrapasse o limiar estabelecido 
no referido Regulamento.

De acordo com o que dispunha o artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 69/2001, da Comissão, de 
12 de janeiro, o Estado membro podia proceder ao controlo da cumulação dos auxílios de minimis de 
duas formas alternativas:

Mediante obtenção da empresa beneficiária do auxílio de minimis de informações completas sobre 
outros auxílios de minimis recebidos nos três anos anteriores; ou

Através de um registo central dos auxílios de minimis atribuídos com informações completas 
sobre todos os auxílios deste tipo concedidos.

Neste contexto, foi decidido criar um registo central de auxílios de minimis, tendo sido come-
tida esta responsabilidade à ex  -Direção  -Geral do Desenvolvimento Regional, conforme despacho 
n.º 584/02/MEF, de 11 de setembro de 2002.

O referido Regulamento (CE) n.º 69/2001, da Comissão, de 12 de janeiro, vigorou até 31 de de-
zembro de 2006, encontrando  -se agora em vigor, desde 1 de janeiro de 2007, um novo enquadramento 
sobre a matéria, previsto no Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, de 15 de dezembro.

Também o artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, de 15 de dezembro, 
dispõe que o controlo poderá ser efetuado mediante a obtenção, por parte da empresa em causa de uma 
declaração escrita ou através de um registo central de auxílios de minimis.

Considerando que os auxílios de Estado concedidos ao abrigo da regra de minimis tanto podem ser 
enquadrados ao abrigo de programas cofinanciados por fundos comunitários, como por instrumentos 
da inteira responsabilidade do Estado Português, importa ter presente que o registo central extravasa o 
âmbito dos anteriores Quadros Comunitários de Apoio, bem como do Quadro de Referência Estratégico 
Nacional, de modo a observar os requisitos estabelecidos no n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento (CE) 
n.º 1998/2006, da Comissão, de 15 de dezembro.

Importa também ponderar a experiência acumulada no Instituto Financeiro para o Desenvolvi-
mento Regional, I. P. (IFDR, I. P.), no domínio da organização e manutenção de um registo central dos 
auxílios de minimis.

Importa por fim sublinhar, que a desejada utilidade e qualidade do registo central de auxílios de 
minimis depende em grande medida da capacidade e legitimidade do IFDR, I. P., em poder recolher 
informação de todos os organismos do Estado que concedem este tipo de auxílios às empresas.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Proceder à criação de um registo central de auxílios de minimis, que contenha informações 

completas sobre todos os auxílios deste tipo concedidos por qualquer entidade nacional, ao abrigo do dis-
posto no n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, de 15 de dezembro.

2 — Atribuir ao Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, I. P. (IFDR, I. P.), a res-
ponsabilidade pelo controlo de acumulação dos apoios financeiros concedidos ao abrigo da regra de 
minimis, nos termos do citado Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, de 15 de dezembro.

3 — Incumbir o IFDR, I. P., de estabelecer os elementos e os procedimentos necessários ao cum-
primento das funções de controlo da atribuição dos auxílios de minimis, que consistem designadamente:

a) Na definição da informação objeto de recolha;
b) No estabelecimento dos procedimentos de comunicação das ajudas;
c) Na elaboração e divulgação dos relatórios de atividade de controlo dos auxílios de minimis.
4 — Mandatar o IFDR, I. P., para implementar os procedimentos referidos no número anterior 

junto de todas as entidades responsáveis pela atribuição dos auxílios em causa e cuja colaboração se 
afigura indispensável para um funcionamento efetivo e eficaz deste registo”.

Temos então que existe um registo obrigatório dos auxílios concedidos e dispensados de notifi-
cação à Comissão, desde que contidos no citado Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, de 
15 de dezembro (em vigor desde 1 de janeiro de 2007 a 31.12. 20013).

Ora, julgando -se a recorrente com direito a invocar a falta de notificação dos auxílios e a obter 
a anulação da autoliquidação, cumpria -lhe, antes de mais, alegar e provar que os auxílios concedidos 
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ultrapassavam os valores permitidos pelo direito comunitário. Isto porque, de acordo como o artº 342º, 
n.º 1 do Código Civil “Àquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do 
direito alegado”.

E não se diga que essa prova lhe seria difícil ou impossível, pois, em face do disposto nos artºs 7º 
e 12º da Lei n.º 65/93, de 26 de agosto, o respetivo serviço estava obrigado a fornecer -lhe os elementos 
que entendesse, desde que invocasse a sua legitimidade para o efeito.

A única argumentação da recorrente para a anulação da liquidação  -na sua totalidade  - é a da 
violação formal da obrigação de notificação do auxílio imposta pelo artº 88.º do TCE (atual n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE).

Assim, ainda que a Comissão viesse a reconhecer mais tarde relativamente às taxas liquidadas a 
partir de 01.01.2007 a mesma natureza das liquidadas até então, nunca a pretensão da recorrente poderia 
vingar sem alegar e provar que os auxílios estavam obrigados a ser comunicados por ultrapassarem os 
valores “de minimis”.

Deste modo, limitando -se a recorrente a alegar abstratamente a falta de notificação dos auxílios à 
Comissão, mas sem provar se essa notificação era obrigatória, a sua pretensão não pode proceder, ainda 
que se entenda que a Comissão pode vir a pronunciar -se relativamente às taxas liquidadas posteriormente 
a 1 de janeiro de 2007, no mesmo sentido em que se pronunciou às taxas liquidadadas até 31.12.2006.

Em conclusão:
1º) A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as atribuições do Instituto 

da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do setor e representando mais de 62% do orçamento afeto ao 
financiamento dos serviços de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada à qualificação dos auxílios, não 
estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respetivo procedimento legislativo de criação.

2º)  - A Comissão concluiu, logo no início do procedimento de averiguação, que a parte da taxa 
de promoção do vinho afeta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, tendo 
apenas considerado auxílio a parte referente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho portu-
guês nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e ao financiamento dos auxílios 
tratados na presente decisão (sito até 31.12.2006).”

3º) De todo o modo, nem todos os auxílios carecem de notificação à Comissão, devendo os Estados-
-Membros proceder aos registos dos auxílios concedidos e que se enquadrem nos Regulamentos que 
estabeleçam auxílios “de minimis”.

4º) Assim sendo, apesar de a Comissão não se ter pronunciado relativamente ao período posterior a 
1 de janeiro de 2007 (ou mesmo que venha a pronunciar -se em sentido idêntico ao das taxas do período 
anterior), a pretensão da recorrente nunca poderia proceder pois que sempre teria de alegar e provar que 
os auxílios concedidos – isto aceitando que estamos perante auxílios para os feitos em causa nos autos 
– ultrapassavam os limites estabelecidos no Regulamento n.º 1998/2006 acima citado.

Em face do que ficou dito, improcedem as conclusões das alegações e, em consequência, o re-
curso.

XII. Nestes termos e pelo exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-
premo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 26 de junho de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado.

(1) Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de março de 1999.
(2) Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, “O 

Papel dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da 
última frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE ?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, 
cit., p. 56.

(3) Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.
(4) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.
(5) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.
(6) Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de novembro de 1990, Processo C -354/90.
(7) Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.

(8) Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui 
jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas 
de Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respetivo direito nacional, o que engloba o regime do procedi-
mento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis 
ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou 
análogos meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A 
revogação de atos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, 
Revista do Ministério Público, Ano 33, outubro/dezembro, de 2012, pp. 33 ss.
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(9) Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos arts. 281 e 
282º da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos 
pasmados no art. 73º do CPTA.

(10) Segundo o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produ-
zidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
setor ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respetivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, nº1, dispõe -se que “São objeto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.

(11) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.
(12) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do Advogado-

-Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de setembro de 1990, proc C -5/89.
(13) Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.
(14) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina Coim-

bra, 2012, p. 520.
(15) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., 

p. 714.
(16) Cfr. Acórdão de 20 de novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de julho de 2004, C -345/02 (Pearle 

Bv).
(17) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.
(18) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, 

Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38. 

 Acórdão de 26 de Junho de 2013.

Assunto:

Tributação por Métodos Indirectos. Revisão da Matéria Tributável. Condição de 
impugnabilidade.

Sumário:

 I — Nos termos do disposto no n.º 5 do art. 86.º da LGT e no n.º 1 do art. 117.º do 
CPPT, a impugnação do acto de avaliação indirecta com fundamento na falta dos 
pressupostos da determinação da matéria tributável por métodos indirectos ou 
no erro na quantificação só é possível após prévia reclamação (procedimento de 
revisão de matéria tributável) de acordo com o disposto nos arts. 91.º a 94.º da 
LGT.

 II — Isto, sem prejuízo de poderem ser conhecidos na impugnação outros vícios que 
não estejam sujeitos àquela condição de impugnabilidade judicial.

Processo n.º 216/13 -30.
Recorrente: A……….., Lda.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da decisão de absolvição da Fazenda Pública da instância proferida no 
processo de impugnação judicial com o n.º 588/11.0BEBRG

1. RELATÓRIO
1.1 A Administração tributária (AT), na sequência de uma fiscalização à sociedade denominada 

“A…………, Lda.” (a seguir Contribuinte, Impugnante ou Recorrente), entendeu fixar -lhe a matéria 
tributável e o IVA que considerou em falta por métodos indirectos (1).

A Contribuinte apresentou pedido de revisão ao abrigo do disposto no art. 78.º da Lei Geral Tribu-
tária (LGT). A AT convolou o requerimento em reclamação graciosa, prevista no art. 70.º do Código de 
Procedimento e de Processo Tributário (CPPT), e, ulteriormente, indeferiu -a por falta de prévio pedido 
de revisão da matéria tributável previsto no art. 91.º da LGT.

Notificada dessa decisão de indeferimento, veio a Contribuinte interpor impugnação judicial em 
que, alegando que o recurso aos métodos indirectos foi decidido no pressuposto da inexistência de con-
tabilidade para o ano de 2007, mas «possui os elementos de contabilidade», «que, agora, como sempre, 
está disposta a exibir», concluiu com a formulação do seguinte pedido: «deve revogar -se o despacho 
impugnado e ordenar -se a revisão dos actos tributários decorrentes do relatório de inspecção, o que 
deve ser feito através de métodos directos».
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1.2 A Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga julgou a impugnação improcedente, por 
considerar que, não tendo a Impugnante pedido previamente a revisão da matéria tributável, não pode 
agora impugnar as liquidações de IVA.

1.3 Inconformada com a decisão, a Impugnante dela interpôs recurso para o Tribunal Central 
Administrativo Norte, recurso que foi admitido, com subida imediata, nos próprios autos e efeito 
meramente devolutivo.

1.4 A Recorrente apresentou as respectivas alegações, que sintetizou em conclusões do seguinte teor:
«
(i) O indeferimento do pedido de revisão da matéria tributável apresentado pelo contribuinte, nos 

termos do artigo 78.º da LGT, é judicialmente impugnável.
(ii) Este preceito não consagra uma mera faculdade discricionária, mas um verdadeiro poder -dever 

da administração tributária.
(iii) Verificados os factos de erro imputável aos serviços na liquidação de que tenha resultado 

imposto a mais ou de injustiça grave ou notória na tributação (como resultou pelo facto de ter sido 
aplicado o sistema de métodos indirectos), a administração fiscal não goza de qualquer liberdade de 
proceder ou não à revisão, respectivamente, da liquidação ou da fixação da matéria tributável.

(iv) O incumprimento desse poder -dever de revisão oficiosa, constitui um acto lesivo dos particu-
lares, doutrina que é confirmada pelo artigo 95.º n.º 2, alínea d) da LGT, na medida em que considera 
poder ser lesivo o indeferimento do pedido de revisão da liquidação do imposto.

(v) O direito à impugnação ou recurso contencioso é independente, por outro lado, da forma do 
acto. Não se cinge, pois, aos actos tributários stricto sensu ou aos actos administrativos definitivos em 
questões fiscais.

(vi) O Direito de impugnação ou recurso dos actos tributários ou administrativos é independente 
da sua forma, podendo abranger qualquer acto lesivo.

(vii) Apesar de a impugnação judicial com fundamento em erro na quantificação ou nos pressu-
postos da determinação indirecta da matéria tributável estar dependente de prévio pedido de revisão 
em harmonia com o disposto no n.º 5 do artigo 86.º e 91.º da LGT e n.º 1 do artigo 117.º do CPPT, essa 
condição de impugnabilidade não funciona se na impugnação forem invocados outros fundamentos 
para além daqueles, como sucede nos presentes autos.

Termos em que, e nos mais de direito que V. Exas. mui doutamente suprirão, deve a sentença 
recorrida ser revogada substituindo -se por decisão que ordene conhecimento dos fundamentos da 
impugnação e bem assim do pedido, assim se fazendo a costumada JUSTIÇA!».

1.5 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.6 O Tribunal Central Administrativo Norte declarou -se incompetente em razão da hierarquia, 

declarando competente o Supremo Tribunal Administrativo, ao qual os autos foram remetidos a re-
querimento da Recorrente.

1.7 Recebidos os autos neste Supremo Tribunal Administrativo, foi dada vista ao Ministério Pú-
blico e o Procurador -Geral Adjunto remeteu para o parecer emitido pelo Representante do Ministério 
Público junto do Tribunal Central Administrativo Norte, no sentido de a Recorrente fosse convidada 
a apresentar novas conclusões em que indique as razões da sua discordância com a decisão recorrida 
e as normas legais violadas.

1.8 Foram colhidos os vistos dos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.9 As questões que cumpre apreciar e decidir são, por esta ordem, as de saber se
• se as conclusões de recurso cumprem os requisitos legais (questão suscitada pelo Ministério 

Público);
• se a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga fez correcto julgamento ao considerar 

verificada a inimpugnabilidade das liquidações de IVA (questão suscitada pela Recorrente); na negativa,
• se pode este Supremo Tribunal Administrativo conhecer do mérito da impugnação judicial em 

substituição do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga e, na afirmativa, se a impugnação pode 
proceder.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
A decisão recorrida efectuou o julgamento de facto nos seguintes termos:
«Com interesse para a apreciação desta excepção, considero provados, pelos documentos juntos 

aos autos, os seguintes factos:
1. Por ofício n.º 503095, datado de 22.01.2010 [(2)], foi a impugnante notificada do relatório da 

inspecção tributária, do qual consta, nomeadamente, o seguinte: “Da fixação do Imposto s/ o Valor 
acrescentado (IVA), por métodos indirectos, nos termos do art. 87 a 90 da LGT (…)

(...)
Nos termos do artigo 91 da LGT, poderá(ão) solicitar a revisão da matéria colectável fixada por 

métodos indirectos (…) a apresentar no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da presente 
notificação (…)” - Cf. Processo Administrativo, apenso.
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2. Em 28/05/2010, a impugnante deu entrada de requerimento, endereçado ao Director Distrital 
de Finanças de Braga, requerendo a revisão dos actos tributários, ao abrigo do art. 78, na sequência das 
notificações das liquidações adicionais de IVA – notificadas a 23.03.2010 e 8.04. – cf. PA

3. Dá -se por reproduzida a informação prestada sobre a reclamação, a fls. 83 do apenso, de que 
consta, nomeadamente, que a impugnante não apresentou nenhum pedido de revisão da matéria colec-
tável, nos termos do art. 91 da LGT.

4. Por despacho de 09.07.2010, o referido requerimento foi convolado em reclamação graciosa 
das liquidações adicionais de IVA, o qual veio a ser indeferido, por despacho de 4.01.2011 e 31.01.2011 
e seus fundamentos cf. apenso, nomeadamente fls. numeradas com o n.ºs 38 ss.

5. A impugnante foi notificada do despacho de indeferimento para efeitos de audição prévia (fls. 
48 ss) tendo -se pronunciado, nos termos de fls. 65 ss do apenso.

6. Por despacho de 16.02.2011, a fls. 63 ss do apenso, foi a reclamação indeferida, pelos funda-
mentos deles constantes e de que, nomeadamente consta “Que os Serviços (...) uma nova informação, 
em que dão conta que a reclamante não utilizou o mecanismo previsto no art. 91 da Lei Geral Tributá-
ria, sede própria para dirimir argumentos sobre o mérito e legitimidade das correcções efectuadas no 
decurso do procedimento inspectivo.

Efectivamente, nos termos do artigo 86, n.º 3, da LGT, “a avaliação indirecta não é susceptível 
de impugnação contenciosa directa, salvo (...) referindo o n.º 5 do mesmo artigo que “em caso de erro 
na quantificação ou nos pressupostos da determinação indirecta da matéria colectável, a impugnação 
judicial (...) depende de prévia reclamação nos termos da presente lei” – cf. ainda fls. 7ss dos autos

7. A impugnante foi notificada em 2.03.2011, tendo a presente impugnação dado entrada a 
17.03.2011 – cf. apenso e fls. 2 dos autos».

2.2 DE DIREITO
2.2.1 SOBRE AS CONCLUSÕES DO RECURSO E AS QUESTÕES A APRECIAR E DECIDIR
Antes de entrar na apreciação do recurso, impõe -se justificar por que não acedemos à promoção 

do Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal Administrativo, de que se notificasse a Re-
corrente para apresentar novas conclusões em que indique as razões da sua discordância com a decisão 
recorrida e as normas legais violadas, sob a cominação de não conhecimento do recurso.

Salvo o devido respeito, é bem perceptível o motivo por que a Recorrente discorda da sentença. 
Por um lado, entende que o indeferimento do pedido de revisão formulado ao abrigo do disposto no 
art. 78.º da LGT é impugnável e, por outro, sustenta que a impugnação judicial não está dependente do 
prévio pedido de revisão formulado nos termos dos arts. 86.º, n.º 5, e 91.º da LGT quando, como no 
caso, tem outros fundamentos que não exclusivamente o erro na quantificação ou nos pressupostos da 
determinação indirecta da matéria tributável.

Dito isto, podemos avançar, no que concerne ao primeiro dos fundamentos de recurso, que a 
Recorrente labora em erro quando considera que está perante o indeferimento de um pedido de revisão 
formulado ao abrigo do art. 78.º da LGT.

Na verdade, como resulta do disposto na matéria de facto que vem dada como assente e que não 
foi posta em causa, o pedido de revisão que foi formulado ao abrigo do art. 78.º da LGT foi convolado 
pela AT em reclamação graciosa, convolação de que a ora Recorrente foi notificada e contra a qual não 
reagiu em tempo oportuno.

Por isso, não pode a Recorrente pretender que vem atacar uma decisão que indeferiu um pedido 
de revisão formulado ao abrigo do art. 78.º da LGT. O que veio, sim, foi reagir contenciosamente 
contra o indeferimento da reclamação graciosa. Indeferimento esse que teve como fundamento a falta 
reclamação prévia necessária nos termos dos arts. 86.º, n.º 5, e 91.º da LGT.

Assim, resta apreciar se a reclamação graciosa, tal como a impugnação judicial, estava dependente 
da dedução prévia dessa reclamação prevista no n.º 5 do art. 86.º da LGT e que o art. 91.º da mesma 
Lei configura como um procedimento de revisão.

2.2.2 DA RECLAMAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA
Como deixámos já dito, a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga absolveu a Fazenda 

Pública da instância, abstendo -se do conhecimento do mérito da impugnação judicial, porque considerou 
que o único fundamento de impugnação judicial invocado na petição inicial era o erro nos pressupos-
tos da utilização dos métodos indirectos, motivo por que se impunha que a Impugnante, previamente, 
tivesse deduzido reclamação do acto de fixação da matéria tributável.

A Recorrente não discute a interpretação das normas efectuada pela Juíza do Tribunal a quo. Na 
verdade, a lei – art. 86.º, n.º 5, da LGT (3) e art. 117.º, n.º 1, do CPPT (4) – fixa uma condição para a 
impugnação com fundamento em erro na quantificação ou nos pressupostos da determinação indirecta da 
matéria tributável: a prévia reclamação, nos termos dos arts. 91.º a 94.º da LGT. Esta prévia reclamação 
constitui um mecanismo tendente a evitar que a discussão passe logo para sede contenciosa e judicial, 
quando ainda há uma hipótese de, em sede administrativa, haver acordo entre a AT e o sujeito passivo 
acerca da matéria tributável. Na verdade, o procedimento de revisão está vocacionado para a resolução 
de meras questões técnicas e não jurídicas, sem prejuízo da apreciação das questões de direito que se 



2849

refiram aos pressupostos da utilização dos métodos indirectos, «que estão profundamente conexionadas 
com a verificação dos respectivos pressupostos de facto» (5), como decorre do n.º 14 do art. 91.º da 
LGT (6); o procedimento de revisão abrange não só as operações de quantificação através de métodos 
indirectos, mas também a decisão de os utilizar, como evidencia claramente o art. 117.º, n.º 1, do CPPT. 
Na verdade, se a impugnação dos actos tributários com base em «erro nos pressupostos de aplicação 
de métodos indirectos» depende de prévia apresentação do pedido de revisão da matéria tributável, é 
forçoso concluir que este procedimento abrange a decisão de utilização de métodos indirectos.

A discordância da Recorrente com a sentença circunscreve -se aos fundamentos da impugnação 
judicial: enquanto a sentença considerou que o único fundamento de impugnação judicial invocado na 
petição inicial era o erro nos pressupostos da utilização dos métodos indirectos, a Recorrente entende 
que invocou também «outros fundamentos para além daqueles», embora não concretize quais sejam.

Pretende a Recorrente que, relativamente a esses “outros fundamentos”, não lhe está vedada a 
impugnação judicial por falta da prévia reclamação do acto de fixação da matéria tributável.

É certo que, como ficou dito no acórdão desta Secção do Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo de 20 de Junho de 2012 (7), «[s]e a falta do pressuposto processual inominado 
previsto naquelas normas [art. 86.º, n.º 5, da LGT e art. 117.º, n.º 1, do CPPT] implica que o tribunal não 
possa conhecer a invalidade do acto tributário fundada em “erro na quantificação da matéria colectável” 
e “erro nos pressupostos de aplicação de métodos indirectos”, então não está vedado que conheça da 
invalidade fundada em ilegalidades de espécie diferente. É que, na estrutura do acto tributário, aqueles 
são momentos autónomos que abstractamente se podem separar dos demais. O acto tributário, como 
qualquer outro acto administrativo, pode decompor -se em vários “elementos” ou “momentos”, sem 
que a lesão de uns possa afectar ou influir na perfeição dos outros, embora suficiente para o invalidar. 
Apesar de consolidada a aplicação de métodos indirectos e a quantificação da matéria tributável, 
ainda que seja por falta de revisão, isso não significa que o acto esteja impecável quanto aos demais 
momentos em que se abstractamente se pode decompor. A ilegalidade pode impor -se em virtude da 
afectação de elementos subjectivos, objectivos ou formais, que nada tenham a ver com os pressupostos 
que determinaram a avaliação indirecta ou com a quantificação da matéria colectável».

É esta a tese que tem vindo a ser sustentada na doutrina (8) e na jurisprudência (9).
Mas, manifestamente, no caso sub judice não foi invocado qualquer outro fundamento senão a 

falta de verificação dos pressupostos para aplicação dos métodos indirectos.
Na verdade, o que a Impugnante sustentou foi que não se verificam os pressupostos da determi-

nação da matéria tributável por métodos indirectos, uma vez que a contabilidade que a AT considerou 
em falta existe, pelo que possível a determinação da matéria tributável por métodos directos.

Concluímos, pois, que bem andou a Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga ao con-
siderar que o único fundamento da impugnação judicial é o erro nos pressupostos da determinação da 
matéria tributável por métodos indirectos e, assim, porque não foi previamente requerida a revisão da 
matéria tributável, se verificava um obstáculo ao prosseguimento do processo.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Nos termos do disposto no n.º 5 do art. 86.º da LGT e no n.º 1 do art. 117.º do CPPT, a impug-

nação do acto de avaliação indirecta com fundamento na falta dos pressupostos da determinação da ma-
téria tributável por métodos indirectos ou no erro na quantificação só é possível após prévia reclamação 
(procedimento de revisão de matéria tributável) de acordo com o disposto nos arts. 91.º a 94.º da LGT.

II  - Isto, sem prejuízo de poderem ser conhecidos na impugnação outros vícios que não estejam 
sujeitos àquela condição de impugnabilidade judicial.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-

trativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 26 de Junho de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Em Em sede de IVA, os actos de fixação da matéria colectável e do imposto confundem -se no mesmo acto.
(2) Permitimo -nos corrigir o manifesto lapso de escrita: na sentença escreveu -se 22.11.2010 onde se queria dizer 

22.01.2010.
(3) «Em caso de erro na quantificação ou nos pressupostos da determinação indirecta da matéria tributável, a impug-

nação judicial da liquidação ou, se esta não tiver lugar, da avaliação indirecta depende da prévia reclamação nos termos da 
presente lei».

(4) «Salvo em caso de regime simplificado de tributação ou quando da decisão seja interposto, nos termos da lei, recurso 
hierárquico com efeitos suspensivos da liquidação, a impugnação dos actos tributários com base em erro na quantificação 
da matéria tributável ou nos pressupostos de aplicação de métodos indirectos depende de prévia apresentação do pedido de 
revisão da matéria tributável.».
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(5) Cfr. DIOGO LEITE DE CAMPOS, BENJAMIM SILVA RODRIGUES e JORGE LOPES DE SOUSA, Lei Geral Tri-
butária anotada e comentada, Encontro da Escrita Editora, 4.ª edição, nota 5 ao art. 86.º, pág. 746.

(6) «As correcções meramente aritméticas da matéria tributável resultantes de imposição legal ou que possam ser objecto, de 
acordo com as leis tributárias, de recurso hierárquico com efeito suspensivo da liquidação e as questões de direito, salvo quando 
referidas aos pressupostos da determinação indirecta da matéria colectável, não estão abrangidas pelo disposto neste artigo».

(7) Proferido no processo com o n.º 165/12, ainda não publicado no jornal oficial, mas disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/637bd1565ea92a6180257a2b00528dc6?OpenDocument.

(8) Diz JORGE LOPES DE SOUSA, Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e comentado, Áreas 
Editora, 6.ª edição, volume II, anotação 5 b) ao art. 117.º, pág. 273: «Naturalmente que, se o contribuinte, sem ter previamente 
pedido a revisão da matéria tributável fixada por métodos indirectos, vier deduzir impugnação invocando, para além de erro na 
quantificação ou nos pressupostos da utilização desses métodos, outros vícios do acto de liquidação, que não tenham a ver com 
as matérias que têm de ser objecto de revisão, não há obstáculo a que o tribunal conheça desses outros vícios, relativamente 
aos quais não se verifica a falta do pressuposto processual que constitui o prévio pedido de revisão».

(9) Vide, entre os mais recentes, para além do referido na nota 7, os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso 
Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

de 15 de Setembro de 2010, proferido no processo n.º 406/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 1 de 
Abril de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2010/32230.pdf), págs. 1365 a 1368, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/ce8bdca80c8e28b7802577a500358c23?OpenDocument;

de 2 de Março de 2011, proferido no processo n.º 49/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 11 de Agosto 
de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32210.pdf), págs. 327 a 333, também disponível em

http://www.dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/
247bcd945cbdcc068025784e0050fa15?OpenDocument;

de 18 de Maio de 2011, proferido no processo n.º 262/11, publicado no Apêndice ao Diário da República de 6 de Ja-
neiro de 2012 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32220.pdf), págs. 772 a 776, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/db2a06f13e4802608025789a004e3e40?OpenDocument;

de 30 de Abril de 2013, proferido no processo n.º 383/13, ainda não publicado no jornal oficial, disponível em http://www.
dgsi.pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/3f2f5fc61b8fef1980257b730037fac0?OpenDocument. 

 Acórdão de 26 de Junho de 2013.

Assunto:

Caducidade do direito de impugnar. Nulidade. Anulabilidade.

Sumário:

 I — Os vícios dos actos tributários só são sancionados com a nulidade quando se 
verifique a falta de qualquer dos elementos essenciais do acto, quando houver lei 
que expressamente preveja esta forma de invalidade ou ainda quando se verifiquem 
as circunstâncias previstas no art. 133.º, n.º 2, do CPA, nomeadamente quando 
ofendam o conteúdo essencial de um direito fundamental.

 II — Se o interessado invoca errada interpretação ou aplicação das normas de in-
cidência de ISV e de IVA, nomeadamente que estes impostos não eram devidos 
porque pediu a anulação da DAV que apresentou em ordem à “legalização” de 
um veículo de matrícula estrangeira, o vício assim imputado ao acto tributário 
é gerador de mera anulabilidade e não de nulidade, por não estar em causa a 
ofensa ao conteúdo essencial do direito fundamental à propriedade privada, mas 
apenas ao princípio da legalidade tributária.

 III — O acto de liquidação que alegadamente padece de erro sobre os pressupostos de 
direito por errada interpretação ou aplicação das normas de incidência é anulável, 
não podendo ser impugnado a todo o tempo, mas só dentro dos prazos legalmente 
estabelecidos para o efeito.

Processo n.º 231/13 -30.
Recorrente: A………….
Recorrido: Director Geral das Alfândegas.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Francisco Rothes.

Recurso jurisdicional da sentença proferida no processo de impugnação judicial com o n.º 1493/
11.6BEBRG

1. RELATÓRIO
1.1 A………… (a seguir Impugnante ou Recorrente), a quem a Alfândega de Braga liquidou Im-

posto Sobre Veículos (ISV) e de Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) com referência à declaração 
aduaneira de veículo (DAV) que aí apresentou em ordem à regularização aduaneira (“legalização”) de 
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um veículo de matrícula estrangeira, apresentou no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga uma pe-
tição inicial em que, invocando o «disposto no artigo 50.º e segts. do Código de Processo dos Tribunais 
Administrativos», formulou o pedido de que «deve o acto administrativo/tributário do qual resultou 
a liquidação de ISV e IVA, cuja responsabilidade de pagamento é exigida ao Autor, ser declarado 
inexistente, por manifesta ausência de factos tributários susceptíveis de ancilar [sic] tal acto e, em 
consequência, serem declaradas nulas e sem efeito as liquidações de ISV e IVA».

Alegou, em síntese, a inexistência de facto tributário (a legalização do veículo), uma vez que seis dias 
após a apresentação da DAV requereu a sua anulação, em ordem a reexpedir o veículo para o país da matrícula.

1.2 O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga proferiu sentença de absolvição da Fazenda 
Pública do pedido por julgar procedente a excepção da caducidade do direito de impugnar (invocada na 
contestação) com o fundamento de que a petição inicial deu entrada para além do termo do prazo para 
deduzir impugnação, que seria de três meses a contar do despacho que indeferiu o recurso hierárquico 
interposto da decisão de indeferimento do pedido de anulação da DAV, nos termos do disposto no 
art. 58.º, n.º 2, alínea b), do Código de Processo dos Tribunais Administrativos (CPTA).

1.3 O Impugnante interpôs recurso dessa sentença para o Tribunal Central Administrativo Norte, 
o qual foi admitido, com subida imediata, nos próprios autos e efeito meramente devolutivo.

1.4 Apresentou a motivação do recurso, que resumiu em conclusões do seguinte teor e cuja nu-
meração continua a das alegações:

«21.º

A matéria do presente recurso confina -se a saber se a acção especial de impugnação de acto 
administrativo proposta contra a Direcção das Alfândegas é tempestiva ou extemporânea.

22.º

O Meritíssimo Juiz do Tribunal à Quo exarou na, aliás, douta sentença recorrida que tal acção é 
extemporável [sic], dado que o prazo para propor a mesma está previsto em n.º 2, alínea b) do art. 58.º 
do C.P.T.A.

23.º

Tendo em vista sustentar tal tese, o Meritíssimo Juiz, exara na douta sentença que o acto admi-
nistrativo impugnado, pela sua natureza intrínseca, cabe na previsão geral do art. 135.º do C.P.A., 
sendo, por isso, apenas susceptível de anulabilidade.

24.º

Com base nesta tese, o prazo para propor acção especial de impugnação do acto administrativo é 
aquele que está previsto em n.º 2, alínea b) do art. 58.º do C.P.T.A. – (três meses a contar da decisão).

25.º

Ora, sendo certo que tal prazo foi largamente ultrapassado, verifica -se a excepção de caducidade 
do direito da acção.

26.º

Nestas circunstâncias, ficou prejudicado o conhecimento pelo Tribunal à Quo das questões susci-
tadas na acção especial de impugnação do acto e, em consonância, a Ré foi absolvida da instância.

27.º

Sucede que, com a devida vénia, muito mal laborou o Meritíssimo Juiz do Tribunal à Quo ao 
manusear a filigrana jurídica subjacente à classificação e destrinça entre actos administrativos nulos 
ou inexistentes e actos anuláveis.

28.º

Com efeito, o caso em apreço, configura um acto administrativo nulo ou inexistente, senão ve-
jamos:

29.º

O direito de recurso contencioso contra quaisquer actos administrativos, independentemente da 
sua forma, desde que lesivos de direitos ou interesses legalmente protegidos está; hoje, constitucio-
nalmente consagrado (art. 268.º, n.º 4 da C.R.P.) e a garantia do recurso contencioso configura -se, do 
acordo com o entendimento unânime, como tendo a natureza de um direito fundamental, análogo aos 
direitos, liberdades e garantias – cfr. Acórdão do Tribunal Constitucional, de 15 de Junho de 1989, 
publicado no Diário da República, II Série, de 21 de Setembro de 1989 – Acórdão do Supremo Tribunal 
Administrativo, de 21 de Maio de 1997, proferido no processo n.º 21.083 e publicado no apêndice do 
Diário da República de 9 de Outubro de 2000, págs. 1520 a 1524
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30.º

Ora, o acto administrativo praticado pela Alfândega de Braga – acto tributário – objecto da acção 
de impugnação sub judice, ofende, inequivocamente, o conteúdo essencial de um direito fundamental, 
dado que, a inexistência de factos tributários susceptíveis de suportar a liquidação de IVA em causa, 
qualifica aquele acto como lesivo de direitos ou interesses legalmente protegidos.

31.º

Face ao exposto, não há dúvida que o acto administrativo praticado pela Alfândega de Braga, 
objecto da acção de impugnação judicial sub judice, ofende o conteúdo essencial de um direito fun-
damental, dado que, é lesivo de direitos ou interesses legalmente protegidos.

32.º

Nestas circunstâncias, o acto administrativo em causa, integra a categoria de actos nulos – cfr. 
art. 133.º n.º 2, alínea d) do C.P.A.

33.º

Ora, nos termos do disposto em n.º 1 do art. 58.º do C.P.T.A., a impugnação de actos nulos ou 
inexistentes, não está sujeita a prazos.

34.º

Assim sendo, a excepção de caducidade do direito de acção, invocada pelo Meritíssimo Juiz do 
Tribunal à Quo, para sustentar a decisão recorrida, não é, de todo, aplicável ao caso em apreço.

35.º

Em síntese e na substância, a acção especial de impugnação de acto administrativo proposta 
contra a Direcção Geral das Alfândegas, rege -se, no que tange aos prazos, pelo disposto em n.º 1 do 
art. 58.º do C. P.T.A., sendo, por isso, tal acção absolutamente tempestiva.

36.º

Admite -se que a filigrana jurídica que subjaz à classificação e destrinça entre actos administrativos 
nulos ou inexistentes e actos administrativos anuláveis revele especial complexidade.

37.º

Todavia, os Exmos. Srs. Drs. Juízes Desembargadores, na sua inquestionável sabedoria, não 
terão qualquer dificuldade em enquadrar o acto administrativo objecto da acção especial de im-
pugnação, na categoria dos actos nulos ou inexistentes – cfr. art. 133.º, n.º 2, alínea d) do C.P.A. 
e,nessa conformidade, será revogada a decisão recorrida no sentido de declarar improcedente a 
excepção de caducidade do direito de acção invocado pelo Tribunal à Quo, considerando, desta 
forma, tal acção tempestiva ao abrigo do disposto em n.º 1 do art. 58.º do C.P.T.A. fazendo -se, 
assim, JUSTIÇA».

1.5 A Fazenda Pública não contra alegou.
1.6 O Tribunal Central Administrativo Norte declarou -se incompetente em razão da hierarquia, 

declarando competente o Supremo Tribunal Administrativo, ao qual os autos foram remetidos a re-
querimento do Recorrente.

1.7 Recebidos neste Supremo Tribunal Administrativo, os autos foram com vista ao Ministério 
Público e oposição Procurador -Geral Adjunto emitiu parecer no sentido de que seja negado provimento 
ao recurso. Em resumo, considera que o vício assacado ao acto da Alfândega de Braga nunca teria como 
consequência a nulidade do acto.

1.8 Foi dada vista aos Juízes Conselheiros adjuntos.
1.9 A questão que cumpre apreciar e decidir é a de saber se o Juiz do Tribunal a quo fez errado 

julgamento ao considerar caducado o direito de impugnar, o que, como procuraremos demonstrar, 
passa por estabelecer qual o acto impugnado e se o mesmo está ou não sujeito a prazo legal para 
impugnação.

2. FUNDAMENTAÇÃO
2.1 DE FACTO
O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga efectuou o julgamento da matéria de facto 

nos seguintes termos:
«Com interesse, importam os seguintes factos dados como provados, colhidos da análise dos 

documentos insertos nestes autos e do processo administrativo apenso:
A) A 10.09.2008, o impugnante apresentou na Alfândega de Braga a Declaração Aduaneira (DAV) 

n.º 2008/0070 167, respeitante ao veículo de origem francesa com a matrícula …………, de 16.08.2007, 
da marca Mercedes, modelo C 220 CDI, cfr. fls. 3 e 4 do apenso;
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B) Na mesma data, com base nessa declaração, foi apurado o Imposto Sobre Veículos (ISV) no 
montante de € 8.712,40, conforme liquidação n.º 2008/9003977, cujo prazo voluntário terminava a 
23.09.2008, cfr. fls. 5 a 8 do apenso;

C) A 17.09.2008, o impugnante requereu a anulação da DAV para reexpedição do veículo, com 
fundamento de que o “ISV é demasiado elevado” resultante do facto de na inspecção levada a cabo pela 
Alfândega de Braga se ter verificado que tinha apenas 5.267 Km e que na inspecção efectuada no Centro 
de Inspecções consta com 6.500Km, solicitando a reexpedição do veículo, cfr. fls. 39 do apenso;

D) O requerimento referido em C) foi indeferido por despacho do Director da Alfândega de Braga, 
proferido a 30.10.2008, cfr. fls. 56 a 60 do apenso;

E) A 7.11.2008, foi notificada, ao requerente, a decisão de indeferimento, cfr. fls. 61 e 62 do 
apenso;

F) A 2.12.2008, o impugnante apresentou recurso hierárquico, cfr. fls. 64 a 78 do apenso;
G) A 6.04.2009, foi indeferido o recurso hierárquico;
H) A 9.04.2009, foi o impugnante notificado, na pessoa do mandatário constituído, daquela de-

cisão, constando expressamente da mesma que poderia “recorrer contenciosamente junto do Tribunal 
Administrativo e Fiscal competente, no prazo de três meses após a notificação, conforme o previsto no 
n.º 1 e alínea h) do n.º 2 do art. 95.º da LGT, alínea p) do n.º 1 do art. 97.º do CPPT, alínea b) do n.º 2 
do art. 58.º e n.º 4 do art. 59.º, ambos do CPTA”, cfr. fls. 55 e 87;

I) A 23.06.2009, foi o impugnante notificado para proceder, no prazo de 10 dias, ao pagamento 
do valor de € 7.342,48 de IVA e € 8.712,40 de ISV, para prosseguimento do processo de legalização 
do veículo, cfr. fls. 88 e 89 do apenso;

J) A 2.07.2009, o impugnante deu entrada de um requerimento junto da Alfândega de Braga no 
qual afirma que “pondera ainda a possibilidade de recorrer contenciosamente junto do Tribunal Ad-
ministrativo e Fiscal. Todavia, a admitir -se o desinteresse do recurso contencioso junto do Tribunal 
Administrativo e Fiscal, sempre se dirá que, neste caso, o processo deverá ser arquivado por inutilidade 
superveniente”;

K) A 4.04.2009, foi o processo remetido para cobrança coerciva, cfr. fls. 99 e ss. do apenso;
L) O processo executivo encontra -se suspenso por prestação de garantia, no âmbito da oposição 

deduzida cfr. fls. 112 do apenso;
M) A 20.09.2011, foi apresentada a presente acção, cfr. fls. 2 dos autos».
2.2 DE FACTO E DE DIREITO
2.2.1 A QUESTÃO A APRECIAR E DECIDIR
Na sequência da apresentação por A………… na Alfândega de Braga de uma DAV, em ordem 

à regularização aduaneira de um veículo de matrícula estrangeira, aquela Alfândega liquidou -lhe ISV 
e IVA.

Argumentando que os valores liquidados era muito superiores aos por ele previstos – uma vez 
que a Alfândega de Braga não aceitou a quilometragem indicada pelo centro de inspecção e aquela que 
considerou determina a aplicação ao veículo do regime de novo, e não de usado –, requereu a anulação 
da DAV.

O Director da Alfândega de Braga indeferiu esse requerimento.
O requerente recorreu hierarquicamente dessa decisão, mas o recurso foi indeferido por decisão 

do Director -Geral das Alfândegas e o requerente notificado para efectuar o pagamento dos impostos 
liquidados.

Notificado da decisão de indeferimento do recurso hierárquico em 2009, o requerente veio em 
2011 apresentar no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga uma petição inicial em que, invocando 
o disposto no art. 50.º do CPTA «disposto no artigo 50.º e segts. do Código de Processo dos Tribunais 
Administrativos», formulou o pedido de que «deve o acto administrativo/tributário do qual resultou 
a liquidação de ISV e IVA, cuja responsabilidade de pagamento é exigida ao Autor, ser declarado 
inexistente, por manifesta ausência de factos tributários susceptíveis de ancilar [sic] tal acto e, em 
consequência, serem declaradas nulas e sem efeito as liquidações de ISV e IVA».

O Juiz do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga proferiu sentença a absolver a Fazenda Pública 
do pedido por caducidade do direito de acção.

Isto, porque considerou, em síntese, que o vício imputado ao despacho que indeferiu o recurso 
hierárquico apenas poderia determinar a respectiva anulação, nos termos do disposto no art. 135.º do 
Código do Procedimento Administrativo (CPA), motivo por que foi largamente excedido o prazo de 
três meses que o art. 58.º, n.º 2, alínea b), do CPTA prescreve para a impugnação de actos anuláveis.

O Impugnante insurge -se contra esta sentença. Não questiona as datas em que foi notificado do 
acto impugnado e em que apresentou a petição inicial, mas sim que a impugnação judicial esteja su-
jeita a prazo, designadamente ao prazo de três meses a contar da notificação previsto no art. 58.º, n.º 2, 
alínea b), do CPTA, uma vez que, a seu ver, o acto impugnado «ofende inequivocamente o conteúdo 
essencial de um direito fundamental» e, por isso, «integra a categoria de actos nulos», cuja impugnação 
não está sujeita a prazo, como decorre do n.º 1 do referido artigo.
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Assim, a questão a apreciar e decidir é, como deixámos dito em 1.9, a de saber se a decisão re-
corrida fez errado julgamento ao considerar caducado o direito de impugnar.

2.2.2 DA CADUCIDADE DO DIREITO DE IMPUGNAR
2.2.2.1 Antes do mais, diremos que a sentença não deixou claro qual o acto impugnado: o des-

pacho do Director -Geral das Alfândegas que indeferiu o recurso hierárquico interposto do despacho 
do Director da Alfândega de Braga que, por seu turno, indeferiu o pedido de anulação da DAV, ou as 
liquidações de ISV e de IVA efectuadas na sequência da apresentação da DAV?

No primeiro caso, a forma processual adequada seria a acção administrativa especial, nos termos 
do disposto no n.º 2 do art. 97.º do CPPT, enquanto no segundo será a impugnação judicial.

Foi esta a forma processual seguida e, a nosso ver, correctamente, uma vez que o pedido formu-
lado – e pelo qual se determina o meio processual a utilizar – foi de anulação das liquidações de ISV 
e de IVA (cfr. 1.1).

Seja como for, i. e., quer o acto impugnado seja o despacho de indeferimento do recurso hierárquico 
quer seja o acto por que foram liquidados o ISV e o IVA, sempre o direito de acção estaria caducado 
quando deu entrada a petição inicial no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga.

2.2.2.2 Na verdade, quando os vícios imputados ao acto impugnado apenas podem determinar 
a anulabilidade do mesmo, em regra, o prazo para deduzir impugnação judicial é de noventa dias, a 
contar do termo final do prazo para o pagamento voluntário, como estatui o art. 102.º, n.º 1, alínea a), 
do CPPT (1).

Paralelamente, o prazo para recorrer dos actos anuláveis é de três meses, nos termos do disposto 
na alínea b) do n.º 2 do art. 58.º do CPTA (2).

Ora, o ora Recorrente foi notificado do despacho que indeferiu o recurso hierárquico em 9 de 
Abril de 2009, bem como foi notificado em 23 de Junho do mesmo ano para efectuar o pagamento, em 
dez dias, dos montantes de ISV e de IVA que lhe foram liquidados.

O que significa que, qualquer que se considere ser o acto impugnado, o prazo para reagir contencio-
samente estava há muito precludido quando a petição inicial foi apresentada no Tribunal Administrativo 
e Fiscal de Braga, em 20 de Setembro de 2011.

2.2.2.2 O Recorrente pretende que a petição inicial foi apresentada em tempo porque sustenta 
que, contrariamente ao que decidiu o Juiz do Tribunal a quo, o vício que assaca às liquidações – a 
inexistência de facto tributário – determinaria a nulidade do acto impugnado, de acordo com o disposto 
no art. 133.º, n.º 2, alínea d), do CPA e, consequentemente, a sua impugnação não está sujeita a prazo, 
como decorre do n.º 1 do art. 58.º do CPTA.

Isto, em síntese, porque considera que o referido acto «ofende inequivocamente o conteúdo essen-
cial de um direito fundamental, dado que a inexistência de factos tributários susceptíveis de suportar 
a liquidação de IVA em causa qualifica aquele acto como lesivo de direitos e interesses legalmente 
protegidos» e, por isso, «integra a categoria de actos nulos».

Salvo o devido respeito, não tem razão.
É certo que os actos que enfermem de vício para que esteja prevista a sanção da nulidade podem 

ser impugnados a todo o tempo, como resulta do preceituado no art. 102.º, n.º 3, do CPPT (3), em con-
sonância com o disposto no art. 134.º, n.º 2, do CPA (4) e no art. 58.º, n.º 1, do CPTA (5).

No entanto, o invocado vício de inexistência de facto tributário não tem como consequência a 
nulidade do acto, mas a mera anulabilidade.

Como este Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a afirmar unânime e repetidamente, por 
regra os vícios dos actos tributários são fundamento da sua anulabilidade, só implicando a sua nulidade 
quando se verifique a falta de qualquer dos elementos essenciais do acto ou quando houver lei que 
expressamente preveja esta forma de invalidade (arts. 133.º e 135.º do CPA) (6).

Dispõe, por sua vez art. 133.º, n.ºs 1 e 2, alínea d), do CPA são nulos os actos a que falte qualquer 
dos elementos essenciais ou para os quais a lei comine expressamente essa forma de invalidade, no-
meadamente os actos que ofendam o conteúdo essencial de um direito fundamental.

É com este argumento da ofensa do conteúdo essencial de um direito fundamental que o Recor-
rente sustenta que a consequência da inexistência de facto tributário é a nulidade e, por isso, que a 
impugnação pode ser deduzida a todo o tempo.

Não lhe assiste razão. Os actos que ofendem um direito fundamental hão -de ser aqueles que con-
tendem com os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos; não aqueles que contendem apenas com 
o princípio da legalidade, como sucede no caso dos autos.

Na verdade, como este Supremo Tribunal Administrativo tem vindo a afirmar, o acto de li-
quidação praticado apesar da (alegada) inexistência de facto tributário é meramente anulável, na 
medida em que não viola o conteúdo essencial do direito fundamental à propriedade privada, mas 
apenas o princípio da legalidade tributária [cfr. art. 62.º Constituição da República e art. 133.º, 
n.º 2, alínea d), do CPA].
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O vício imputado pelo ora Recorrente ao acto tributário impugnado não integra senão o 
vício de erro sobre os pressupostos de direito por errada interpretação ou aplicação das normas 
de incidência.

Estamos, pois, claramente perante a alegação de vício gerador de mera anulabilidade, não sendo, 
consequentemente, aplicável ao caso sub judice o disposto no art. 102.º, n.º 3, do CPPT ou o n.º 3 do 
art. 58.º do CPTA.

Deste modo, sendo o acto impugnado anulável, que não nulo, a sentença recorrida não merece 
qualquer censura, pelo que o recurso não merece provimento.

2.2.3 CONCLUSÕES
Preparando a decisão, formulamos as seguintes conclusões:
I  - Os vícios dos actos tributários só são sancionados com a nulidade quando se verifique 

a falta de qualquer dos elementos essenciais do acto, quando houver lei que expressamente 
preveja esta forma de invalidade ou ainda quando se verifiquem as circunstâncias previstas no 
art. 133.º, n.º 2, do CPA, nomeadamente quando ofendam o conteúdo essencial de um direito 
fundamental.

II  - Se o interessado invoca errada interpretação ou aplicação das normas de incidência de ISV 
e de IVA, nomeadamente que estes impostos não eram devidos porque pediu a anulação da DAV que 
apresentou em ordem à “legalização” de um veículo de matrícula estrangeira, o vício assim imputado 
ao acto tributário é gerador de mera anulabilidade e não de nulidade, por não estar em causa a ofensa 
ao conteúdo essencial do direito fundamental à propriedade privada, mas apenas ao princípio da lega-
lidade tributária.

III  - O acto de liquidação que alegadamente padece de erro sobre os pressupostos de direito por 
errada interpretação ou aplicação das normas de incidência é anulável, não podendo ser impugnado a 
todo o tempo, mas só dentro dos prazos legalmente estabelecidos para o efeito.

3. DECISÃO
Face ao exposto, os juízes da Secção do Contencioso Tributário deste Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso e manter a decisão recorrida.
Custas pelo Recorrente.

Lisboa, 26 de Junho de 2013. — Francisco Rothes (relator) — Fernanda Maçãs — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Diz o art. 102.º, n.º 1, alínea a), do CPPT:
«1. A impugnação será apresentada no prazo de 90 dias contados a partir dos factos seguintes:
a) Termo do prazo para pagamento voluntário das prestações tributárias legalmente notificadas ao contribuinte;
[…]».

(2) O art. 58.º, n.º 2, alínea b), do CPTA, dispõe:
«2. Salvo disposição em contrário, a impugnação de actos anuláveis tem lugar no prazo de:
[…]

b) Três meses, nos restantes casos».

(3) O art. 102.º, n.º 1, alínea a), do CPPT, estipula: «Se o fundamento for a nulidade, a impugnação pode ser deduzida 
a todo o tempo».

(4) O art. 134.º, n.º 2, do CPA, diz: «A nulidade é invocável a todo o tempo por qualquer interessado e pode ser declarada, 
também a todo o tempo, por qualquer órgão administrativo ou por qualquer tribunal».

(5) O art. 58.º, n.º 1, do CPTA, dispõe: «A impugnação de actos nulos ou inexistentes não está sujeita a prazo».
(6) Neste sentido, entre muitos outros e por mais recentes, os seguintes acórdãos desta Secção do Contencioso Tributário 

do Supremo Tribunal Administrativo:
de 22 de Março de 2011, proferido no processo n.º 749/10, publicado no Apêndice ao Diário da República de 11 de 

Agosto de 2011 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32210.pdf), págs. 465 a 472, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/0397b52a55fffc0a8025786100505d47?OpenDocument;

de 25 de Maio de 2011, proferido no processo n.º 91/11, publicado no Apêndice ao Diário da República de 6 de Janeiro 
de 2012 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32220.pdf), págs. 820 a 825, também disponível em http://www.dgsi.pt/jsta.
nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/a2f218793ba34589802578a10048b883?OpenDocument;

de 21 de Setembro de 2011, proferido no processo n.º 63/11, publicado no Apêndice ao Diário da República de 22 de 
Março de 2012 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2012/32230.pdf), págs. 1521 a 1524, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/7a3ec073b4321953802579190033e610?OpenDocument;

de 2 de Novembro de 2011, proferido no processo n.º 158/11, publicado no Apêndice ao Diário da República de 16 de 
Julho de 2012 (http://www.dre.pt/pdfgratisac/2011/32240.pdf), págs. 1930 a 1934, também disponível em http://www.dgsi.
pt/jsta.nsf/35fbbbf22e1bb1e680256f8e003ea931/cc892e9c6ecbdb6080257942005c6549?OpenDocument.

Vide MÁRIO DE AROSO DE ALMEIDA e CARLOS ALBERTO FERNANDES CADILHA, Comentário ao Código 
de Processo nos Tribunais Administrativos, vol. I, pág. 247, que afirmam: «a nulidade constitui o regime de excepção, ao 
passo que a anulabilidade é o regime regra. É o que se depreende do disposto no artigo 135.º do CPA, segundo o qual são 
anuláveis os “actos administrativos praticados com ofensa dos princípios ou normas jurídicas aplicáveis para cuja violação se 
não preveja outra sanção”». 
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 Acórdão de 26 de Junho de 2013.

Assunto:

Taxa por afixação ou inscrição de mensagens publicitárias. Licenciamento. Estradas 
de Portugal, SA. Contradição entre normas da mesma hierarquia.

Sumário:

 I — O artigo 2.º, n.º 2, da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, está em contradição com o 
expressamente consagrado no artigo 10.º, n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 13/71, 
de 23 de Janeiro, na parte em que este último comete à Estradas de Portugal, 
S. A., na área de jurisdição correspondente a 100 metros para além da zona non 
aedificadi, a competência para a aprovação ou licença, enquanto aquele preceito 
degrada essa intervenção à mera emissão de parecer obrigatório.

 II — No caso de contradição entre normas da mesma hierarquia, a regra vai no sentido 
de que lex specialis derrogat legi generali ainda que esta seja posterior, excepto, 
neste caso, “se outra for a intenção inequívoca do legislador”, o que acontece no 
caso em apreço.

 III — A Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, pretende de forma inequívoca regular a afixação 
e inscrição de mensagens de publicidade e propaganda atribuindo o licenciamento 
de forma universal às câmaras municipais, na área do respectivo concelho, sem 
prejuízo da intervenção obrigatória, através da emissão do respectivo parecer, 
por parte de entidades com jurisdição exclusiva para defesa de interesse públicos 
específicos que têm de ser tidos em conta na emissão de licença final pelo respec-
tivo município.

 IV — Assim sendo, depois da entrada em vigor daquele diploma a Estradas de Portugal, 
S. A., deixou de ter competência para liquidar taxas pelo licenciamento de afixa-
ção de mensagens publicitária, dispondo apenas de competência para a emissão 
de parecer, no âmbito do procedimento de licenciamento da autoria das câmaras 
municipais, nos termos dos disposto no artigo 2.º, n.º 2, da Lei n.º 97/88.

Processo n.º 232/13 -30.
Recorrente: EP — Estradas de Portugal, S. A.
Recorrido: A…, SA e B…, Lda.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I -RELATÓRIO
1. A……….., S. A. e B…………, Lda., identificadas nos autos, impugnaram os actos de liquidação 

de supostas taxas por afixação de publicidade, relativas ao ano de 2007, contra Estradas de Portugal, 
S.A., no TAF de Coimbra, que decidiu julgar a impugnação procedente.

2. Não se conformando com esta sentença, a E. P. – Estradas de Portugal, S.A. interpôs recurso 
para o TCA Sul, formulando as seguintes conclusões das suas alegações:

“1. A EP — Estradas de Portugal, S.A., deve hoje ser configurada como competente para cobrar 
taxas de publicidade.

2. Compete à EP — Estradas de Portugal, S. A., relativamente às infraestruturas rodoviárias 
nacionais que integrem o objeto da concessão, zelar pela manutenção permanente de condições de 
infraestruturação e conservação e de salvaguarda do estatuto da estrada que permitam a livre e segura 
circulação (cfr. o n.º 1 do artigo 10º do DL 374/2007, de ide Novembro).

3. As infraestruturas rodoviárias nacionais que integram o domínio público rodoviário do Estado 
e que estejam em regime de afetação ao trânsito público ficam nesse regime sob administração da 
EP — Estradas de Portugal, S.A. (cfr. o n. 1 do artigo 8º do DL 374/2007, de 7 de Novembro).

4. Se não existir um controlo prévio e uma fiscalização efetiva por parte da EP — Estradas de 
Portugal S.A., as condições de serviços na infraestrutura são colocadas em causa, violando -se de 
forma frontal todos os princípios referidos.

5. De facto, sobre a EP — Estradas de Portugal, S.A., impende um dever geral de zelo sobre a 
infra -estrutura rodoviária nacional não podendo, a ordem jurídica portuguesa tolerar uma qualquer 
lacuna a este respeito, ainda mais quando as respectivas competências têm vindo a ser exercidas.
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6. Quanto à existência de publicidade fora dos aglomerados urbanos, temos que «É proibida a afixação 
ou inscrição de publicidade faro dos aglomerados urbanos em quaisquer locais onde a mesma seja visível das 
estradas nacionais.», excluindo -se os casos previstos no artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 105/98, de 24 de Abril.

7. Relativamente aos termos em que poderão ser colocadas objetos de publicidade, especifica 
ainda a alínea f), do n.º 1, do artigo 8.º, do Decreto -Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiros que se encontra 
proibida a construção, estabelecimento, implantação ou produção de tabuletas, anúncios ou quais-
quer objetos de publicidade a menos de 50 m do limite da plataforma da estrada ou dentro da zona de 
visibilidade, salvo, no que se refere a objetos de publicidade colocados em construções existentes no 
interior de aglomerados populacionais (urbanos).

8. Ora, o conceito de aglomerado urbano serve assim um meio de definição de zonas ou áreas 
para a permissão ou não de afixação ou inscrição de publicidade.

9. Trata -se aqui do estabelecimento de regras associadas ao licenciamento propriamente dito, 
mantendo -se as competências gerais das entidades envolvidas (Estradas de Portugal e Municípios).

10. Remete -se assim para as delimitações de competência definidas ab initio, pelo Decreto -Lei 
n.º 13/71, de 13 de Janeiro.

11. Não existe qualquer revogação expressa ou tácita, pelo que o Decreto -Lei n.º 13/71, de 23 
de Janeiro (n.º 1 do artigo 1º) vem afirmar que a “afixação ou inscrição de mensagens publicitárias” 
depende do “licenciamento prévio dos autoridades competentes”, sendo que o n.º 2 do artigo 1, vem 
estatuir expressamente o âmbito de competência das câmaras municipais, tingindo a competência de 
licenciamento municipal à prossecução de objetivos de “salvaguardo do equilíbrio urbana e ambiental 
(como seja a verificação de desconformidades com os instrumentos de ordenamento do território).

12. Assim sendo, cabe às restantes “autoridades competentes”, elencadas designadamente no 
n.º 2, do artigo 2.º, o licenciamento sob as suas áreas de competências, mediante emissão de parecer 
prévio, depreendendo -se que, no que respeita à afixação de publicidade, a coordenação e gestão dos 
licenciamentos das várias entidades com “jurisdição” cabe aos municípios sem obviamente esvaziar 
os poderes das restantes “autoridades competentes”.

13. O Decreto -Lei n.º 25/2004, de 24 de Janeiro, considera inequivocamente o Decreto -Lei 
n.º 13/71 de 23 de Janeiro, em vigor, ao dar nova redação ao seu artigo 15.º, atualizando as taxas 
naquele previstas e ao fixar a produção dos seus efeitos.

14. Facto, igualmente, corroborado em 2006, já que o legislador considerou necessariamente o 
Decreto -Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, em vigor sendo através do Decreto -Lei n.º 175/2006, de 28 
de Agosto, que alterou o artigo 8º, do Decreto -Lei n.º 13/71, alterado pelos Decreto -Lei n.º 219/72, de 
27 de Junho, n.º 260/2002, de 23 de Novembro e 215 -B/2004, de 16 de Setembro.

15. De modo algum, o legislador diminuiu a participação da EP — Estradas de Portugal, S.A., 
mantendo em definitivo a necessidade de produção de parecer prévio (neste sentido, o número 2, do 
artigo 2.º, da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto).

16. Mais se refere o reconhecimento do próprio legislador quando atribui a competência aos 
municípios, «Sem prejuízo de intervenção necessária de outras entidades» (cfr. n.º 2 do artigo 1.º da 
Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto).

17. A competência da EP — Estradas de Portugal, S.A., é específica em relação aos municípios 
relativamente à área de Jurisdição genérica atribuída aos municípios.

18. A competência da EP — Estradas de Portugal, S.A., mantém -se intacta no que respeita à área 
de competência / jurisdição prevista no artigo 2.º, do Decreto -Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, (Zona 
de estrada e Zona de proteção à estrada).

19. A Lei n.º 97/98, de 17 de Agosto, veio dispor sobre o regime geral da “Afixação e inscrição 
de mensagens de publicidade e propaganda”.

20. O Decreto -Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, veio regulamentar sobre as competências e poderes 
da JAE no âmbito da “segurança do trânsito, protecção que não pode limitar -se à própria zona da 
estrada, mas, sob determinados aspectos, tem de abranger mesmo os faixas limítrofes».

21. A Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, teve o incisivo e simples objetivo de instituir o regime geral 
sobre fixação de publicidade, não se procurando submeter à competência dos municípios, matérias to 
importantes como as correlacionadas com segurança das vias rodoviárias.

22. Com efeito, desde 1988 que o art. 2º, n.º 2, estatui que a “deliberação do câmara municipal 
deve ser precedido de parecer das entidades com jurisdição sabre os tocais onde a publicidade for 
afixada, nomeadamente (...) da Junta Autónoma dos Estradas (…)”.

23. O legislador manifestou clara a intenção de que não pretendia, de modo algum, derrogar as 
disposições normativas do Decreto -Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro referente às competências de liqui-
dação e cobrança das taxas de afixação de publicidade, tenda previsto já em 1988 que a “deliberação 
da câmara municipal deve ser precedido de parecer das entidades com jurisdição sobre os locais onde 
a publicidade for afixada, nomeadamente (...) da Junta Autónoma das Estradas (…)”.
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24. Com a publicação do Decreto -Lei 25/2004, de 24 de Janeiro, veio considerar -se o Decreto -Lei 
n.º 13/71, de 23 de Janeiro, em vigor, ao dar nova redação ao seu artigo 15.º, atualizando as taxas 
naquele previstas e ao fixar a produção dos seus efeitos.

25. Como bem decidiu o Supremo Tribunal Administrativo, “as normas legais do Decreto -Lei 
n.º 13/71, de 23/01 (arts. 10º, 12º, 13º, 15º e 17º) são complementares da Lei n.º 97/88 de 17/08, não 
se encontrando tacitamente revogados com a entrada em vigor da lei.”

26. Mais decidiu o STA que “o licenciamento da publicidade é emitido pela Câmara Municipal 
que tem de ser precedido de um parecer da EP, E.P.E., quando a publicidade se situa na proximidade 
de uma estrada nacional, o que significa que aquela entidade não vem licenciar o publicidade mas sim 
autorizar a sua afixação junto das estradas nacionais, que são campos de aplicação completamente 
diferentes.”

27. E que, “...a aprovação ou licença concedida pela EP, E.P.E., para afixação de publicidade 
constante da alínea b) do n.º 1 do artigo 10º do DL 13/71, de 23/01, corresponde ao parecer mencio-
nado no n.º 2 do art.º 2º do DL 97/88, de 17/08, sendo de carácter vinculativo e obrigatório.” (Acórdão 
proferido no processo 0243/09, de 25/6/2009 in www.dgsi.pt. e, no mesmo sentido o Acórdão 244/09, 
da mesma data e também publicado no mesmo site).

28. O licenciamento da publicidade está sujeito à observância dos critérios legalmente previstos 
(cfr. o n.º 1 do artigo 4º do Decreto -Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto).

29. E que, nos termos atrás referidas a intervenção da EP nestes procedimentos foi expressamente 
acautelada e mantida pelo preceito do artigo 13º do Decreto -Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril, assim 
como pelos preceitos do n.º 2 do artigo 2º da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, com as alterações que lhe 
foram introduzidas pelo artigo 31º do Decreto -Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril, e do n.º 5 do artigo 11º 
do Decreto -Lei n.º 48/2011, de 1 de Abril, que expressamente conferem competências à EP — Estradas 
de Portugal, SA.

30. Por isso, diferentemente da legislação especial relativa às estradas que se analisou, o Decreto-
-Lei n.º 105/98, de 24 de Abril, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo Decreto -Lei n.º 166/99, 
de 13 de Maio, regula  - em termos gerais  - a afixação ou instalação de publicidade na proximidade 
das estradas nacionais.

31. E, tanto assim é que, nos termos expressos do preceito do n.º 2 do seu artigo 6º, “não prejudica 
as competências próprias da Junta Autónoma das Estradas”, hoje EP”.

32. Não obstante a abundante legislação publicada relativamente à publicidade, desde 1971, não 
existe uma única disposição legal que de forma expressa revogue o Decreto -Lei n.º 13/71, de 23 de 
Janeiro, sendo de assinalar inúmeros preceitos legais que, ao longo do tempo mostraram inequivo-
camente a manutenção em vigor dos preceitos deste diploma, que estabelece um regime especial de 
proteção à estrada, relativos a publicidade.

33. A título meramente exemplificativo, vejam -se as alterações Introduzidas no artigo 15 do 
Decreto -Lei n.º 13/71 pelo Decreto -Lei n.º 25/2004, de 24 de Janeiro, e, mais recentemente, pelo 
Decreto -Lei n.º 83/2008, de 20 de Maio, em cujo preâmbulo se diz que “o conjunto de normas ten-
dentes o promover a defesa dos estradas nacionais da pressão que sobre elas é exercida encontra -se 
vertido no Decreto -Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, com a redação que lhe foi dada pelos Decretos -lei 
nºs 219/72, de 27 de Junho, 25/2004, de 24 de Janeiro, e 175/2005, de 28 de Agosto, bem como no 
Decreto -lei n.º 13/94, de 15 de Janeiro”

34. A competência que se encontra generalizadamente atribuída às Estradas de Portugal pela 
alínea c), do nº. 1, do artigo 10.º, do Decreto -lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, a qual nunca foi formal-
mente revogada, não poderá assim ser eliminada.

35. Acresce a correspetiva competência para a liquidação e cobrança da taxa, a qual se mantém 
prevista na alínea j), do n.º 1, do artigo 15º, do mesmo diploma.

36. O tribunal a quo ao decidir como decidiu fez errada interpretação e aplicação do disposto 
no artigo 10º, n.º 1, alínea b) e do artigo 15º, n.º 1, alínea j), ambos do Decreto -Lei n.º 13/71, de 23 
de Janeiro; do artigo 1º e 2º da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto; do artigo 6º do Decreto -Lei n.º 105/98, 
de 24 de Abril; do Decreto -Lei n.º 148/2007, de 27 de Abril; do Decreto -Lei n.º 374/2007, de 7 de 
Novembro.

NESTES TERMOS,
E nos que V. Exas. mui doutamente suprirão, deverá ser revogada a sentença e substituída por 

outro decisão que declare a recorrente com competência paro a prática da ato, por o mesmo ter sido 
praticado nos termos legal e constitucionalmente exigíveis, a quem o lei confere os necessários poderes, 
sendo por isso válido”.

3. As recorridas contra -alegaram, concluindo nos seguintes termos:
“A) O DL n.º 13/71, de 23 de Janeiro, definiu o regime das estradas nacionais na parte sujeita à 

jurisdição da Junta Autónoma das Estradas. De acordo com o estatuído no artigo 10º deste diploma 
legal a implantação de tabuletas ou de publicidade de carácter comercial ou não, numa faixa de 100 
metros para além da zona non aedificandi, ficava sujeita à aprovação da JAE.



2859

B) O DL n.º 637/76, de 29 de Julho, introduziu alterações no que diz respeito à afixação de publi-
cidade, na medida em que o licenciamento de publicidade nos aglomerados urbanos, passou a ser uma 
atribuição própria dos municípios, sendo o licenciamento uma competência própria do órgão autárquico;

C) O DL n.º 637/76, de 29 de Julho, foi entretanto revogado pela Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, 
que retirou o carácter vinculativo ao parecer da JAE. De acordo com o artigo 2º, n.º 2 deste diploma 
legal a deliberação da Câmara Municipal deve apenas “ser precedida de parecer das entidades com 
jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada, nomeadamente (...) a Junta Autónoma de 
Estradas.”

D) Este parecer não está qualificado como parecer vinculativo.
E) Este parecer não pode ser qualificado como um acto administrativo, como o entende a Recor-

rente ao equipará -lo a uma autorização ou licença;
F) Conjugando os artigos 120º e 98º do CPA verifica -se que esta errada qualificação do parecer, 

como um acto administrativo configura uma ilegalidade do acto de liquidação.
G) As Câmaras Municipais têm apenas a obrigação de solicitar o parecer das entidades naquele 

n.º 2 do artigo 2º;
H) Resultando também daquele diploma legal que o pedido de parecer, apenas é obrigatório na 

medida em que esteja em causa o licenciamento da afixação de publicidade nas estradas nacionais 
que atravessam os aglomerados urbanos.

I) Com a Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, o legislador quis reduzir o licenciamento da afixação de 
publicidade, a um único procedimento administrativo.

J) Deste modo ainda que sem revogação expressa, o artigo 10º, n.º 1, a. b) do DL n.º 13/71, de 
23 de Janeiro, ficou com o seu âmbito de aplicação reduzido às situações de afixação de publicidade 
não incluídas na Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto.

K) A Recorrente não tem norma legal que qualifique o facto da afixação de publicidade aposta 
fora da zona da estrada, numa zona em que tem apenas jurisdição, como facto tributário, fazendo uma 
aplicação errada dos artigos 10º e 15º da Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro.

L) E nem poderá fazer uma interpretação analógica por não ser permitido pela lei tributária 
como forma de determinar a incidência de uma taxa.

M) A competência para o licenciamento e pagamento da respectiva taxa é uma atribuição dos 
municípios, por força do DL n.º 97/88, de

N) Ao entender que o licenciamento é da sua competência está a usurpar uma função de um outro 
órgão, devendo o seu acto ser considerado nulo por violação do artigo 133º, n.º 2 alínea b) do CPA.

Pelo exposto dever -se -á manter a sentença, assim se fazendo justiça”.
4. Admitido o recurso, subiram os autos ao STA.
5. O Magistrado do Ministério Público pronunciou -se no sentido de promover o envio do processo 

ao TCA Norte, para o qual foi interposto recurso, cfr. fls. 454 (por mero lapso a recorrente indicou TCA 
Sul no requerimento de interposição de recurso, fls. 445)

6. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II -FUNDAMENTOS
1 - DE FACTO
A sentença recorrida deu como fixada a seguinte matéria de facto:
“1 A impugnante “A……….” foi notificada, pela comunicação n.º 2348/2007/DECBR de 31/7/2007 

da Direcção de Estrada de Coimbra da então Estradas de Portugal E.P.E, subscrita pelo respectivo 
director, nos seguintes termos:

Assunto: Afixação de Publicidade nas instalações/estabelecimentos — TAXAS DE 2007
Objecto de publicidade: INSCRIÇÕES NO EDIFÍCIO E TARIFA PROMOCIONAL
Local da Publicidade: INSTALAÇÕES ………….  - EN234/KMI5+700/D
1. Estabelece a alínea b) do nº1 do art. 10º, do DL 13/71 de 23 de Janeiro, que toda a publicidade 

instalada numa faixa até 100m para além da zona “non -aedificandi”, ou seja numa faixa de 150,00 pa-
ralela à estrada, depende de autorização ou licença da EP  — ESTRADAS DE PORTUGAL, E.P.E.

2. O art. 15º, na alínea j) do citado diploma legal estipula que a implantação de tabuletas ou 
objectos de publicidade está sujeita ao pagamento da taxa de 56,79€/m2 ou fracção, actualizada pelo 
Dec -Lei 25/2004 de 24 de Janeiro.

 - O Cálculo da área a taxar para efeitos de cobrança de taxa é baseado no número de objectos 
(sendo o objecto cada face do dispositivo onde está afixada a mensagem, no caso de ser um dispositivo 
com dupla face), e a área de cada objecto é considerada com arredondamento ao metro quadrado 
superior, isto é, se a área efectiva for 1,10m2, a área a contabilizar é 2m2, com base na descrição 
constante na alínea j) do nº1 do artº 15º do DL 13/71 de 23 de Janeiro.

3. Face ao acima exposto e constatando -se que V. Ex possuem afixada a publicidade equivalente 
a 87,00m2 referida em epígrafe, em zona sujeita a autorização desta Entidade, notifico V. Exa para ao 
prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de recepção deste oficio:
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 - Liquidar(em) a taxa respeitante ao ano de 2007, no valor de 4940,73 € em dinheiro, ou cheque 
passado a favor da Direcção de Estradas de Coimbra

4. No caso de não cumprimento do mencionado no ponto 3 acima, será o processo remetido para 
cobrança coerciva, nos termos do disposto na alínea C) do artº 8º do D.L. 239/2004, que transformou 
o IEP em EP — ESTRADAS DE PORTUGAL, E.P.E.

2 A impugnante “B………..” foi notificada, pela comunicação no 2348/2007/DECBR de 31/7/2007 
da Direcção de Estrada de Coimbra da então Estradas de Portugal E.P.E, subscrita pelo respectivo 
director, nos seguintes termos:

Assunto  - Afixação de Publicidade — TAXAS DE 2007
Objecto de publicidade: 1 pórtico dupla face+painéis vários, Local da Publicidade: No centro 

comercial ……….. EN234IKMI 5+70010
1 A afixação de publicidade no interior dos aglomerados urbanos, na proximidade das estradas 

nacionais é regulada pela Lei 97/88 de 17 de Agosto, que atribui à Câmara Municipal a competência 
para o respectivo licenciamento.

2. Por definição, nos termos do n.º 1 do artº 3º do código da Publicidade, considera -se publicidade 
“… qualquer forma de comunicação no âmbito de uma actividade comercial com o objectivo directo 
ou indirecto de promover iniciativas ou instituições”;

3. O n.º 2 do artº 2º da Lei 97/88 prevê que a deliberação da Câmara Municipal deve ser precedida 
de “parecer das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada”:

4. Estabelece a alínea b) do nº1 do artº 10º do D.L. 13/71 de 23 de Janeiro, como zona de jurisdi-
ção da EP — ESTRADAS DE PORTUGAL, E.P.E (entidade que sucedeu à JAE) toda a faixa de 100m 
para além da zona “non -aedíficandi” definida na alínea f) do n.º 1 do artº 8º, ou seja numa faixa de 
150,00 paralela à estrada.

5. Assim o acto de licenciamento tem dois autores: um é o órgão consultivo ou especialista (a 
EP — Estradas de Portugal, E.P.E., através da Direcção de Estradas competente) que emite o parecer 
vinculativo, e o outro a Câmara Municipal que está sujeita ao parecer daquela.

6. Face ao que antecede, o parecer em questão, para efeitos do artº 15º do D.L. 13/71 de 
23 de Janeiro, é um documento equiparado a uma licença ou a uma autorização, pelo que é devida 
a esta Direcção de Estradas a taxa anual de 56,79’€1m2 ou fracção de tabuletas ou objectos de 
publicidade, nos termos da alínea j) do citado artº 15º, actualizada pelo Dec -Lei 25/2004 de 24 de 
Janeiro.

Apesar da taxa ser anual como, por força das sucessivas reestruturações operadas nas entidades 
que antecederam à EP — Estradas de Portugal, E.P.E., designadamente na JAE, ICERR e IEP, não 
houve possibilidade de proceder à cobrança nos anos anteriores, a taxa que agora se solicita reporta-
-se a apenas um ano, mesmo que a publicidade esteja afixada há mais tempo.

O cálculo da área a taxar para efeitos de cobrança de taxa é baseado no número de objectos (sendo 
o objecto cada face do dispositivo onde está afixada a mensagem, no caso de ser um dispositivo com 
dupla face), e a área de cada objecto é considerada com arredondamento ao metro quadrado superior, 
isto é, se a área efectiva for 1,10m2, à área a contabilizar é 2m2, com base na descrição constante na 
alínea j) do nº1 do artº 15º do DL 13/71 de 23 de Janeiro.

7. Face ao acima exposto e constatando -se que V. Ex possuem afixada a publicidade equivalente 
a 56,00 m2 referida em epígrafe, em zona sujeita a autorização desta Entidade, sem que haja(m) efec-
tuado o pagamento da taxa devida, notifico V. Exa (s) para no prazo de 20 (vinte) dias a contar da 
data de recepção deste oficio:

 - Liquidar(em) a taxa no valor de 3180,24 € em dinheiro ou cheque passado a favor da Direcção 
de Estradas de Coimbra.

8. No caso de não cumprimento do mencionado no ponto 6 acima, será o processo remetido para 
cobrança coerciva, nos termos do disposto na alínea c) do artº 8º do D.L. 239/2004, que transformou 
o IEP em EP — ESTRADAS DE PORTUGAL  - E.P.E,

3 Algures antes de 31/7/2007 as Impugnantes colocaram nos locais, sua propriedade, acima re-
feridos, sitos em terreno limítrofe com a EN 234, respectivamente, as inscrições e tarja promocional, 
uma, e os pórtico e painéis vários, outra, ali referidos”.

2 - DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
A………., S.A. e B…………, Lda., notificadas pela comunicação n.º 2348/2007/DECBR de 

31/7/2007 da Direcção de Estradas de Coimbra da então Estradas de Portugal, E.P.E., para liquidar 
taxas por afixação de publicidade, relativas ao ano de 2007, ao abrigo do disposto no art. 10º, n.º 1, 
alínea b), do Decreto -Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, deduziram impugnação judicial, no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Coimbra.

As impugnantes pedem que sejam declarados inexistentes ou, ao menos, nulos os actos de liquida-
ção das referidas taxas, no valor de 4 940,73€ e 3 180,24 €, com fundamento entre o mais, em diversas 
ilegalidades e inconstitucionalidades.
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Por sentença proferida no Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, em 25/10/2012, foi julgada 
procedente a impugnação e anuladas as liquidações, com fundamento, em síntese, no seguinte:

• “(…) Têm, porém, razão, as impugnantes, quando sustentam não haver norma legal que quali-
fique os factos da afixação de publicidade, dados como provados, como facto tributário para efeito das 
liquidações impugnadas. Vejamos:

• “Trata -se de publicidade (ninguém põe em causa que o seja) aposta fora da zona da estrada, 
portanto, onde a EP não tem um poder de domínio, mas tão só de “jurisdição” com vista à preservação 
da faixa de protecção (cf. artigo 3º do DL n.º 13/71).

• “O artigo 10º do DL n.º 13/71 de 28/1 conferia, ao tempo dos actos impugnados, à EP. E.P.E, 
como sucessora legal da JAE, competência para autorizar a implantação de tabuletas ou objectos de 
publicidade numa faixa de 100m para cada lado da zona non aedificandi da estrada nacional. Em plena 
concordância com esta conferência, o artigo 15º do mesmo diploma legal fixava e fixa o valor das taxas 
a cobrar por cada autorização quejanda.

• “O DL n.º 97/88 de 17 de Agosto (artigos 1º e 2º), cometeu às câmaras municipais, “sem prejuízo 
da intervenção necessária de outras entidades”, a competência para licenciar a afixação de publicidade 
na área do respectivo concelho, estipulando, porém, que “a deliberação (...) deve ser precedida de 
parecer das entidades com jurisdição sobre os locais onde as publicidade for afixada, nomeadamente 
(...) a Junta Autónoma de Estradas”.

• “Daqui resulta que a JAE, tal como os seus legais sucessores, a não ser no espaço da Zona da 
Estrada, em que tem pleno domínio, deixou de ter competência para autorizar a afixação de publicidade 
na zona de protecção das estradas nacionais. Na parte do seu dispositivo incompatível com os artigos 1º 
e 2º do DL n.º 97/88, o artigo 10º do DL n.º 13/71 está, afinal, tacitamente revogado.

• “À Impugnante compete, agora, emitir parecer obrigatório, parecer que, ao que decorre do n.º 2 
do DL n.º 97/88, deve ser solicitado pela Câmara. Mas se ela não pode autorizar a fixação de publici-
dade fora da zona da estrada, por mais que permaneça em vigor o artigo 15º alínea i) — e permanece, 
podendo aplicar -se nos casos de autorização referidos à própria zona da estrada — deixou de haver a 
necessária previsão, seja do facto afixação, seja do facto autorização, como facto tributário, sujeito à 
taxa quantificada naqueles artigo e alínea.”

Contra este entendimento se insurge a recorrente argumentando, em síntese, que não existe qualquer 
revogação expressa ou tácita, pelo que o Decreto -Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, se mantém em vigor, 
sendo que, nos termos do n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto, cabe às restantes autoridades 
competentes o licenciamento sob as suas áreas de competência, mediante a emissão de parecer prévio.

Em face das conclusões, que são as relevantes para aferir do objecto e âmbito do presente recurso 
[cfr. os arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], o objecto do presente recurso 
consiste em saber se a sentença recorrida fez correcto julgamento quando decidiu pela procedência da 
impugnação e consequente anulação das liquidações em causa.

3. Da competência EP — Estradas de Portugal, SA., para liquidar taxas pela “afixação ou inscrição 
de mensagens publicitárias”, nos termos do Decreto -Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro

3.1. O art. 1º do Decreto -Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, que veio regulamentar a jurisdição da 
Junta Autónoma das Estradas em relação às estradas nacionais, estabeleceu que tal área de jurisdição 
abrangia, para além da “zona da estrada” (englobando a faixa de rodagem, as bermas, as valetas, os 
passeios, as banquetas ou taludes, pontes e viadutos), a denominada “zona de protecção à estrada” 
(constituída pelas faixas com servidão non aedificandi e pelas faixas de respeito)  - arts. 1º a 3º.

Diz expressamente o art. 3º do Decreto -Lei n.º 13/71 que a zona de protecção à estrada nacional 
é constituída pelos terrenos limítrofes em relação aos quais se verificam:

a) Proibições (faixa designadamente com servidão non aedificandi;
b) Ou permissões condicionadas à aprovação, autorização ou licença da Junta Autónoma de Es-

tradas (faixas de respeito)”.
O art. 8º, sob a epígrafe, “Proibições em terrenos limítrofes da estrada”, dispõe que é proibida a 

construção, estabelecimento, implantação ou produção de “Tabuletas, anúncios ou quaisquer objectos 
de publicidade, com ou sem carácter comercial, a menos de 50 m do limite da plataforma da estrada ou 
dentro da zona de visibilidade, salvo no que se refere a objectos de publicidade colocados em constru-
ções existentes no interior de aglomerados populacionais e, bem assim, quando os mesmos se destinem 
a identificar instalações públicas ou particulares.”

Por sua vez, segundo o disposto no art. 10º, n.º 1, alínea b), depende da aprovação ou licença da 
Junta Autónoma da Estrada, a “Implantação de tabuletas ou objectos de publicidade, comercial ou não, 
numa faixa de 100 m para além da zona non aedificandi respectiva”.

Em face do quadro legal exposto, a questão essencial a decidir é a de saber se a recorrente mantém compe-
tência para liquidar taxas de publicidade, em especial nas situações referenciadas no art. 10º, n.º 1, alínea b), do 
Decreto -Lei n.º 13/71, de 23 de Janeiro, sobretudo depois da entrada em vigor da Lei n.º 97/88, de 17 de Agosto.

Este diploma, que sucedeu ao Decreto -Lei n.º 637/76, de 29 de Junho, veio definir o enquadra-
mento geral da publicidade exterior, sujeitando -a a licenciamento municipal prévio e remetendo para as 
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câmaras municipais a tarefa de definir, à luz de certos objectivos fixados na lei, os critérios que devem 
nortear os licenciamentos a conceder na área respectiva.

Embora o diploma não revogue expressamente o Decreto -Lei n.º 13/71 nem sequer algumas das 
suas normas, a verdade é que aquela lei veio universalizar a licença municipal de afixação ou instalação 
de publicidade no espaço exterior, dizendo expressamente que esta depende do licenciamento prévio 
das autoridades competentes (nº 1 do art. 1º da Lei n.º 97/88).

Por seu turno, diz o n.º 2 que “Sem prejuízo de intervenção necessária de outras entidades, compete 
às câmaras municipais, para salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental, a definição dos critérios de 
licenciamento aplicáveis na área do respectivo concelho”.

No preceito seguinte (art. 2º), sob a epígrafe “Regime de licenciamento”, refere no seu n.º 1 que o 
pedido de licenciamento é dirigido ao presidente da Câmara Municipal da respectiva área, devendo, nos 
termos do estatuído no n.º 2, “A deliberação da câmara municipal deve ser precedida de parecer das enti-
dades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada, nomeadamente do Instituto Português 
do Património Cultural, da Junta Autónoma das Estradas, da Direcção -Geral de Transportes Terrestres, da 
Direcção de Turismo e do Serviço Nacional de parques, Reservas e Conservação da Natureza.”

Confrontando o teor deste preceito com o expressamente consagrado no art. 10º, n.º 1, alínea b), do 
Decreto -Lei n.º 13/71, facilmente se conclui que os preceitos estão em contradição na parte em que este 
último comete à recorrente, na área de jurisdição correspondente a 100 metros para além da zona non 
aedificadi, a competência para a aprovação ou licença, enquanto que o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88 
degrada essa intervenção na mesma matéria à mera emissão de parecer obrigatório.

Poderá dizer -se que constituindo a Lei n.º 97/88 lei geral, em face do Decreto -Lei n.º 13/71 que, 
pelo seu turno, consubstancia um regime especial, estaria afastada a possibilidade de este ser revogado 
por aquela lei.

Acontece que no caso de contradição entre normas da mesma hierarquia, a regra vai no sentido 
de que lex specialis derrogat legi generali ainda que esta seja posterior, excepto, neste caso, “se outra 
for a intenção inequívoca do legislador” (1).

Ora, afigura -se que a Lei n.º 97/88 pretende de forma inequívoca regular a afixação e inscrição 
de mensagens de publicidade e propaganda atribuindo o licenciamento de forma universal às câmaras 
municipais, na área do respectivo concelho, sem prejuízo da intervenção obrigatória, através da emissão 
do respectivo parecer, por parte de entidades com jurisdição exclusiva para defesa de interesse públicos 
específicos que têm de ser tidos em conta na emissão de licença final pelo respectivo município.

Realce -se que esta é, aliás, a tese da recorrente.
Com efeito, nas suas conclusões a recorrente não refere em parte alguma qual a norma que lhe 

confere competência para a emissão do licenciamento em causa.
Pelo contrário, em vários pontos das Conclusões, designadamente, nos pontos 12, 15, 22, 23, 26 

e 27, a recorrente fala sim na sua competência para a emissão de parecer.
No entanto, a recorrente acaba por concluir, invocando jurisprudência deste Supremo Tribunal 

que “o licenciamento da publicidade é emitido pela Câmara Municipal que tem de ser precedido de 
um parecer da EP, E.P.E., quando a publicidade se situa na proximidade de uma estrada nacional, o que 
significa que aquela entidade não vem licenciar a publicidade, mas sim autorizar a sua afixação junto 
das estradas nacionais, que são campos de aplicação completamente diferentes.”

Concluindo -se que “(…) a aprovação ou licença concedida pela EP, E.P.E., para afixação de pu-
blicidade constante da alínea b) do n.º 1 do artigo 10º do DL 13/71, de 23/01, corresponde ao parecer 
mencionado no n.º 2 do art.º 2º do DL 97/88, de 17/08, sendo de carácter vinculativo e obrigatório” 
(Acórdão proferido no processo 0243/09, de 25/6/2009)”.

Afigura -se, porém, que esta tese, além de não ter apoio legal, conduziria a resultados absurdos.
Vejamos.
3.2. Em primeiro lugar, o parecer a que se refere o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88 não é vinculativo, 

mas tão só obrigatório. Nas palavras de VIEIRA DE ANDRADE (2), os pareceres “enquanto avaliações 
jurídicas ou técnicas”, são obrigatórios ou facultativos, conforme tenham ou não de ser solicitados pelo 
órgão instrutor, e são vinculantes ou não vinculantes, conforme tenham, ou não, de ser seguidos pelo 
órgão decisor. E o autor termina dizendo que “os pareceres previstos em normas jurídicas são, salvo 
disposição expressa em contrário, obrigatórios e não vinculantes”.

Aplicando a doutrina mencionada ao caso dos autos, temos de concluir que os pareceres a que se 
refere o n.º 2 do art. 2º da Lei n.º 97/88 são obrigatórios mas não vinculativos.

Em segundo lugar, tratando -se de um parecer, ainda que obrigatório, o mesmo não se confunde 
com a figura da autorização nem da licença. Ao contrário dos pareceres que integram a categoria dos 
actos jurídicos instrumentais, mais propriamente instrutórios, na medida em que visam a assegurar 
a constituição de actos administrativos, as autorizações são, tal como as licenças, verdadeiros actos 
administrativos em sentido estrito (3), embora com conteúdos diferentes.

As autorizações em sentido amplo são, segundo VIEIRA DE ANDRADE (4), actos administrativos favorá-
veis porque conferem ou ampliam direitos ou poderes “administrativos” ou extinguem obrigações, distinguindo -se 



2863

as autorizações propriamente ditas das licenças. As primeiras, também conhecidas por autorizações permissivas, 
caracterizam -se por permitirem “o exercício pelos particulares da actividade correspondente a um direito subjectivo 
pré -existente, apenas condicionado pela lei a uma intervenção administrativa”, destinada a remover um obstáculo 
por ela imposto. As segundas, também denominadas autorizações constitutivas, destinam -se a constituir “direitos 
subjectivos em favor dos particulares em áreas de actuação sujeitas a proibição relativa (preventiva) pela lei, uma 
vez acautelada no caso concreto a não lesão do interesse que justificou a proibição legal”.

Em face do exposto, a tese da recorrente conduziria ao absurdo de sobre a mesma situação recair simul-
taneamente uma autorização e uma licença que, embora da autoria de entidades diferentes, visaria o mesmo 
resultado: permitir (ou conferir o direito) à afixação ou inscrição de mensagens de publicidade comercial. 
O que conduziria a que duas entidades públicas tivessem competência para liquidar taxas sobre a mesma 
realidade fáctica, situação muito próxima da duplicação de colecta, proibida no art. 205º do CPPT.

Ora, o que a Lei n.º 97/88 veio dizer, e é aceite pela recorrente, é que a afixação ou inscrição de 
mensagens publicitárias de natureza comercial depende do licenciamento prévio dos municípios, precedido 
de parecer das entidades com jurisdição sobre os locais onde a publicidade for afixada. O que significa 
que o legislador quis sujeitar a afixação de publicidade a um acto de licenciamento dos municípios e 
não a mera autorização, acto que tem de ser instruído com o parecer das autoridades com jurisdição nos 
locais de afixação da publicidade. Por esta via, o legislador consegue harmonizar os interesses visados 
pelos municípios, consistentes na salvaguarda do equilíbrio urbano e ambiental e, ao mesmo tempo, a 
segurança do trânsito das estradas nacionais. Todavia, segundo este modo de ver as coisas, existe apenas 
uma única entidade competente para o licenciamento e não duas como pretende a recorrente.

Em suma, em face de tudo o quanto vai exposto, é patente que a resposta à questão que vem posta 
não exige que se tome posição sobre o problema de saber até que ponto o Decreto -Lei n.º 13/71 se 
encontra ou não revogado, nem tão pouco sobre se as áreas de jurisdição da recorrente consagradas no 
mencionado diploma ainda se mantêm ou não.

No caso em apreço, a questão sub judice traduz -se apenas em aferir da legalidade da liquidação de 
taxas de publicidade aplicadas às recorridas, nos termos da alínea j) do n.º 1 do art. 15º do Decreto -Lei 
n.º 13/71, de 23 de Janeiro, e actualizadas pelo Decreto -Lei n.º 25/2004, de 24 de Janeiro. E o que se 
conclui é que, depois da entrada em vigor da Lei n.º 97/88, a recorrente deixou de ter competência para 
liquidar taxas pelo licenciamento de afixação de mensagens publicitária, uma vez que a sua intervenção 
se limita à emissão de parecer, no âmbito do procedimento de licenciamento, da autoria das câmaras 
municipais, nos termos dos disposto no art. 2º, n.º 2, da Lei n.º 97/88.

A sentença que decidiu neste sentido não merece qualquer censura devendo ser confirmada.
Nesta sequência, improcedem as alegações e respectivas conclusões da recorrente, devendo ser 

negado provimento ao recurso.
III -DECISÃO
Termos em que os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administra-

tivo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 26 de Junho de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) Cfr. Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, 7ª reimpressão, Almedina, Coimbra, 1994, p. 170.
(2) Lições de Direito Administrativo, 2ª ed., Imprensa da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2011, p. 146.
(3) Cfr. VIEIRA DE ANDRADE, ob. cit., p. 142 e p.145.
(4) Cfr. ob. cit., p. 145. 

 Acórdão de 26 de Junho de 2013.

Processo n.º 292/13 -30.
Recorrente. A…, Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A……….., Lda., identificada nos autos, tendo sido notificada do Acórdão deste STA, de 30 
de Abril, de fls. 338 e segs., vem, ao abrigo do disposto nos artigos 668.º, n.º 1, alíneas c) e d), 668.º, 
n.º 4 e 716.º do Código do Processo Civil (“CPC”), aplicáveis ex vi legis do disposto na alínea e) do 
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artigo 2.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário (“CPPT”) e artigo 125.º do CPPT, arguir 
a nulidade do mesmo, por violação do princípio do contraditório, por oposição entre os fundamentos 
de facto e a decisão proferida, por violação da competência em razão da hierarquia e por violação da 
Constituição e de regras comunitárias.

2. A Requerente fundamenta o pedido alegando, em síntese, que:
a) Da nulidade do Acórdão proferido por violação do princípio do contraditório:
“Conforme se mencionou, o Acórdão proferido veio a considerar que a medida de auxílio em 

questão respeitava o limiar de mínimis, como era «plausível ou prognosticável» (1) e como aliás, «a 
Comissão veio a reconhecer a final» (2) e que «só à medida que fossem realizadas tais acções é que 
se poderia averiguar se seriam ou não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então 
qualquer obrigação de notificação» (3).

“Sucede que em momento algum no processo a A………… foi chamada a Em face do alegado, 
concluía Recorrente que o acórdão recorrido viola o princípio do contraditório, porquanto “nos 
presentes autos, não foi dada possibilidade à A……….. para se pronunciar sobre uma questão que se 
revelou decisiva para a decisão que veio a ser proferida por este Venerando Tribunal, sendo, por isso, 
semelhante irregularidade susceptível de influir no exame ou decisão da causa”, na medida em que a 
observância deste princípio, na óptica da Recorrente conduziria “(…) a uma decisão diferente daquela 
que acabou por ser proferida com base em fundamento sobre o qual a A……….. não teve oportunidade 
de se pronunciar.

Entre os argumentos apresentados, destaca -se que:
“O período em questão nos presentes autos respeita à autoliquidação da taxa de promoção ale-

gadamente devida ao IVV com referência ao mês de Junho de 2007.
“Ora, desde logo, esse período não é abrangido pela estimativa a que o Estado Português chegou, 

no ano de 2012, de que os auxílios em causa respeitam os limiares de minimis.
“(…) o que é facto é essa estimativa, a posteriori, de que os montantes atribuídos a título do 

auxílio em questão aparentemente respeitaram os limiares de minimis se reporta ao período «entre 
1997 -2006»., não já ao ulterior período de Junho de 2007, em causa nos autos.

Pelo que não poderá ser considerado, in casu, que a medida de apoio estatal a que se referem 
os presentes autos (relativa ao período de Junho de 2007) veio a obter enquadramento no disposto no 
artigo 108.º, n.º 4, do TFUE.

“(…), à data em que o auxílio foi instituído — no ano de 1997 — e nos anos subsequentes, o 
mesmo não foi configurado como um auxílio de minimis, não se tendo estabelecido, sequer, na legis-
lação atinente com esta medida, qualquer limite ao montante de auxílio a atribuir.

“Nem foram cumpridas pelo Estado Português as obrigações inerentes à atribuição ou introdução 
de um auxílio dessa natureza, como deveria nos termos do disposto nos artigos 2.º e 3.º do Regulamento 
(CE) 994/98, de 7 de Maio de 1998.

“(…) conforme a jurisprudência uniforme do TJUE (4), inclusivamente invocada no Acórdão 
proferido por este Venerando Tribunal (5), essa decisão final de compatibilidade (resultante, in casu, 
da estimativa feita pelo Estado Português de que os auxílios em questão não ultrapassam os limiares 
de minimis), não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos 
por terem sido adoptados com inobservância da proibição contida no n.º 3 do artigo 108.º do TFUE.

“Tal juízo de compatibilidade do auxílio assente nesse fundamento em nada valida a ilegalidade 
até então verificada, decorrente da falta de notificação do auxílio à Comissão e do não respeito pelo 
efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 108.º do TFUE (relembrado pela Comissão Europeia a 
Portugal aquando do início de procedimento C43/2004, no ponto 147 da Decisão preliminar).

“(…) não tendo ocorrido a audição da A…………, e tendo a decisão proferida nos autos assentado, 
no que à parte que vem a considerar que é auxílio de estado diz respeito, na questão do cumprimento 
do limiar de minimis pelo auxílio em causa, verifica -se que semelhante irregularidade é susceptível 
de influir no exame ou decisão da causa,

“Razão pela qual tal decisão incorre em nulidade, por violação do princípio do contraditório e 
do artigo 3.º, n.º 3, do CPC, nos termos do disposto no artigo 201.º, n.º 1, do mesmo CPC, aplicável 
ex vi artigo 2.º, alínea e), do CPPT, que aqui se invoca com todas as consequências legais.

b) Da nulidade do Acórdão proferido por oposição entre os fundamentos de facto e a decisão 
proferida.

A este respeito, alega a Recorrente, entre o mais, que:
“Na enunciação dos respectivos fundamentos, o Acórdão ora notificado afirma que a decisão 

proferida pela Comissão em 20.07.2010 limitou os seus efeitos ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006. — cf. páginas 20 e 21 do Acórdão ora notificado.

“E, bem assim, o mesmo Acórdão faz notar que o período em questão nos autos se reporta a 
Setembro de 2007 — cf. página 1 do Acórdão notificado.

“Todavia, o Acórdão notificado acaba por concluir, decidindo, que não existia uma obrigação 
de notificação no caso dos autos,
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Precisamente por  - na parte em que se assume estar perante um auxílio estatal  -, terem sido 
respeitados os auxílios de minimis

“(…) não tendo sido dado por provado que o respeito do limiar de minimis se referia igualmente 
ao período em questão nos presentes autos,

“Ou melhor, tendo sido sempre admitido pelo Tribunal — como não podia deixar de o ser  - que a 
decisão da Comissão e a conclusão do cumprimento do limiar de minimis abrange somente o período 
até Dezembro de 2006,

Não poderia o Acórdão notificado concluir no sentido de que o auxílio do período em questão 
nos autos (Setembro de 2007) respeitava esse limiar, em manifesta nulidade prevista na alínea c), do 
n.º 1 do artº 668º do CPC, aplicável ex vi artigo 716.º do mesmo Código e alínea e) do artigo 2.º do 
CPPT, que aqui expressamente se invoca, com as demais consequências legais”.

c) Da apreciação de matéria de facto e violação da competência em razão da hierarquia:
A fundamentar esta nulidade, alega a Recorrente, em síntese, que:
“O Acórdão para o qual a decisão ora proferida remete veio a decidir que a «a Comissão acabou 

por aceitar a argumentação da República Portuguesa no sentido de que encontram abrangidas pelo 
Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 de Dezembro» (6), pelo que a medida de auxílio em questão 
respeitava o limiar de minimis, como era «plausível ou prognosticável» (7) concluindo, em consequên-
cia, que inexistia obrigação de notificação à Comissão.

“Assim, com a prolação da decisão nestes termos, este Venerando STA acaba por apreciar matéria 
de facto — apreciar a suposta aceitação por parte da Comissão da argumentação do Estado Português 
e apreciar o respeito pelo limiar de minimis da medida em causa nos autos  -,

“Matéria de facto esta, recorde -se, não alegada em 1.a instância pelo IVV, não abordada pelo 
Tribunal a quo na sentença recorrida e não suscitada em sede de conclusões de recurso pela Recorrente 
(conclusões que, como é sabido, limitam o respectivo âmbito, nos termos do disposto nos artigos 660.º, 
n.º 2, 684.º, n.º 2 e 3 e 685.º -A, n.ºs 1 e 2, todos do CPC).

“(…) Por outro lado, não se tendo este Venerando STA declarado incompetente em função da 
hierarquia e tendo acabado por decidir quanto a matéria de facto, este Tribunal acabou por cometer 
uma irregularidade que influi na decisão da causa — como, de facto, influiu na decisão proferida, 
nessa parte, com base nesse fundamento —

O que redunda em nulidade, nos termos do disposto do artigo 201.º, n.º 1, do CPC (aplicável 
ex vi artigo 2.º, alínea e), do CPPT) decorrente da violação das regras de competência em razão da 
hierarquia, verificada com a prolação do Acórdão ora notificado, que aqui se vem arguir.

d) Da nulidade por omissão de pronúncia: a violação de regras comunitárias
A propósito desta questão alega, entre o mais, a Recorrente, que:
“Nos presentes autos acaba por vir invocada a aplicação, à situação sub iudice, do Regulamento 

(CE) n.º 1998/2006, relativo aos auxílios de minimis. (8)
“Sucede que tal invocação (e aplicação) viola normas comunitárias — em concreto, viola a norma 

constante do n.º 4 do artigo 2.º do mencionado Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão.
Ora, a violação de normas comunitárias é matéria de conhecimento oficioso, que este Tribunal 

tem o dever de conhecer.
“(…) Sucede que, considerando que o Tribunal tem o dever de pronúncia sobre questões de co-

nhecimento oficioso (cf. parte final do n.º 2 do artigo 660.º do CPC) e consubstanciando a apontada 
violação de normas comunitárias uma questão de conhecimento oficioso, nos termos já explanados, o 
Acórdão notificado encontra -se, igualmente por esta via, ferido de nulidade por omissão de pronúncia, 
nos termos do disposto nos artigos 125.º, n.º 1, do CPPT e artigo 668º, n.º 1, alínea d) e n.º 4, do CPC 
(aplicável ex vi artigo 2.º, alínea e), do CPPT), que aqui igualmente se vem arguir.

e) Da inconstitucionalidade
Assaca ainda a Recorrente ao acórdão recorrido, o vício de inconstitucionalidade, uma vez que: 

“Ao não proceder ao reenvio oportunamente requerido pela A…………(9), verifica -se uma inconsti-
tucionalidade decorrente da omissão do dever de reenvio prevista no parágrafo 3 do artigo 267.º do 
Tratado de Funcionamento União Europeia.

“(…) Por outro lado, ao não aplicar aos presentes autos a norma ínsita no n.º 4 do artigo 2.º do 
mencionado Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, verifica -se, igualmente, uma infracção 
ao artigo 8.º da Constituição da República”.

4. O Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., Recorrido nos autos, notificado do requerimento 
de arguição de nulidades supra referido, veio pronunciar -se sobre o mesmo, nos termos se-
guintes:

“(…) Sucede que, na realidade, mais do que arguir nulidades, o que a Requerente pretende com o 
requerimento apresentado é, verdadeiramente, iniciar uma nova via de recurso, onde ela já não existe, 
para re -discutir a questão de fundo, já decidida em duplo grau de jurisdição...
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“(…) Efectivamente, das dezasseis (!) páginas que compõem o requerimento apresentado, metade 
são integralmente dedicadas à apresentação de alegações adicionais que, no entendimento da Reque-
rente, justificariam que o STA decidisse em sentido diverso do que veio a fazer...

“(…) E fá -lo, ademais, distorcendo o sentido da decisão tomada, procurando dessa forma demons-
trar uma suposta violação do princípio do contraditório e uma alegada oposição entre os fundamentos 
de facto e a decisão proferida.

“(…) Acresce que os elementos de facto em que se baseou a decisão são há muito conhecidos pela 
Requerente, tendo sido esta quem, primeiramente com a sua petição inicial (!), juntou o documento 
que os continha aos Autos...

Por outro lado, alega o Recorrido que “como resulta claramente dos Autos, o IVV notificou sempre 
a Requerente das peças apresentadas, inclusivamente das suas contra -alegações de recurso, pelo que, 
também nessa eventualidade, estaria despida de razão a Requerente.

“(…) O que acaba de dizer -se, vale também para as alegações de foi apreciada, em violação da 
competência em razão da hierarquia, matéria de facto, tendo, por outro lado sido omitida a pronúncia 
em relação à suposta violação de regras comunitárias.

“(…) Uma vez mais, são questões que não cabem no âmbito de apreciação das nulidades elen-
cadas no n.º 1, do artigo 668º do CPC e traduzem somente a discordância material em relação à 
fundamentação utilizada e à conclusão em que a mesma desemboca.

“(…) No que respeita à alegada nulidade por suposta oposição da própria decisão, (…) Na 
verdade, e como já referimos, o que a Requerente manifesta no articulado apresentado é uma mera 
discordância face à fundamentação utilizada pelo Tribunal para suportar a sua decisão mas, como 
é bem sabido, tal não constitui qualquer nulidade; apenas matéria para recurso ordinário, o qual o 
Acórdão sob análise já não admite.(…)”.

“(…) Finalmente, a Requerente pretende ainda e estranhamente imputar à decisão proferida por 
este Venerando Tribunal o vício de inconstitucionalidade por ter optado — opção essa que se encontra 
legalmente prevista — por não proceder ao reenvio prejudicial solicitado pela Requerente em sede 
de recurso.

“(…) De resto, nas palavras da doutrina: «o reenvio não é um recurso ou uma faculdade pro-
cessual das partes no processo principal. O reenvio integra uma competência exclusiva da natureza 
jurisdicional [...]. O facto de uma das partes suscitar uma questão de interpretação ou validade de um 
acto da UE não significa que haja lugar a reenvio prejudicial».(…)”.

Termos em que inexistem inequivocamente as nulidades arguidas, devendo manter -se in totum o 
acórdão proferido por V. Exas. por delas não padecer, e tudo com as demais consequências legais.”

5. Com dispensa de vistos, atendendo à simplicidade da questão, cumpre apreciar e decidir.
6. Quanto às alegadas nulidades do acórdão por violação do princípio do contraditório e da in-

competência em razão da hierarquia
6.1.1. Cumpre antes de mais salientar que as causa de nulidade da sentença são apenas e tão só as 

elencadas no n.º 1 art. 668º do CPC, donde não constam a pretensa violação do princípio do contraditório 
nem a alegada incompetência deste Supremo Tribunal em razão da hierarquia. A violação do princípio 
do contraditório, poderia, quando muito, constituir nulidade processual, nos termos do art. 201º do CPC, 
o que não se verifica no caso dos autos, como melhor será analisado mais adiante.

Não obstante o exposto, sempre se dirá que, em ambos os casos, a invocação de tais nulidades só se 
compreendem por a Recorrente incorrer em erro na interpretação do acórdão, uma vez que, ao contrário 
do pressuposto de que parte, o acórdão recorrido não faz assentar o seu julgamento na circunstância de 
a medida de auxílio em questão respeitar o limiar de minimis nem tão pouco na suposta aceitação por 
parte da Comissão da argumentação do Estado português sobre o cumprimento daquele limiar.

Com efeito, no Acórdão de 23 de Abril de 2013, proc n.º 29/2013, para o qual o acórdão ora 
recorrido remete, diz -se claramente que ainda que não se entendesse que no caso não havia lugar à da 
obrigação de notificação, tal não implicaria necessariamente que houvesse razões para anulação da 
taxa de promoção do vinho, por força do princípio da proporcionalidade.

Para esse efeito ponderou -se no mencionado acórdão que:
“Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 

com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside 
na particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor 
de ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas 
pelas vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.
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Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995, com a consequente violação 
dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

“Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou 
demonstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi 
afectada pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de in-
vestigação previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE)”.

“Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar 
em conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou 
de Países Terceiros.

“Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifesta-
mente desproporcionados”.

6.1.2. Por outro lado, mais propriamente quanto à alegada violação do princípio do contraditório, 
constitui jurisprudência deste Supremo Tribunal, vazada, entre outros, no Acórdão do STA, de 29 de 
Outubro de 2008, proferido no recurso n.º 0556/08, “[n]ão existe a nulidade decorrente da preterição 
do contraditório se o Tribunal decidir uma questão suscitada nas contra -alegações do recorrido [...] se 
tiver sido dado cumprimento ao disposto no art. 229 -A do Código de Processo Civil (notificação das 
contra -alegações ao Requerente)”.

Ora, no caso em apreço, tal como é salientado pelo Recorrido, “resulta claramente dos Autos, o 
IVV notificou sempre a Requerente das peças apresentadas, inclusivamente das suas contra -alegações 
de recurso”.

6.2. Quanto à nulidade do Acórdão recorrido por oposição entre os fundamentos de facto e a 
decisão proferida.

6.2.1. Como ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal proferido no recurso n.º 971/12, 
em 30 de Janeiro de 2013, “É sabido que esta causa de nulidade da sentença/acórdão (al. c) do n.º 1 
do art. 668º do CPC) se verifica quando os fundamentos invocados pelo juiz conduziriam logicamente 
não ao resultado expresso na decisão mas a resultado oposto. Trata -se, portanto, de vício (vício real no 
raciocínio do julgador) que afecta a estrutura lógica da sentença, por contradição entre as suas premissas 
de facto e de direito e a respectiva conclusão (cfr. Alberto dos Reis, CPC Anotado, Vol. V, pág. 141 e 
Antunes Varela et al., Manual de Processo Civil, pp. 689/690)”.

No caso dos autos, segundo a Requerente, a alegada contradição verifica -se:
 - porque tendo o acórdão para o qual remete o acórdão recorrido concluído que a decisão proferida 

pela Comissão em 20.07.2010 limitou os seus efeitos ao período decorrido até 31 de Dezembro de 2006 
e estando em causa a apreciação da autoliquidação da taxa referente a Junho de 2007, verifica -se uma 
clara oposição entre os fundamentos de facto dados por assentes e a decisão alcançada pelo acórdão 
recorrido.

 - Segundo a recorrente, “não tendo sido dado como provado que o respeito do limiar de minimis 
se referia igualmente ao período em questão nos presentes autos”, não poderia ter concluído no sentido 
de que o auxílio do período em questão respeitava esse limiar. Não se afigura, porém, que ocorram as 
invocadas contradições e, portanto, a alegada nulidade do acórdão.

Vejamos.
6.2.1.1. O acórdão para o qual remete o ora recorrido analisou a questão da eventual violação da 

obrigação consagrada no art. 108º, n.º 3, do TFUE e consequente anulação da taxa de promoção do 
vinho, numa dupla perspectiva: (i) na primeira, teceu considerações a propósito da classificação da 
taxa de promoção do vinho como auxílio estatal, tendo por referência o procedimento legislativo de 
aprovação da mesma e a obrigação de notificação prévia, nos termos do preceito atrás referido; (ii) na 
segunda, independentemente de se concluir ou não pela ilegalidade por não comunicação prévia durante 
o procedimento legislativo da taxa, ponderou as razões para a sua não anulação em concreto.

Em relação à primeira questão, o acórdão averiguou se a taxa de promoção do vinho configura 
ou não um auxílio para o efeito daquele dever de comunicação prévia, tal como lhe é permitido pela 
jurisprudência do Tribunal de Justiça.

E, para esse efeito, ponderou -se no referido acórdão, entre o mais, que:
“A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (10), onde se 

incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).
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“No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles”.

Por outro lado, estamos na presença de uma taxa, sendo que, “em princípio, as taxas não são 
consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. Por outro lado, trata -se de uma taxa, 
que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo objectivo essencial de criação é o de financiar 
as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não implica, à partida, um auxílio concedido 
directa ou indirectamente através de recursos do Estado e, por outro lado, serem imputáveis ao Estado, 
característica típica e associada à qualificação dos auxílios de Estado (11).

“Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, 
a Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das 
actividades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação 
geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, 
não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE”.

Finalmente, não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da taxa de 
promoção que suscitaram dúvidas, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) 
n.º 1998/2006, os auxílios de minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer 
aprovação ou confirmação por parte da Comissão.

Assim sendo, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Não obstante se ter concluído pela não existência de obrigação de notificação prévia, nos termos 
e para os efeitos do disposto, no art. 108º, n.º 3, do TFUE, diz -se expressamente que mesmo que assim 
não se entendesse “a anulação da totalidade da taxa de promoção, como pretende a recorrente, por 
vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas circunstâncias do caso, seria 
contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside 
na particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor 
de ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas 
pelas vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

“(…) para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou demons-
trado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou 
de Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifesta-
mente desproporcionados”.

Por conseguinte, a conclusão a que se chega quanto à não anulação da taxa de promoção do 
vinho, aplicada à Recorrente em Junho de 2007, numa perspectiva lógica, enquadra -se nas premissas 
consideradas no acórdão (não cabendo aqui apreciar a bondade do mérito do decidido), não se vendo, 
portanto, que o mesmo enferme das contradições que a requerente lhe imputa.

Pelo contrário, o que ressalta é que a argumentação da Recorrente se reconduz a discordância da 
interpretação jurídica sufragada no aresto em causa e no que se reporta aos normativos em questão.

Em suma, a argumentação expendida no acórdão sob análise é perfeitamente coerente com a 
decisão em que desemboca, não se verificando qualquer inconsistência lógico -formal entre a sua fun-
damentação e a respectiva decisão.

Como bem contra alega o Recorrido, “Na verdade, e como já referimos, o que a Requerente mani-
festa no articulado apresentado é uma mera discordância face à fundamentação utilizada pelo Tribunal 
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para suportar a sua decisão mas, como é bem sabido, tal não constitui qualquer nulidade; apenas matéria 
para recurso ordinário, o qual o Acórdão sob análise já não admite (…)”.

Sendo certo, porém, que a arguição de nulidade da decisão não é meio processual adequado para 
obter o reexame da matéria apreciada ou para reagir a eventuais erros de julgamento.

Termos em que, improcede, portanto, a alegada nulidade do acórdão por contradição entre os 
fundamentos e a decisão, nos termos pretendidos pela recorrente.

6.3. Quanto à nulidade por omissão de pronúncia: a violação de regras comunitárias
A nulidade do acórdão por omissão, prevista no art.º 125.º do Código de Procedimento e de Processo 

Tributário, está directamente relacionada com o comando fixado n.º 2 do artigo 660.º do Código de 
Processo Civil, segundo o qual «o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido 
à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras».

Constitui jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal, vazada entre outros, no Acórdão de 
9 de Maio de 2012, proc n.º 245/11, que a omissão de pronúncia só existe “quando o tribunal deixe, 
em absoluto, de apreciar e decidir as questões que lhe são colocadas pelas partes, isto é, os problemas 
concretos que haja sido chamado a resolver, e não quando deixe de apreciar razões, argumentos, ra-
ciocínios, considerações, teses ou doutrinas invocadas pelas partes em sustentação do seu ponto de 
vista quanto à apreciação e decisão das questões colocadas.

O que significa que, como a doutrina e a jurisprudência têm repetidamente explicado, “questões” 
não se confundem com argumentos ou razões. Por isso, quando as partes colocam ao tribunal determi-
nada questão, socorrendo -se a cada passo de várias razões ou fundamentos para fazer valor valer o seu 
ponto de vista, o que importa é que o tribunal decida a questão colocada, não lhe incumbindo apreciar 
todos os fundamentos, argumentos ou razões em que elas se apoiam para sustentar a sua pretensão.

A este propósito diz a Recorrente que o acórdão reclamado procedeu à aplicação do Regulamento 
(CE) n.º 1998/2006, da Comissão, que disciplina os auxílios de minimis, mas que não analisou nem 
aplicou o n.º 4 do artigo 2.º do referido Regulamento, que contraria a decisão acolhida no mesmo.

Mais uma vez, resulta patente da argumentação da Recorrente que não existe qualquer omissão de 
pronúncia, mais sim discordância com o sentido da solução acolhida por este Supremo Tribunal que, 
segundo a sua óptica, está em contradição como o referido preceito.

Em suma, também não ocorre a nulidade do acórdão, por omissão de pronúncia.
6.4. Da inconstitucionalidade
Finalmente, alega a Recorrente que se verifica uma inconstitucionalidade decorrente: (i) da omis-

são do dever de reenvio prevista no parágrafo 3 do artigo 267.º do Tratado de Funcionamento União 
Europeia; (ii) por não aplicar aos presentes autos a norma ínsita no n.º 4 do artigo 2.º do mencionado 
Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, verifica -se, igualmente, uma infracção ao artigo 8.º 
da Constituição da República.

Como bem argumenta o recorrido, “«[a] inconstitucionalidade material é o vício que afecta as 
normas ordinárias que infrinjam o disposto na Constituição e os princípios nela consignados, incluindo 
a interpretação que a tal conduza, pelo que não faz qualquer sentido jurídico a afirmação de que um 
acórdão é inconstitucional» — cfr. fr Acórdão do STJ, de 16 de Outubro de 2003, proferido no recurso 
n.º 03B1371”.

Por outro lado, “(…) o reenvio prejudicial só será obrigatório, designadamente se a questão for 
pertinente ou relevante para a decisão da causa, competindo ao juiz nacional apreciar, tendo em conta 
as particularidades de cada processo, quer a necessidade de uma decisão prejudicial, quer a pertinência 
das questões a submeter — neste sentido, veja -se a decisão do próprio TJ (actual TU) de 6 de Outubro 
de 1982, Cilfit e outros (proc. C -283/81) e, a título nacional, vide, por todos, o recente aresto deste STA 
de 21 de Novembro de 2012, proferido no recurso n.º 0222/12”.

Neste último acórdão deste Supremo Tribunal, acolhendo a jurisprudência do próprio TJ (12), diz -se 
que a mesma vai no sentido de que “os órgãos jurisdicionais nacionais referidos são obrigados a cumprir 
o seu dever de reenvio a menos que concluam que a questão não é pertinente ou que a disposição do 
direito da União em causa foi objecto de uma interpretação por parte do Tribunal de Justiça ou que a 
correcta aplicação do direito da União se impõe com tal evidência que não dá lugar a qualquer dúvida 
razoável, devendo a verificação desta hipótese ser avaliada em função das características do direito 
da União, das dificuldades particulares de que a sua interpretação se reveste e do risco de surgirem 
divergências jurisprudenciais no interior da União” (13).

Por conseguinte, à luz da citada jurisprudência, o reenvio só será obrigatório, designadamente se 
a questão for pertinente ou relevante para a decisão da causa, competindo ao juiz nacional, “a quem foi 
submetido o litígio e que deve assumir a responsabilidade pela decisão jurisdicional a tomar, apreciar, 
tendo em conta as especificidades de cada processo, tanto a necessidade de uma decisão prejudicial para 
poder proferir a sua decisão como a pertinência das questões que submete ao Tribunal de Justiça” (14).

Neste sentido, também segundo JÓNATAS MACHADO (15) “o reenvio não é um recurso ou uma 
faculdade processual das partes do processo principal (...). O reenvio integra uma competência exclu-
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siva de natureza jurisdicional. (...) O facto de uma das partes suscitar uma questão de interpretação ou 
validade de um acto da UE não significa que haja lugar a reenvio prejudicial.

“(…)”.
E, mais adiante, o mesmo Autor pondera que “O reenvio prejudicial para o TJUE é, em princípio, 

facultativo, dependendo exclusivamente de decisão discricionária do tribunal nacional. No entanto, casos 
há de reenvio obrigatório”, sendo que pressuposto importante que vale independentemente de se tratar 
de reenvio facultativo ou obrigatório “prende -se com a relevância da questão. Nos termos do art. 267º 
do TFUE, compete ao juiz nacional, a quem o litígio haja sido submetido, apreciar a necessidade de 
uma decisão prejudicial para a prolação de uma decisão final e decidir sobre a pertinência das questões 
que submete ao TJUE. A questão deve ser suficientemente relevante para o desfecho do caso concreto 
para justificar o reenvio (...)”.

Em suma, no caso dos autos, o acórdão recorrido, ao concluir pela desnecessidade do reenvio 
limitou -se a fazer uso da discricionariedade que lhe é própria na matéria, em conformidade com a 
jurisprudência do TJ e da doutrina.

Não procede, pois, a invocada nulidade do acórdão por inconstitucionalidade.
7. Nestes termos e pelo exposto, acorda -se em julgar improcedente a arguição de nulidade do 

acórdão.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 26 de Junho de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Francisco Rothes — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Cf. página 28 do Acórdão proferido no processo nº. 29/2013.
(2) Cf. página 28 do Acórdão proferido no processo nº. 29/2013.
(3) Cfr. página 29 do Acórdão proferido no processo nº. 29/2013.
(4) Cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02; cf., ainda no mesma 

sentido, Acórdão TJUE de 05.10.2006, TRANSALPINE ÕLLEITUNG IN ÓSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41.
(5) Cf. página 23 do Acórdão notificado.
(6) Cfr. página 28 do Acórdão proferido no processo n.º 29/2013.
(7) Cfr. página 28 do Acórdão proferido no processo n.º 29/2013.
(8) Como conclui o Acórdão proferido no processo 29/2013, para o qual remete a decisão notificada: «Ora, de acordo 

com o estabelecido no artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de minimis estão isentos de notificação, não 
estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação por parte da Comissão» […) «Tendo -se concluído pela inexistên-
cia, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão 
de execução da taxa em causa (...)» — cf. páginas 28 e 29 do Acórdão proferido no processo 29/2013, para o qual remete a 
decisão ora notificada.

(9) Cfr. páginas 27 e 28 das alegações de recurso para este Venerando STA.
(10) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., p. 714.
(11) Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de Julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).
(12) Cfr., entre outros, os Acórdãos de: 4 de Novembro de 1997, Parfums Christian Dior, C -337/95; de 4 de Junho de 

2002, Lyckeskog, C -99/00; de 15 de Setembro de 2005, Intermodal Transports, C -495/03.
(13) Cfr. MARIA EUGÉNIA M.N.RIBEIRO, ob cit., p. 964 e Acórdão do TJ de 6 de Outubro de 1982, Cilfit e outros, 

C -283/81.
(14) Cfr. MARIA EUGÉNIA M.N.RIBEIRO, ob cit., p. 965.
(15) Cfr. Direito da União Europeia, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, p. 577. 

 Acórdão de 26 de Junho de 2013.

Assunto:

SISA/IMT. Isenção de imposto. Adjudicação em transmissão de propriedade.

Sumário:

 I — Uma coisa é afirmar a analogia entre adjudicação e contrato -promessa para efeitos 
de averiguar se a revogação da adjudicação origina ou não direito a indemnização, 
outra bem diferente é transpor este raciocínio para o domínio da interpretação e 
aplicação de normas de incidência fiscal.

 II — Assentando a adjudicação num acto unilateral e o contrato promessa num acordo 
de vontades, sendo, por conseguinte, bilateral, a questão ultrapassa a mera in-
terpretação extensiva, sendo que, como é sabido, está proibida a analogia na 
interpretação das normas de incidência fiscal (cfr. o artigo 11.º, n.º 4, da LGT).
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 III — Não tendo a adjudicação consubstanciado a transmissão da propriedade, uma vez 
que, no caso dos autos, o despacho do Secretário de Estado da Segurança Social 
se limitou a autorizar a venda, cujo preço seria liquidado na data da escritura, 
a situação não se subsume, desta forma, no âmbito de incidência nas excepções 
consagradas no n.º 3 do artigo 115.º do CIMSISD, pelo que, segundo a regra geral, 
a sisa teria de ser paga no dia da liquidação, nos termos do disposto no n.º 1 do 
mesmo preceito.

Processo n.º 293/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrida: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I -RELATÓRIO
1. A…………, identificado nos autos, deduziu impugnação judicial do indeferimento da reclamação 

graciosa em que pedia a anulação da liquidação de IMT nº. 200625916703, efectuada em 26/12/2006, 
no montante de € 48.718,58, no TAF de Penafiel, que por sentença proferida em 21/9/2012, decidiu 
julgar a impugnação judicial improcedente.

2. Não se conformando, o impugnante veio recorrer para este Tribunal, apresentando as seguintes 
conclusões das suas alegações:

“1ª. O tribunal a quo ao negar provimento à impugnação judicial deduzida contra a liquidação 
do IMT, efetuada pelo Serviço de Finanças da Trofa, em 26 de dezembro de 2006, conforme nota de 
cobrança n.º 2006 25916703, no montante de 48 718,58 € (quarenta e oito mil, setecentos e dezoito 
euros e cinquenta e oito cêntimos), incorreu em erro de julgamento sobre a matéria de direito, consubs-
tanciado na errada interpretação e desaplicação do n.º 2, § l.º do artigo 2.º do CIMSISD e indevida 
aplicação do CIMT.

2ª. Com efeito, na sequência do concurso público anunciado no Diário da República, III série, 
n.º 96, de 27 de Abril de 1987, foram adjudicados ao recorrente, por deliberação do Conselho Diretivo 
do Centro Regional de Segurança Social, de 19 de Agosto do mesmo ano, um prédio urbano destinado 
a indústria, sito na freguesia de …………., município da Trofa, inscrito na respetiva matriz sob o ar-
tigo 1721 e descrito na competente conservatória com o n.º 0033/101284, bem como determinadas 
máquinas para a indústria têxtil e diversos móveis naquele existentes, cfr. alínea A do probatório.

3ª. Por despacho de 30 de Agosto de 1987 do Secretário de Estado da Segurança Social, foi san-
cionada a referida adjudicação e autorizada a venda pelo preço de 206 000 000$00 (1 027 523,67 €), 
a pagar numa única prestação no ato da transmissão da propriedade (outorga da escritura pública 
de compra e venda), conforme consta do oficio n.º 146 708, de 21 de Agosto de 1987 do Centro Re-
gional de Segurança Social do Porto, tendo o adjudicatário depositado, como caução, a quantia de 
5 000 000$00, equivalente a 24 939,89 €, cfr. alínea 13 do probatório.

4ª. Após a adjudicação, a entidade adjudicante entregou ao recorrente as chaves do imóvel, pas-
sando este a usufruir diretamente os referidos bens, sem qualquer contrapartida, permitindo ainda ao 
adjudicatário a celebração de contrato com a ……….., com vista ao fornecimento de energia elétrica, 
cfr. alíneas C e D do probatório.

5ª. Deste modo de 30 -08 -1987 a 28 -12 -2006 o recorrente usufruiu os referidos bens (prédio e 
máquinas), cfr. alínea E do probatório.

6ª. Nos termos da norma supra referida (n.º 2, § l.º do artigo 2.º do CIMSISD) consideram -se 
transmissões de propriedade imobiliária, para efeitos do imposto municipal de sisa, a promessa de 
compra e venda de bens imobiliários, logo que verificada a tradição para o promitente -comprador ou 
quando este esteja usufruindo os bens.

7ª. O início da usufruição do imóvel transmitido ocorreu em 30 de agosto de 1987.
8ª. Na mesma data foi proferido despacho do Secretário de Estado da Segurança Social no qual 

foi sancionada a referida adjudicação e autorizada a venda ao recorrente.
9ª. Assim a promessa de compra e venda ocorreu em 30 de agosto de 1987.
10ª. Com efeito a promessa de compra e venda não reveste nenhum formalismo especial.
11ª. Além do mais a norma em apreciação (n.º 2, § 1.º do artigo 2.º do CIMSISD) refere apenas 

“promessa” de compra e venda e não “contrato -promessa” de compra e venda.
12ª. Contudo vem sendo entendimento jurisprudencial e doutrinário que o contrato -promessa 

de compra e venda de bens imobiliários, ainda que não seja reduzido a escrito, está sujeito ao 
pagamento de sisa desde que o promitente -comprador entre na posse ou usufruição dos bens 
objeto do contrato, cfr. acórdãos do STA de 02 -07 -1964  - Proc. 015047 e de 12 -04 -2012  - Proc. 
01061/11; SILVÉRIO MATEUS e L. CORVELO DE FREITAS, in “Os impostos sobre o Patri-
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mónio — O imposto do Selo”, Rei dos Livros, 2005, pp. 316/317; e despacho do Secretário de 
Estado do Orçamento de 19 -02 -1962  - Proc. 16/7, L.º 20/1896.

13ª. O auto de arrematação e a consequente adjudicação, exarados pela entidade competente, 
consubstanciam um contrato -promessa de compra e venda.

14ª. A própria Autoridade Tributária e Aduaneira (ex -DGCI) vem considerando, pelo menos 
desde 28 -11 -1997, data do despacho do Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais que sancionou o 
entendimento divulgado pela circular n.º 12/98 daquela direção -geral, segundo o qual o auto de ar-
rematação e a ata deliberativa da adjudicação exarados pelos órgãos competentes, consubstanciam 
um contrato -promessa de compra e venda.

15ª. E também a jurisprudência, conforme acórdãos do STA de 28 -03 -1979  - Proc. 001314, de 
19 -10 -2011  - Proc. 0578/11, de 18 -05 -1999 -Proc. 044360 e de 20 -12 -2000  - Proc. 031866.

16ª. Bem como a doutrina, conforme Margarida Olazabal Cabral in “O Concurso Público nos 
Contratos Administrativos”, Almedina, pág. 230.

17ª. No caso sub judice o adjudicatário e ora recorrente depositou, a título de caução, a impor-
tância de 5 000 000$00, equivalente a 24 939,89 €, cfr. alínea B do probatório.

18ª. Sendo que esta tem por escopo garantir ou reforçar o vínculo que foi constituído com a apre-
sentação da proposta, como se fosse um “sinal confirmatório” da promessa de compra, como se pode 
ler no sumário do acórdão do STA de 21 -03 -2012  - Proc. 0974/11.19ª. Deste modo o incumprimento 
definitivo do contrato acarretaria, certamente, consequências para as partes. Assim, para o adjudica-
tário poderia resultar na perda da caução prestada, enquanto para a entidade adjudicante caberia o 
ónus de indemnizar o adjudicatário pelos danos sofridos com a sua participação no concurso, face a 
eventual revogação da adjudicação por imperativo de interesse público devidamente fundamentado.

20ª. É que não nos podemos esquecer que o imóvel em causa foi adquirido no âmbito de concurso 
público, anunciado no Diário da República, III série, n.º 96, de 27 de Abril de 1987, sendo adjudicante 
o Centro Regional de Segurança Social do Porto.

21ª. Deste modo, considerando que a promessa de compra e venda do imóvel bem como a usu-
fruição do mesmo ocorreram em 30 de agosto de 1987, a transmissão fiscal verificou -se nesta data, 
face ao disposto no n.º 2, § 1.º do artigo 2.º do CIMSISD, e não em 28 de dezembro de 2006, data da 
outorga da escritura de compra e venda (transmissão civil), como erradamente foi decidido.

22ª. Assim o tribunal a quo deveria ter aplicado aquela norma, por ser a que se encontrava em 
vigor ao tempo da ocorrência do facto tributário, e não as previstas no CIMT, nomeadamente nos seus 
artigos 1.º e 2.º n.º 1, uma vez que este código entrou em vigor em 01 -01 -2004, conforme o disposto 
no n.º 3 do artigo 32º do Decreto -Lei n.º 287/2003, de 12 de novembro, em data posterior ao facto 
tributário.

Nestes termos deverá a douta sentença recorrida ser declarada ilegal, por errónea interpreta-
ção e aplicação do Direito, devendo o presente recurso proceder nos termos expostos e com todas as 
consequências legais.

Assim se fará inteira, cabal e já costumada JUSTIÇA!
3. Não houve contra -alegações.
4. O Exmo. Magistrado do Ministério Público, junto deste Supremo Tribunal, pronunciou -se no 

sentido do provimento do recurso, concluindo do seguinte modo:
“(…)
Como resulta do probatório, na sequência de concurso público, publicitado em DR, foram adjudi-

cados ao recorrente, por deliberação do CD do CRSS, de 19 de Agosto de 1987, um imóvel e diversas 
máquinas industriais e móveis.

Por despacho de 30 de Agosto de 1987 do SESS foi sancionada a referida adjudicação e auto-
rizada a venda pelo preço de € 1.27523,67, a pagar numa única prestação no acto de transmissão da 
propriedade (outorga de escritura pública de compra e venda), tendo o adjudicatário depositado como 
caução o montante de € 24.939,89.

Após adjudicação a entidade adjudicadora entregou ao recorrente as chaves do imóvel, passando 
o mesmo a usufruir directamente os referidos bens, sem qualquer contrapartida, entre 30 de Agosto 
de 1987 e 28 de Dezembro de 2006.

Em 28 de Dezembro de 2006 foi outorgada a escritura de compra e venda do imóvel, tendo o 
recorrente pago nesse dia a quantia de € 749.516, 67.

Está, assim, demonstrada a tradição do imóvel para o recorrente.
A questão controvertida consiste em saber se a adjudicação do imóvel pode consubstanciar uma 

promessa de venda nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 2.º, § 1.º -2 do CSISSD.
A nosso ver a resposta é positiva.
Como referem Silvério Mateus e L. Corvelo de Freitas (1) “(...) Se em virtude de qualquer contrato 

oneroso de aquisição e alienação de bens imóveis, ainda que verbal, estes passarem a ser possuídos 
pelo promitente adquirente, nasce o facto gerador da obrigação do imposto. Tal decorre da norma geral 
de incidência estabelecida no artigo 1.º, que define o princípio geral da sujeição a imposto de todas 
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as transmissões onerosas de bens imóveis, qualquer que seja o título por que se operem, entendido 
«título» como qualquer modo de aquisição derivada (...)

Margarida Olazabal Cabral (2) ensina que, referindo -se a contrato público com adjudicação 
e prestação de caução,” (...) existindo neste caso já um contrato preliminar, próximo do contrato 
promessa — em que ficaram acordado as mútuas obrigações e direitos e todos os termos do contrato 
definitivo — o seu incumprimento gerará responsabilidade civil contratual”.(…)”

No mesmo sentido parece -nos ir a jurisprudência do STA, nomeadamente, nos acórdãos de 20 de 
Março de 1979, de 18 de Maio de 1999 e de 19 de Outubro de 2011. (3)

Portanto, no caso em análise o facto tributário (transmissão fiscal, de facto, ocorreu em 30 de 
Agosto de 2007 e não em 28 de Dezembro de 2006, data em que apenas se verificou a transferência 
jurídica da propriedade).

Inexiste, assim, facto tributário subjacente à sindicada liquidação, pelo que esta não se pode 
manter na ordem jurídica.

A sentença recorrida não merece, assim, censura”.
5. Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.
II -FUNDAMENTOS
1 - DE FACTO
Com relevância para a decisão da causa, julgam -se provados os seguintes factos:
“A) Na sequência do concurso público anunciado no Diário da República, III série, n.º 96, de 

27 de Abril de 1987, foram adjudicados ao requerente, por deliberação do Conselho Directivo do 
Centro Regional de Segurança Social, de 19 de Agosto do mesmo ano, um prédio urbano destinado 
a indústria, sito na freguesia de …………., município da Trofa, inscrito na respectiva matriz sob o 
art. 1721 e descrito na competente conservatória com o n.º 0033/101284, bem como determinadas 
máquinas para a indústria têxtil e diversos móveis naquele existentes (fls. 13 a 23).

B) Por despacho de 30 de Agosto de 1987 do Secretário de Estado da Segurança Social, foi san-
cionada a referida adjudicação e autorizada a venda pelo preço de 206 000 000$00 (€ 1 027 523,67), 
a pagar numa única prestação no acto da transmissão da propriedade (outorga da escritura pública 
de compra e venda), conforme consta do oficio n.º 146 708, de 21 de Agosto de 1987 do Centro Re-
gional de Segurança Social do Porto, tendo o adjudicatário depositado, como caução, a quantia de 
5.000.000$00, equivalente a €24.939,89 (fls. 13 a 23 dos autos e 20 a 22 e 38 do processo de recla-
mação graciosa (PRG)).

C) Após a adjudicação, a entidade adjudicadora entregou ao impugnante as chaves do imóvel, 
passando o mesmo a usufruir directamente os referidos bens, sem qualquer contrapartida (fls. 38 do 
PRG e 53 a 70 e 101 a 125 dos autos).

D) Para tal foi permitido ao adjudicatário a celebração de contrato com a …….., com vista ao 
fornecimento de energia eléctrica (fls. 80 do processo de reclamação graciosa (PRG) apenso).

E) De 30/8/1987 a 28/12/2006, o impugnante/adjudicatário usufruiu os referidos bens (prédio 
e máquinas).

F) No dia 28/12/2006, no Cartório Notarial de …………., em Matosinhos, foi outorgada a es-
critura pública de compra e venda na qual o representante legal do Instituto da Segurança Social, IP, 
declarou vender ao impugnante e este declarou comprar, pelo preço de €749.516,67, pago nesse dia, 
o imóvel destinado a indústria, sito no Lugar …………., freguesia de …………., concelho da Trota, 
descrito na Conservatória do Registo Predial da Trofa sob o número trinta e três e inscrito na matriz 
sob o artigo 1721.

G) Nessa escritura o representante legal do Instituto da Segurança Social, IP, declarou ainda 
vender e o impugnante declarou comprar, pelo preço de €278.007,00, pago nesse dia, os móveis, as 
máquinas e os equipamentos diversos relativos ao recheio do imóvel constantes da relação anexa à 
referida escritura, constante de fls. 13 a 23, cujo teor se dá aqui por reproduzido.

H) Os bens adquiridos pela escritura pública referida em F) e G) tinham sido adjudicados ao 
impugnante nos termos referidos em A) e B).

I) Para realização da escritura pública referida em F) o impugnante liquidou em 28/12/206 o 
IMT devido pela transmissão prédio (fls. 103 a 107 do PRG).

J) Em 28/12/2006 o impugnante requereu a restituição do IMT referido em I) por em seu entender 
ter sido indevidamente pago, reclamando da respectiva liquidação (fls. 3 e 4 do PRG).

K) Em 28/2/2008 o impugnante requereu a apensação a essa reclamação, da reclamação graciosa 
da liquidação adicional no montante de €1.564,12 (fls. 42 a 47 e 107 a 109 do PRG).

L) Sobre essas reclamações recaiu a proposta de indeferimento que consta de fls. 111 a 115 do 
PRG, cujo teor aqui se dá por reproduzido.

M) O impugnante exerceu o direito de audição pelo requerimento de fls. 118 a 121 do PRG, cujo 
teor aqui se dá por reproduzido, e juntou os documentos de fls. 112 a 145, do PRG, cujo teor aqui se 
dá por reproduzido.
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N) Sobre o exercício do direito de audição foi lançada a seguinte informação: “Vem o reclamante 
A…………., exercer o direito de audição prévia, nos termos da alínea b) n.º 1 do art.º 60.º da Lei Geral 
Tributária, não tendo acrescentado ao processo novos elementos. Assim, sou de parecer que se deverá 
manter a proposta de decisão.”.

O) As reclamações graciosas foram indeferidas por decisão de 11/7/2008, que deu por reproduzido 
o teor do projecto de decisão de indeferimento referido em M) (fls. 147 do PRG).

P) O impugnante fez o pedido de informação que consta de fls. 23 e 24 do PRG, cujo teor aqui 
se dá por reproduzido.

Q) Em resposta a direcção de serviços do IMT emitiu a informação de fls. 26 a 29 do PRG, cujo 
teor aqui se dá por reproduzido.”

2 - DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
Como resulta do probatório, na sequência de concurso público, publicitado em DR, foram adjudi-

cados ao recorrente, por deliberação do Conselho Directivo do Centro Regional de Segurança Social, 
de 19 de Agosto de 1987, um imóvel e diversas máquinas industriais e móveis.

Por despacho do Secretário de Estado da Segurança Social, de 30 de Agosto de 1987, foi san-
cionada a referida adjudicação e autorizada a venda pelo preço de € 1.27523,67, a pagar numa única 
prestação no acto de transmissão da propriedade (outorga de escritura pública de compra e venda), 
tendo o adjudicatário depositado como caução o montante de € 24.939,89.

Após adjudicação, a entidade adjudicante entregou ao recorrente as chaves do imóvel, passando 
o mesmo a usufruir directamente os referidos bens, sem qualquer contrapartida, entre 30 de Agosto de 
1987 e 28 de Dezembro de 2006.

Em 28 de Dezembro de 2006 foi outorgada a escritura de compra e venda do imóvel, tendo o 
recorrente pago nesse dia a quantia de € 749.516, 67.

Como tivesse sido liquidado na mesma data o correspondente IMT devido pela transmissão do 
prédio e discordando da legalidade da liquidação, o recorrente deduziu impugnação judicial da mesma, 
que veio a ser julgada improcedente, por sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de 
Penafiel, em 21/9/2012.

Para tanto ponderou, entre o mais, o Mmº Juiz “a quo”:
• “(…) para efeitos de liquidação de SISA o CIMSISD considera que há transmissão do direito 

de propriedade e por consequência ocorre a incidência objectiva para tributação de SISA, nos casos 
de promessa de compra e venda ou de troca de bens imobiliários quando se verifica a tradição para o 
promitente comprador ou permutante ou quando eles usufruem dos bens.

• “(…) o primeiro elemento objectivo desta disposição legal e o primeiro pressupostos para a 
liquidação da SISA ao abrigo dessa disposição legal é a existência dum contrato promessa de compra 
e venda ou de troca de bens imobiliários.

• “No caso em apreço, resulta da matéria de facto provada (factos provados alegados pelo próprio 
impugnante) que não há qualquer contrato promessa de compra e venda nem de troca. O impugnante 
não realizou qualquer contrato promessa de compra e venda ou troca. O impugnante respondeu a uma 
venda em hasta pública na qual lhe veio a ser adjudicada a venda do prédio e dos bens móveis que nele 
se encontravam.

• “A adjudicação não se confunde com o contrato -promessa de compra e venda ou troca.
• “Não existindo qualquer contrato -promessa de compra e venda do prédio a que respeita a li-

quidação de IMT impugnada nestes autos não há qualquer motivo para aplicar -se o art. 2º, § 1.º, 2.º 
do CIMSISD. (…)”

Contra este entendimento se insurge o recorrente alegando, em síntese, que o auto de arrematação 
e a consequente adjudicação, exarados pela entidade adjudicante, consubstanciam um contrato -promessa 
de compra e venda e, verificando -se a usufruição do imóvel, desde a tradição, ocorrida em 30 de Agosto 
de 1987, esta deve considerar -se a data da transmissão fiscal e não a data da outorga da escritura de 
compra e venda (28/12/2006).

Assim sendo, para o recorrente, sendo a SISA devida na sequência da aquisição ocorrida em 
30/8/1987, nos termos do art. 2º, § 1.º, 2.º do Código do Imposto Municipal de SISA e do Imposto sobre 
as Sucessões e Doações (CIMSISD), caducou em 12/5/2004, nos termos do art. 92.º do CIMSISD, na 
redacção do Decreto -Lei n.º (DL) 119/94, de 7 de Maio.

Em face das conclusões, que são as relevantes para aferir do objecto e âmbito do recurso [cfr. 
os arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1 do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], o objecto do presente recurso 
traduz -se em saber se a sentença recorrida fez correcto julgamento quando decidiu pela improcedência 
da impugnação, com a consequente manutenção da liquidação de IMT.

3. Da análise do erro de julgamento: sentido e alcance do art. 2.º, § 1.º, 2.º do CIMSISD
3.1. A questão sub judice gira em torno do sentido e alcance do art. 2.º, § 1.º, 2.º do CIMSISD, 

mais propriamente sobre o problema de saber se a adjudicação de um imóvel, no âmbito de um concurso 
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público, acompanhada de tradição e posse, pode equivaler, para efeitos fiscais, a contrato promessa de 
compra e venda com tradição ao qual se reporta expressamente o preceito.

Vejamos.
O art. 2º, § 1º, 2.º, do CIMSISD prevê que: “A SISA incide sobre as transmissões, a título 

oneroso, do direito de propriedade ou de figuras parcelares desse direito, sobre bens imóveis. 
§ 1.” Consideram -se, para este efeito, transmissões de propriedade imobiliária: “(...) 2. As pro-
messa de compra e venda ou de troca de bens imobiliários, logo que verificada a tradição para 
o promitente comprador ou para os promitentes permutantes, ou quando aquele ou estes estejam 
usufruindo os bens; (...)”.

Daqui resulta que, para efeitos de liquidação de SISA, o CIMSISD considera que há transmissão 
do direito de propriedade e por consequência ocorre a incidência objectiva para tributação de SISA, nos 
casos de promessa de compra e venda ou de troca de bens imobiliários quando se verifica a tradição 
para o promitente comprador ou permutante ou quando eles usufruem dos bens.

Conforme resulta do teor desse artigo, o primeiro elemento objectivo desta disposição legal e 
o primeiro pressuposto para a liquidação da SISA ao abrigo da mesma é a existência dum contrato 
promessa de compra e venda ou de troca de bens imobiliários.

Em regra, o contrato -promessa de compra e venda de imóveis é sempre sucedido da outorga da 
escritura que titula o contrato de compra e venda e consuma a transmissão da propriedade. Em situações 
normais, o imposto de sisa só incidia no momento da transmissão que coincidia com a data da outorga 
da escritura de compra e venda, donde normalmente a celebração do contrato promessa se mostrar 
irrelevante em sede de tributação de sisa.

O regime normal apontado sempre teve excepções em que a lei ficcionava a transmissão da 
propriedade para efeitos da incidência do imposto: quando a celebração do contrato promessa fosse 
acompanhada da tradição do bem ou nos casos em que na data da celebração do contrato promessa o 
promitente -adquirente já estivesse a usufruir o imóvel. Nestas situações, o legislador terá optado por 
uma antecipação do facto tributário do momento da outorga da escritura de compra e venda para o da 
entrega do bem.

Segundo JOSÉ M. FERNANDES PIRES (4), trata -se de “ficções legais de transmissão de imóveis, 
dado que, na realidade, nas datas da produção dos respectivos factos geradores não ocorre qualquer 
transmissão do título de propriedade sobre os respectivos imóveis.(…). A antecipação do facto tributário 
para o momento em que na mesma pessoa se cumulam as duas qualidades de possuidor material do 
imóvel e de promitente -adquirente, evidenciam que (…) o legislador dava mais importância à aquisição 
da posse material do que ao título jurídico da transmissão da propriedade”.

Daqui resulta que, para efeitos de liquidação de SISA o CIMSISD considerava que havia trans-
missão do direito de propriedade e, por consequência, ocorria a incidência objectiva para tributação 
de SISA, designadamente, nos casos de promessa de compra e venda ou de troca de bens imobiliários 
quando se verificasse a tradição para o promitente comprador ou permutante ou quando eles usufru-
íssem dos bens.

As excepções apontadas e outras que vão no mesmo sentido, justificadas para combater a fraude 
e a evasão fiscal, levaram o legislador a criar um conceito de transmissão de imóveis para efeitos de 
incidência de SISA e agora de IMT mais extenso e amplo do que aquele que vigora noutros ramos do 
direito, em especial, no direito civil.

E é nesta sequência que o recorrente alega, no presente recurso, que tendo usufruído dos bens desde 
a data da adjudicação e, como o n.º 2 do §1º do art. 2º do CIMSISD se refere apenas a “promessa” de 
compra e venda e não a contrato promessa de compra e venda, o auto de arrematação e a consequente 
adjudicação consubstanciam um contrato promessa de compra e venda.

No mesmo sentido se pronuncia o Ministério Público, no seu douto Parecer, apontando a corroborar 
essa tese alguma doutrina e jurisprudência do Supremo Tribunal Administrativo.

No sentido oposto vai a sentença recorrida, como vimos, defendendo que não tendo havido qual-
quer contrato promessa de compra e venda nem de troca, mas sim uma venda em hasta pública na qual 
lhe veio a ser adjudicada a venda do prédio e dos bens móveis que nele se encontravam, o preceito 
não é aplicável.

Para o Mmº Juiz “a quo”, “o único facto tributário que justifica a tributação, agora em IMT, é a 
data da outorga da escritura de compra e venda do referido imóvel, ou seja 28/12/2012”.

E afigura -se que lhe assiste razão.
Senão vejamos.
3.2. Quando MARGARIDA OLAZABAL CABRAL (5) pondera que na adjudicação existe “já 

um contrato preliminar, próximo do contrato promessa — em que ficaram acordado as mútuas 
obrigações e direitos e todos os termos do contrato definitivo — o seu incumprimento gerará respon-
sabilidade civil contratual”, fá -lo tendo em vista as consequências do incumprimento dos direitos e 
deveres estabelecidos entre as partes originado pela revogação do acto de adjudicação.



2876

No entanto, a Autora esclarece que ainda assim a similitude entre as duas figuras pressupões “duas 
prevenções: uma primeira, para afirmar que tal contrato só surge no momento imediatamente anterior 
ao da celebração do contrato definitivo, isto é, depois de aprovada a minuta do contrato e prestada a 
caução (…), pelo que qualquer falta antes disso gerará responsabilidade extra -contratual; uma segunda, 
para lembrar que nos concursos para a celebração de contratos administrativos em que a Administra-
ção tenha o poder de rescisão unilateral, esta poderá não celebrar um contrato depois de adjudicado, 
nos termos em que o poderia rescindir depois de celebrado, sem que com isso pratique qualquer facto 
ilícito, mas tal decisão poderá gerar dever de indemnização por analogia com o dever de indemnização 
existente naquele primeiro caso”.

O acabado de expor serve para demonstrar que a analogia entre a relação jurídica que se estabelece 
depois da adjudicação entre adjudicatário e entidade adjudicante com a que existirá no contrato promessa 
está essencialmente centrada na análise da problemática da eventual responsabilidade extra -contratual 
ou civil resultante da revogação do acto de adjudicação.

No mesmo sentido, vai a jurisprudência citada. Por exemplo, no Acórdão de 18 de Maio de 1999, 
recurso n.º 44.360, estava em causa a condenação do Estado Português num pedido de indemnização 
“por prejuízos e danos patrimoniais emergentes e lucros cessantes”, por após ter sido adjudicada uma 
empreitada de obras públicas a determinada empresa a mesma vir a ser revogada não chegando o Estado 
a assinar o contrato. E é neste contexto que o mesmo Acórdão, citando a doutrina atrás referenciada, 
conclui que a adjudicação consubstancia para esse efeito um contrato preliminar próximo do contrato-
-promessa.

Afigura -se, porém, que uma coisa é afirmar a analogia entre adjudicação e contrato -promessa 
para efeitos de averiguar se a revogação da adjudicação origina ou não direito a indemnização, outra 
bem diferente é transpor este raciocínio para o domínio da interpretação e aplicação de normas de 
incidência fiscal.

É que assentando a adjudicação num acto unilateral e o contrato promessa num acordo de von-
tades, sendo, por conseguinte, bilateral, a questão ultrapassa a mera interpretação extensiva, sendo 
que, como é sabido, está proibida a analogia na interpretação das normas de incidência fiscal (6) (cfr. 
o art. 11º, n.º 4, da LGT).

Acresce que a questão sub judice, encontrando regulação expressa na lei, carece do recurso a 
interpretação extensiva e muito menos analógica, por inexistir qualquer lacuna.

Com efeito, para além das regras gerais de incidência constantes do art.1º do CIMSISD e do 
corpo do art. 2º, onde se refere que a sisa incide sobre as transmissões, a título oneroso, do direito de 
propriedade, torna -se pertinente conjugar estes preceitos designadamente com o art. 115º que, sob a 
epígrafe “Cobrança”, refere que a sisa deverá ser pagar no próprio dia da liquidação, sob pena de esta 
ficar sem efeito, excepto nos seguintes casos:

“(…)
3º Se os bens se transmitirem por arrematação e venda judicial ou administrativa, adjudicação, 

transacção e conciliação, (…) a sisa deverá ser paga dentro de 30 dias contados da assinatura do res-
pectivo auto, da sentença que julgar a transacção (…)”.

Quando o legislador fala, no referido preceito, em arrematação e venda judicial ou administrativa, 
adjudicação, transacção e conciliação, fá -lo com sentido de actos que transmitam a propriedade, como 
resulta claramente do uso da expressão “se os bens se «transmitirem»”. E, nestas situações, então a sisa 
terá que ser paga dentro de trinta dias contados da assinatura do respectivo auto.

O que significa que nos demais casos em que adjudicação não implica a transmissão de proprie-
dade, a sisa terá que ser paga nos termos gerais, isto, é no dia da liquidação.

Aplicando o exposto ao caso em apreço, conforme resulta da matéria de facto provada [(alíneas A) 
e B) da matéria de facto provada)], o prédio foi adjudicado em resultado de um concurso público, tendo 
ficado convencionado, por despacho de 30 de Agosto de 1987 do Secretário de Estado da Segurança 
Social, comunicado ao impugnante, que com a referida adjudicação era autorizada a venda pelo preço 
de 206.000.000$00 (€1.027.523,67), a pagar numa única prestação no acto da transmissão da proprie-
dade (outorga da escritura pública de compra e venda), conforme consta do ofício n.º 146 708, de 21 de 
Agosto de 1987, do Centro Regional de Segurança Social do Porto.

O que significa que, no caso, com o despacho de adjudicação foi apenas “autorizada a venda” 
dando -se a consequente transmissão da propriedade apenas com a celebração da escritura pública de 
compra e venda do referido prédio em 28/12/2006.

Por conseguinte, não tendo a adjudicação consubstanciado a transmissão da propriedade, caindo 
dessa forma no âmbito de incidência nas excepções consagradas no n.º 3 do art. 115º do CIMSISD, 
a sisa teria de ser paga, no caso dos autos, no dia da liquidação, nos termos do disposto no n.º 1 do 
mesmo preceito.

Em face do exposto, assiste, desta forma, razão ao Mmº Juiz “a quo” quando conclui que “Não 
existindo qualquer contrato -promessa de compra e venda do prédio a que respeita a liquidação de 
IMT impugnada nestes autos não há qualquer motivo para aplicar -se o art. 2º, § 1.º, 2.º do CIMSISD.
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“Daí que a alegada invocação da tradição do prédio, da sua posse e usufruição desde 
30/8/1987 seja irrelevante para a decisão dos autos, porquanto não está em causa a aplicação do 
art. 2.º, § 1.º, 2.º do CIMSISD, já que não foi celebrado qualquer contrato -promessa de compra 
e venda ou troca.

Pela adjudicação, posse e usufruição do prédio em 30/8/1987 não é devida a liquidação de SISA, 
pelo que não pode invocar -se a caducidade dum direito que não existe. “(…)”. “O único facto tributário 
que justifica a tributação, agora em IMT, é a data da outorga da escritura de compra e venda do referido 
imóvel, ou seja, 28/12/2012.

“A transmissão do direito de propriedade do prédio, para efeitos civis (arts. 408º, n.º 1, 874.º e 
875.º do código civil (CC) e 1º, e 2º, n.º 1, do CIMT) e tributários, ocorreu apenas em 28/12/2006, 
pelo que referida transmissão estava sujeita a IMT, nos termos dos arts. 1.º e 2.º, n.º 1, do CIMT, 
e não a SISA.

“A autoliquidação de IMT não padece, por isso, de qualquer ilegalidade, pelo que a impugnação 
judicial tem de improceder”.

A sentença que assim decidiu não merece qualquer censura, devendo ser confirmada. Improcedem, 
nesta sequência, as alegações do recorrente, pelo que o recurso é também de improceder.

III -DECISÃO
Termos em que os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administra-

tivo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pelo recorrente.

Lisboa, 26 de Junho de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) Os Impostos sobre o Património — O Imposto do Selo, Rei dos Livros, 2005, páginas 316/317.
(2) O Concurso Público nos Contratos Administrativos, Almedina, página 230.
(3) Proferidos nos processos números 00134, 044360 e 0578/11, disponíveis no sítio da Internet www.dgsi.pt (quanto 

aos dois primeiros apenas o sumário).
(4) Cfr. Lições de Impostos sobre o Património e do Selo, Almedina, pp. 264 -65.
(5) O Concurso Público nos Contratos Administrativos, Almedina, 1997, p. 230.
(6) Ver, por todos, SÉRGIO VASQUES, Manual de Direito Fiscal, Almedina, Coimbra, 2011, pp. 309 ss. 

 Acórdão de 26 de Junho de 2013.

Assunto:

Indeferimento do pedido de apoio judiciário. Falta de pagamento da taxa de justiça. 
Oposição à execução fiscal. Aplicação do disposto no n.º 3 do artigo 486.º -A do 
CPC.

Sumário:

Ocorrendo, em processo de oposição à execução fiscal, falta de pagamento da taxa 
de justiça e não tendo a petição inicial sido recusada pela secretaria, deve ser or-
denada a notificação do oponente para, no prazo de 10 dias, efectuar o pagamento 
do montante da taxa de justiça em falta, acrescido de multa de igual montante.

Processo n.º 358/13 -30.
Recorrente: Ministério Público.
Recorrido: Fazenda Pública e outro.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – O Ministério Público recorre para este Supremo Tribunal da decisão do Tribunal Administra-

tivo e Fiscal de Penafiel, de 23 de Outubro de 2012, que em razão da verificação de excepção dilatória 
inominada de falta de pagamento da taxa da taxa de justiça devida na sequência do indeferimento de 
pedido de apoio judiciário absolveu a Fazenda Pública da instância.
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O recorrente conclui as suas alegações nos seguintes termos:
1ª  - Verificando que não fora cumprido o previsto na parte final do n.º 3 do art. 486 -A do CPC, 

aplicável por força do disposto nos n.º 3, 4 e 6 do art. 467 do CPC e da aplicação prática do princípio 
da igualdade de tratamento das partes consagrado no art. 3º -A do mesmo diploma, o MP, ora recor-
rente promoveu que se desse cumprimento ao citado normativo, que se entende ser aplicável também 
ao Autor.

2ª  - Assim não entendendo, a Sra. Juíza conheceu de imediato a excepção dilatória inominada 
de falta de pagamento da taxa de justiça e absolveu a Ré da instância, decisão que o MP considera 
extemporânea, porque ao oponente deveria ter sido concedida a faculdade prevista na parte final do 
n.º 3 do art. 486 -A do CPC.

3ª  - Entendemos, tal como se decidiu no acórdão do TRL acima citado, que “a nosso ver, trata-
-se da solução que melhor responde à actual filosofia do sistema processual civil, não sendo ainda 
de olvidar o princípio da igualdade das partes vertido no art. 3.º -A, do CPC, sendo de resto pouco ou 
nada compreensível que, caso o Réu não proceda e comprove o pagamento da taxa de justiça a que 
alude o art. 7º, n.º 4 do CPP disponha das prerrogativas previstas no art. 486º -A, do CPC e, já o autor, 
e apesar de ter já pago ele a taxa de justiça devida pela apresentação do requerimento de injunção 
(a do n.º 3, do art. 7.º do RCP), nenhuma e nova oportunidade de pagamento lhe seja conferida.”…

4ª – Foram violados as normas previstas na parte final do n.º 3 do art. 486 -A do CPC, aplicável 
por força do disposto nos n.º 3, 4 e 6 do art. 467 do CPC e o princípio da igualdade de tratamento das 
partes consagrado no art. 3º -A do mesmo diploma.

Nestes termos, procedendo o recurso e revogando -se a sentença recorrida, a qual deverá ser 
substituída por um despacho que ordene o cumprimento do disposto na parte final do n.º 3 do art. 486 -A 
do CPC, será feita JUSTIÇA!

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
3 – Questão a decidir
É a de saber se previamente à decisão proferida de absolvição da instância da Fazenda Pública 

devia o oponente ter sido notificado para pagamento da taxa de justiça devida acrescida de multa, nos 
termos do n.º 3 do art. 486 -A do Código de Processo Civil (CPC), aplicável por força do disposto nos 
n.ºs 3, 4 e 6 do art. 467.º do CPC e do princípio da igualdade de tratamento das partes consagrado no 
art. 3.º -A daquele mesmo Código.

4 – Matéria de facto
Na decisão recorrida fixaram -se os seguintes factos, tidos como relevantes para a apreciação da 

questão prévia do não pagamento da taxa de justiça:
A). O Oponente, com a petição inicial, apresentou comprovativo de pedido de concessão de apoio 

judiciário junto da Segurança Social, em 11.02.2011 (cfr. fls. 23 a 25 dos autos);
B). O pedido de concessão de apoio judiciário apresentado pelo Oponente, junto da Segurança 

Social, em 11.02.2011, veio a ser indeferido em 04.04.2011 (cfr. fls. 61 dos autos);
C). Em face da apresentação de impugnação judicial da decisão identificada no ponto antecedente, 

a Segurança Social solicitou ao Oponente a apresentação de novos elementos (cfr. fls. 61 dos autos);
D). Com data de 27.09.2011, a Segurança Social proferiu “despacho de manutenção da decisão 

de indeferimento proferida em 04.04.2011”, cujo teor se dá aqui por integralmente reproduzido (cfr. 
fls. 87 a 89 dos autos)

E). Em 31.10.2011, o Oponente apresentou requerimento nos presentes autos do qual consta 
cópia de novo pedido de concessão de apoio judiciário apresentado junto da Segurança Social em 
28.10.2011 (cfr. fls. 92 a 102 dos autos)

F). Em 22.06.2012, a Segurança Social prestou informação ao Tribunal cujo teor ora se dá aqui 
por integralmente reproduzido, e da qual consta, além do mais, o seguinte:

“(…) o requerimento de apoio judiciário supra referenciado, foi objecto de uma proposta de de-
cisão (Audiência Prévia) de Indeferimento em 09/01/2012, cuja notificação para o requerente seguiu 
por correio registado conforme cópia do registo que se junta.

A falta de aceitação expressa, ao solicitado, implicou a conversão da proposta de decisão em 
decisão definitiva (indeferimento), e ocorrendo tal no 1º dia útil seguinte ao do termo do prazo de res-
posta, com imediata comunicação ao Tribunal onde se encontre pendente a acção judicial (se for esse 
o caso), não se procedendo a qualquer outra notificação, nos termos do disposto no n.º 2 do art. 23.º 
da Lei 34/2004, de 29 de Julho, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 47/2007, de 28 de Agosto 
e do art. 91.º n.s 1 a 3 do Código de Procedimento Administrativo.

Decorrido o prazo legal de que dispunha para responder ao que lhe era solicitado, o requerente 
nada disse, pelo como expressamente refere o nosso ofício, foi o seu pedido considerado Indeferido.

Mais se informa que até ao momento não foi interposto qualquer recurso de impugnação.”
(cfr. fls. 142 a 146 dos autos).
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G). A proposta de decisão mencionada no ponto antecedente foi expedida para o endereço do 
ora Oponente, por correio registado de 11.01.2012 (cfr. fls. 143 dos autos).

H). Pelo Tribunal o Oponente foi notificado da informação constante do ponto F) que antecede 
e, nada disse.

I). O oponente foi notificado para efectuar o pagamento da taxa de justiça devida, com a comi-
nação prevista nos artigos 467º n.º 6 do Código de Processo Civil e 24º n.º 3 da Lei 34/2004, de 29 de 
Julho, e não o fez até à presente data.

5 – Apreciando
5.1 Da necessidade de prévia notificação do oponente para pagamento da taxa de justiça devida 

acrescida de multa ex vi do disposto no n.º 3 do artigo 486.º -A do CPC
A decisão recorrida, a fls. 153 a 157 dos autos, absolveu a Fazenda Pública da instância de oposição 

à execução deduzida pelo ora recorrido particular, considerando que estando em causa, na presente 
lide, a falta de pagamento da taxa de justiça associada à petição inicial, ou seja, do valor devido pelo 
impulso processual do A./Oponente, o seu não pagamento, após (i) o indeferimento expresso do pedido 
de apoio judiciário e (ii) convite expresso para efeito, sob pena de aplicação das cominações legais 
previstas na lei, constitui uma excepção dilatória inominada, que obsta ao conhecimento do mérito da 
causa (cfr. decisão recorrida, a fls. 157 dos autos).

Considerou ainda a decisão recorrida inaplicável ao caso em apreço, o regime estatuído nos 
artigos 486º -A do Código de Processo Civil para a falta de pagamento de taxa de justiça, quando 
associada à contestação, pois que o facto de o legislador ter previsto consequências diferentes para 
a falta de pagamento da taxa de justiça, quando associada à petição inicial ou à contestação, resulta 
também da observância e respeito pelo princípio da igualdade de tratamento das partes – na vertente 
de que merece tratamento diferenciado aquilo que não é igual, porquanto, em sede de petição inicial 
foi o A./oponente que assumiu o impulso processual, ou seja, este pretendeu fazer valer o seu direito 
em juízo e, para o efeito, lançou mão dos meios processuais adequados, pelo que, compreende -se, que 
não se apresentando o seu articulado conforme as exigências processuais estipuladas, seja o A./opo-
nente penalizado, com o desentranhamento, ou absolvição da instância, consoante tenha já havido, ou 
não, citação do réu, enquanto o R. em sede de contestação não é responsável pelo impulso processual, 
uma vez que só está em juízo porque foi demandado por outrem, justificando -se, por isso, a nosso ver, 
que lhe seja conferida a possibilidade de efectuar o pagamento da taxa de justiça tardiamente, desde 
que, acompanhado de multa, a fim de ser recebida a sua contestação (cfr. decisão recorrida a fls. 156 
e 157 dos autos).

Discorda do decidido quanto à não aplicação ao caso dos autos do disposto na parte final do 
n.º 3 do artigo 486 -A do CPC o Ministério Público recorrente  - que promovera nos autos que se desse 
cumprimento ao citado normativo  -, considerando que a decisão de absolvição da instância proferida 
pelo tribunal “a quo” foi extemporânea, porque ao oponente deveria ter sido concedida a faculdade 
prevista na parte final do n.º 3 do art. 486 -A do CPC, invocando em favor da sua posição Acórdão 
do Tribunal da Relação de Lisboa que julgou aplicável tal normativo à oposição à execução comum e 
concluindo no sentido de que a decisão recorrida violou as normas previstas na parte final do n.º 3 do 
art. 486 -A do CPC, aplicável por força do disposto nos n.º 3, 4 e 6 do art. 467 do CPC e o princípio 
da igualdade de tratamento das partes consagrado no art. 3º -A do mesmo diploma, pelo que deve ser 
revogada e substituída por um despacho que ordene o cumprimento do disposto na parte final do n.º 3 
do art. 486 -A do CPC.

Tem razão o recorrente na sua alegação.
De facto, não repugna, ao menos para os efeitos de falta de pagamento atempado da taxa de justiça, 

aplicar o disposto no artigo 486.º -A do CPC  - relativo ao pagamento da taxa de justiça na contestação  - à 
oposição à execução fiscal, porquanto nesta há lugar à citação do executado e a oposição configura -se 
como que uma contestação à própria execução fiscal. E não repugnando tal aplicação, que se traduz em 
possibilitar o pagamento, embora tardio, da taxa de justiça devida pelo impulso processual (acrescida 
de multa), deve ela ser considerada aplicável, atento o princípio “pro actione”, concretização processual 
do princípio constitucional da tutela jurisdicional efectiva, mais do que pelo princípio da igualdade 
das partes (ao menos no contencioso tributário, em que a Fazenda Pública se encontra dispensada do 
pagamento prévio da taxa de justiça – cfr. a alínea a) do artigo 15.º do Regulamento das Custas Pro-
cessuais  -, daí que, por força da lei, não há como assegurar, nesta matéria, igualdade de tratamento 
quanto às consequências do não pagamento atempado da taxa de justiça).

É, este aliás, o sentido da jurisprudência deste Supremo Tribunal – cfr. o Acórdão de 14 de Se-
tembro de 2011, rec. n.º 207/11, por nós subscrito como segunda adjunta e que segue a jurisprudência 
desta Secção em casos semelhantes (Acórdãos de 24 de Fevereiro de 2010, rec. n.º 751/09, de 9 de 
Abril de 2008, rec. n.º 90/08, de 4 de Novembro de 2009, rec. n.º 564/09 e de 27 de Janeiro de 2010, 
rec. n.º 1025/09) – conforme à jurisprudência dos tribunais comuns (cfr., entre outros, Acórdãos do TR 
de Lisboa de 30/10 de 2007 e de 14/09/2010, do TRPorto de 5 de Junho de 2012, e do TRGuimarães 
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de 6/10/2011) –, e bem assim à do TCA -Norte, da qual se destaca o recente Acórdão de 28/02/2013, 
proferido no rec. n.º 00141/12.1BEMDL (todos consultáveis em www.dgsi.pt).

Haverá, pois, que no provimento do recurso, revogar o despacho recorrido e ordenar a baixa dos 
autos ao tribunal “a quo” para que, se a tal nada mais obstar, seja efectuada a notificação do oponente 
para proceder ao depósito, no prazo de 10 dias, da taxa de justiça devida (cujo valor deve ser notifi-
cado ao oponente) acrescida de multa de igual montante, sob cominação da absolvição da instância da 
Fazenda Pública.

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

Supremo Tribunal Administrativo em conceder provimento ao recurso, revogar a decisão recorrida, e 
ordenar a baixa dos autos ao tribunal “a quo” para que, se a tal nada mais obstar, seja efectuada a notifi-
cação do oponente para proceder ao depósito, no prazo de 10 dias, da taxa de justiça devida (cujo valor 
deve ser notificado ao oponente) acrescida de multa de igual montante, sob cominação da absolvição 
da instância da Fazenda Pública

Sem custas.

Lisboa, 26 de Junho de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pedro Delgado — Dulce 
Neto. 

 Acórdão de 26 de Junho de 2013.

Assunto:

Recurso jurisdicional de revista — artigo 150.º do CPTA. Pressupostos de admissi-
bilidade.

Sumário:

 I — O recurso de revista consagrado no artigo 150.º do CPTA tem natureza absolu-
tamente excecional, sendo apenas admissível nos precisos e estritos termos em 
que o legislador o consagrou, ou seja apenas deve ser admitido para viabilizar 
a reapreciação pelo Supremo Tribunal Administrativo de questão que, pela sua 
relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando a 
admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do 
direito.

 II — Deste modo, não é de admitir a requerida revista quando, como no caso dos autos, 
os Requerentes não só não alegaram nem demonstraram, como lhes competia, 
a verificação daqueles requisitos, como estes se não verificam ocorrer, já que a 
reiterada discordância com o sentido da decisão, por si só, embora suscetível de 
legitimar/motivar recurso jurisdicional ordinário, se e quando admissível, revela-
-se antes e para este efeito jurídico processual manifestamente ineficaz.

Processo n.º 379/13 -30.
Recorrente: A… e outro.
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

  I. A……. e B……., melhor identificados nos autos, inconformados com o acórdão do TCASul 
que lhes negou provimento ao recurso jurisdicional que haviam interposto da sentença do TAF de Sintra 
e, em consequência, manteve a decretada improcedência da impugnação judicial que haviam deduzido 
contra ato de liquidação adicional de IRS do ano de 2007  - cfr. fls. 150 a 165  - dele vieram recorrer ao 
abrigo do disposto no art.º 150º do CPTA – cfr. fls. 219 a 227.

Alegam e concluem, tentando demonstrar o erro de julgamento em que as instâncias chamadas a 
decidir terão incorrido quanto “à questão de saber se a venda de um imóvel, por um preço inferior ao 
seu custo de aquisição quando o seu VPT definitivo (corretamente apurado) é superior àquele preço, 
determina, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artº. 44º do CIRS, em qualquer circunstância, imposto a 
pagar, é indiferente saber se tal VPT foi ou não objeto de uma segunda avaliação. “.
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“Trata -se pois de saber se a norma do n.º 2 do art.º 44º do CIRS pode ser interpretada no sen-
tido de fazer incidir o IRS sobre uma mais valia presumida sem que ao contribuinte seja facultada a 
possibilidade de fazer prova de que não obteve o rendimento presumido”.

A final concluem, sem mais, que
“São estas as questões que, pela sua relevância jurídica justificam o presente recurso e que, ade-

mais foram, salvo o devido respeito, deficientemente resolvidas pelo tribunal a quo, pelo que reclamam 
uma melhor aplicação do direito.”

2. A ora Requerida Administração Tributária nada disse quanto à admissibilidade da requerida 
revista excecional.

3. O Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal Administrativo emitiu 
douto parecer  - cfr. fls. 278 e segts  - opinando pela não admissão do recurso com base no sustentado 
entendimento de que a Requerente não logrou alegar e demonstrar, como lhe competia, a necessária 
verificação dos respetivos pressupostos legais, pois se limitou “... a referir que as questões por si 
enunciadas têm relevância jurídica e foram deficientemente resolvidas pelo tribunal a quo” e que, 
assim, “… os recorrentes interpõem o presente recurso como se de um recurso ordinário se tratasse, 
olvidando que não estamos perante um 3º grau de jurisdição, extinto na jurisdição tributária pelo 
DL 229/96, de 29 de Novembro”.

Sustenta ainda, já quanto à ocorrência daqueles requisitos, que “... não se verifica uma capaci-
dade de expansão da controvérsia que legitime a admissão da revista...” pois se está antes “... perante 
situação pontual, que não é particularmente complexa ou melindrosa do ponto de vista jurídico, nem 
revestindo uma importância fundamental do ponto de vista social”,

Uma vez que “... os recorrentes, em sede de fixação do VPT do imóvel, foram notificados em 8 de 
junho de 2009 (art. 11º da PI) da fixação do VPT, em 1ª avaliação do imóvel, e não pediram realização 
de 2ª avaliação, podendo tê -lo feito,...”.

Salienta também que os requerentes “... não invocam que a doutrina e/ou jurisprudência se te-
nham vindo a pronunciar em sentido contrario sobre a questão, tornando, desse modo, necessária a 
sua clarificação...” “... nem alegam nem se evidencia que a decisão recorrida esteja ferida por erro 
manifesto ou grosseiro.”

4. Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
4.1. Dispõe o artº 150º do CPTA o seguinte:
“1. Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode 

haver, excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa 
a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor apli-
cação do direito.

2. A revista só pode ter como fundamento a violação de lei substantiva ou processual.
3. Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente 

o regime jurídico que julgue adequado.
4. O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objeto 

de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova 
para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.

5. A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do n.º 1 
compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objeto de apreciação preliminar sumária, a 
cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso 
Administrativo”.

Interpretando aquele transcrito n.º 1, tem este Supremo Tribunal vindo a acentuar, repetida-
mente, que, pela sua estrutura, pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade e ainda e 
principalmente, pela nota de excecionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve aquele 
recurso ser entendido como um recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas 
poderá ser admitido num número limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma 
luz fortemente restritiva (Neste sentido, v. o Acórdão desta Secção do STA de 24/05/05  - Processo 
n.º 579/05).

Deste entendimento comunga também, o Profº Mário Aroso, quando escreve que “não se pretende 
generalizar o recurso de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade 
na resolução final dos litígios”, cabendo ao STA “dosear a sua intervenção, por forma a permitir que 
esta via funcione como uma válvula de segurança do sistema”. (Cfr. O Novo Regime do Processo 
nos Tribunais Administrativos, 2.ª edição, p. 323 e Comentário ao Código de Processo nos Tribunais 
Administrativos, 2005, p. 150 e ss.)

Deste modo, a admissão deste tipo de recurso depende:
a) Da necessidade de apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se 

revista de importância fundamental;
b) De a apreciação do recurso ser claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.
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Ocorrerá o 1º requisito quando se verificar uma relevância prática que tenha como ponto obri-
gatório de referência, o interesse objetivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e esta, em termos de 
capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular e não uma 
mera relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos complexo, que seja possível 
praticar sobre as normas discutidas.

Quanto ao 2º requisito  - a melhor aplicação do direito  - há de resultar da possibilidade de repeti-
ção, num número indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito 
(Neste sentido, v., entre outros, os Acórdãos desta Secção do STA de 20/05/09  - Processo n.º 295/09 e 
de 29.06.2011 - Processo n.º 0568/11).

Ainda de acordo com o que ficou escrito no Acórdão desta Secção do STA de 30/05/07 - Processo 
n.º 0357/07:

“(…) o que em primeira linha está em causa no recurso excecional de revista não é a solução 
concreta do caso subjacente, não é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porven-
tura caíram as instâncias, de modo a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela 
jurisdicional. Para isso existem os demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um 
recurso excecional, que só mediatamente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses. Em 
primeira linha, o que se visa é submeter à apreciação do tribunal de revista excecional a apreciação de 
uma questão que, pela sua importância jurídica ou social, tenha importância fundamental; ou permitir 
a pronúncia desse mesmo tribunal quando ela seja claramente necessária para uma melhor aplicação 
do direito”.

Finalmente, e na mesma senda da doutrina anterior, o acórdão deste STA de 19.09.2012, veio 
reafirmar o seguinte:

“A jurisprudência das duas Secções deste Supremo Tribunal Administrativo (Contencioso 
Administrativo e Contencioso Tributário) perante o disposto no n.º 1 daquele preceito da lei 
adjetiva “Das decisões proferidas em 2ª instância pelo Tribunal Central Administrativo pode ha-
ver, excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a 
apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância 
fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para a melhor aplicação 
do direito”, vem acentuando repetida, uniforme e pacificamente o caráter estritamente excecional 
deste recurso jurisdicional,

Pois que se não trata de recurso ordinário de revista, mas antes, como de resto o legislador cuidou 
de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, de uma “válvula de 
segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que definiu,

Quer dizer, quando esteja em causa a apreciação de uma questão que pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para a melhor aplicação do direito.

E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos pelo legislador, a saber: relevância 
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do 
recurso para uma melhor aplicação do direito, a jurisprudência deste Supremo Tribunal vem doutrinando 
e sublinhando que apenas se verifica ocorrer aquela relevância jurídica ou social quando a questão a 
apreciar seja de complexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas 
a efetuar, de enquadramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar 
diferentes regimes potencialmente aplicáveis.

E no que concerne à clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito 
a jurisprudência sublinha, concordante e uniformemente, que há de resultar da capacidade de expansão 
da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situação singular, designadamente quando o caso 
concreto revele seguramente a possibilidade de ser visto como um tipo, contendo uma questão bem 
caracterizada, passível de se repetir em casos futuros e cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente 
errada ou juridicamente insustentável,

Ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes juris-
prudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios…. (Neste sentido, 
os acórdãos de 31.03.2011, processo n.º 232/11, da 1ª Secção e de 30.12.2012, processo n.º 182/12, 
desta Secção de Contencioso Tributário).”

4.2. Ora, neste domínio e no caso presente, não pode deixar de concluir -se, sem necessidade de 
longas divagações, que os Requerentes não só não alegaram como não lograram demonstrar a verifi-
cação daqueles requisitos/pressupostos legais de admissão da requerida revista excecional tal como 
a consagra o invocado artigo 150º do CPTA e a jurisprudência convocada a vem clarificando no seu 
alcance e aplicação concreta.

Com efeito e como emerge da narrativa do respetivo requerimento de interposição e como já 
salientava o Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal Superior, os Requerentes 
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limitam -se a referir que as questões que enunciam têm relevância jurídica e foram deficientemente 
resolvidas pelo tribunal a quo.

Mas a relevância jurídica ou social que haverá de permitir qualificar as questões enunciadas como 
de importância fundamental, para este efeito processual – a admissão desta revista excecional  -, há 
de resultar ou emergir de situações em que “... a questão a apreciar seja de complexidade superior 
ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas a efetuar, de enquadramento normativo 
especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar diferentes regimes potencialmente 
aplicáveis”.

E a clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito apenas ocorrerá 
quando se verifique que a questão assim bem caracterizada, passível de se repetir em casos futuros e 
cuja decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável,

Ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes juris-
prudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios.

Ora, o sindicado aresto e a sentença do TT de 1ª Instância que aquele confirmou, por una-
nimidade dos seus julgadores e perante opinião concordante do Ex.mo Magistrado do Ministério 
Público junto daquele Tribunal Superior, constituem antes bem fundamentadas, esclarecidas e 
esclarecedoras soluções de direito para as questões jurídicas em causa nos autos, mediante crite-
riosa subsunção dos factos apurados ao direito aplicável e detalhada enunciação da problemática 
atinente à tributação em sede de IRS das mais valias decorrentes de alienação de um imóvel, 
perante impugnação judicial fundada em errónea fixação do respetivo valor patrimonial apurado 
em sede de 1ª avaliação não oportunamente questionada nos termos do invocado e aplicável art.
º 76º do CIMI.

Daí que não possa deixar de concluir -se que não só não era especialmente complexo o quadro 
normativo que as instâncias tiveram que aplicar, como se não verifica também ocorrer qualquer divisão 
jurisprudencial ou doutrinal suscetível de fragilizar o sentido do decidido em termos de demandar a 
requerida sindicância jurisprudencial extraordinária.

Ao contrário, importa antes concluir que, tal como os autos exuberantemente evidenciam, os 
Requerentes não só não alegaram nem demonstraram, como lhes competia, a verificação dos requisitos 
legais de admissão da revista (art.º 150º do CPTA), como estes se não verificam ocorrer na situação 
subjacente.

É que o alegado erro de julgamento, traduzido na manifestada e reiterada discordância com 
o sentido do decidido, por si só, embora suscetível de legitimar/motivar recurso jurisdicional 
ordinário, se e quando admissível, revela -se antes e para o efeito jurídico processual que cumpre 
– admissibilidade desta revista excecional – manifesta e processualmente ineficaz, pois, como 
já sublinhava o Ilustre Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal, “... não 
estamos perante um 3º grau de jurisdição, extinto na jurisdição tributária pelo DL 229/96, de 
29 de novembro.”.

E a insuficiente alegação/demonstração da verificação dos requisitos legais de admissão do re-
curso de revista excecional, só por si, não obstaria porém a que o tribunal, por esta especial formação, 
porventura o admitisse.

Ponto seria que, ainda assim e apesar disso, se mostrassem verificados aqueles requisitos.
Porém, no ajuizado caso dos autos, tal não se verifica ocorrer, repete -se.
Na verdade, não só as singelas questões enunciadas não integram, bem manifesta e notoriamente, 

questões de relevância jurídica ou social de importância fundamental, tal como a jurisprudência as vem 
caracterizando, como as questionadas decisões judiciais se não revelam ostensivamente errada (s) ou 
juridicamente insustentável(eis), em termos de poderem qualificar -se como suscetíveis de integrar “erro 
grosseiro ou decisão descabidamente ilógica e infundada …”, ou, no mínimo, passíveis de suscitar 
dúvidas fundadas emergentes de divisões de correntes jurisprudenciais ou doutrinais.

Nada disto se verifica ocorrer no caso dos presentes autos.
Ao contrário, é antes seguro que aquelas se mostram juridicamente bem fundamentadas e in-

tegram, constituindo, soluções plausíveis de direito à luz dos preceitos legais aplicáveis convocados 
em sede da sua fundamentação, soluções que, aliás, a jurisprudência dos Tribunais Superiores vêm 
reiteradamente afirmando.

Não sendo, por isso mesmo e perante elas, caso de lançar mão da válvula de segurança do sistema 
viabilizado pelo requerido, especial e extraordinário meio processual de recurso jurisdicional de revista 
consagrado pelo invocado art.º 150º do CPTA.

5. Nestes termos e pelo exposto, acordam os Juízes desta formação – art.º 150º, n.º 5 do CPTA – da 
Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em não admitir a requerida 
revista.

Custas pelos Requerentes.

Lisboa, 26 de junho de 2013. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 
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 Acórdão de 26 de Junho de 2013.

Assunto:

Recurso de revista excepcional. Pressupostos.

Sumário:

Atenta a natureza excepcional do recurso de revista previsto no artigo 150º do CPTA, 
(quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância 
jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão 
do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito), 
não se verificam os respectivos pressupostos se a questão suscitada se reconduz, 
no essencial, à de apreciar questão atinente a legitimidade para a execução fiscal 
decorrente de reversão operada com fundamento em responsabilidade subsidiária, 
ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 24.º da LGT.

Processo n.º 413/13 -30.
Recorrente. Fazenda Pública.
Recorrido: A………..
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A Fazenda Pública vem interpor recurso de revista excepcional, nos termos do artigo 150º 

do CPTA, do acórdão proferido pelo Tribunal Central Administrativo Sul em 23/10/2012, no recurso 
que aí correu termos sob o n.º 5410/12 e em que foi recorrente o oponente A……….., com os demais 
sinais dos autos.

1.2. A recorrente alega o recurso e termina formulando as Conclusões seguintes:
A) Quanto à questão que considera que, a partir da dissolução da sociedade o oponente passou a 

ser solidariamente responsável pelas dívidas da sociedade, mas não podendo nunca as mesmas lhe ser 
exigidas a título de responsabilidade subsidiária, porque o seu nome não figura no título executivo, faz, 
salvo o devido respeito, uma errada interpretação e aplicação das normas supra indicadas, razão pelas 
qual consideramos que se verificam os requisitos que permitem a interposição de recurso de revista 
para o STA, nos termos do art. 150º do CPTA.

B) Tal questão assume relevância jurídica ou social, aferida em termos da utilidade jurídica, com 
capacidade de expansão da controvérsia que ultrapasse os limites da situação singular, decorrendo, da 
interposição do presente recurso a possibilidade da melhor aplicação do direito, tendo como escopo a 
uniformização do direito, dado que tal questão tem capacidade para se repetir num número indetermi-
nado de casos futuros.

C) Isto tendo em conta não só a pertinência da questão jurídica centrada na consideração de o título 
executivo que fundamenta o PEF instaurado a sociedade dissolvida, pela natureza da dívida vincula 
também os sócios que são devedores originários e solidários com essa sociedade.

D) Como se vê, são questões susceptíveis de requerer uma apreciação por parte do STA, tendo em 
vista a necessidade de uma melhor aplicação do direito, neste e em outros casos concretos.

E) Deve, pois, ser admitido o presente recurso de revista, uma vez que o mesmo versa sobre matéria 
acerca da qual é necessário clarificar a aplicação do direito a estes casos, sendo certo que a resposta a dar 
a essa questão pode interessar a um leque alargado de interessados e eventuais casos futuros, pelo que, o 
presente recurso servirá para uma melhor e, a partir da pronúncia do STA, uniforme aplicação do direito.

F) Quanto ao mérito do presente recurso o Acórdão ora recorrido fez, salvo o devido respeito, 
uma errada interpretação e aplicação da lei, art. 18º n.º 3, art. 23º da LGT aos factos, pelo que, não se 
deve manter.

G) Ora, salvo o devido respeito, tal entendimento, de que o sócio gerente é parte ilegítima na 
execução por não figurar no título executivo, desrespeitou as referidas disposições legais, porquanto, 
na prática, admite que a responsabilidade originária e solidária carece de requisitos formais que não 
estão previstos na lei, e que assim possa o ser considerada como pressuposto para a condenação em 
pagamento de juros indemnizatórios.

H) Com efeito, impede -se assim, que a AT possa responsabilizar o gerente, que também era sócio, 
invocando a sua ilegitimidade na execução fiscal, por não figurar enquanto sócio no título executivo.
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I) Ora, nas situações em que, o PEF é instaurado contra a sociedade e esta já se encontra dissolvida, 
se os sócios são originariamente responsáveis e solidariamente responsáveis, não exige a lei que o seu 
nome figure no título executivo, pois a responsabilidade já decorre da qualidade de sócio.

J) Caso a decisão do Acórdão recorrido prevaleça, ficará a Administração limitada quanto à cobrança 
de dívidas tributárias de sociedades entretanto dissolvidas e cujo título executivo não mencione os nomes 
dos sócios, sendo que essa qualidade pela sua natureza não tem de ser atribuída, mas decorre da lei.

Termos pelos quais e, com o douto suprimento de V. Exas., deve ser admitido o presente recurso de 
revista e, analisado o mérito do recurso, deve ser dado provimento ao mesmo, revogando -se o Acórdão 
recorrido, com todas as legais consequências.

1.3. Contra -alegando, a ora recorrido apresentou as Conclusões seguintes:
90º  - Parece -nos não se verificarem os requisitos legais para admissibilidade do recurso de revista, 

pelo que o mesmo, não deverá ser admitido, pois não se trata de uma situação genérica, mas apenas 
de uma situação bastante singular, sem qualquer relevância jurídica ou social, apenas trata -se de uma 
interpretação de uma norma jurídica. Não se preenchendo os requisitos assim os pressupostos da ad-
missibilidade do recurso. art. 150 do CPPT.

91º  - Parece -nos que não foram observados os pressupostos dos artigos arts. 23º/2 LGT e 153º/2 
CPPT, a nossa opinião é que não foram observados esses pressupostos, aquando do despacho de rever-
são, o que levará à ilegitimidade do recorrente na presente execução.

92º  - À data do despacho de reversão, apenas se alega que não são conhecidos bens à firma ora 
executada, o que não preenche os requisitos legais.

93º  - A AF, nem sequer tinha perfeito conhecimento dos bens, da devedora originária, pelo que 
jamais poderia “partir”, para a reversão fiscal, sem ter efectivamente aquilatado de existiam ou não 
bens da devedora originária.

94º  - No despacho de reversão fiscal, não existe qualquer alusão a uma fundada inexistência de 
bens, mas apenas, uma expressão vaga de que, não são conhecidos bens, à ora executada originária

95º  - A sentença do tribunal de primeira instância ao concluir dessa forma, violou o artigo 23º, 
n.º 2 da LGT e artigo 153º, n.º 2, alínea b) do CPPT.

96º  - Na verdade, o ora alegante, nem era sócio, nem gerente, aquando do nascimento da obrigação 
fiscal, nem sequer aquando do prazo legal para pagamento voluntário da dívida, conforme se constata, 
da análise dos documentos junto aos autos.

97º  - As dívidas em questão remontam aos anos 2001 e 2002, altura em que eram outros os gerentes 
e sócios, desta sociedade devedora originária.

98º  - Já o ora alegante, não era sócio, nem gerente, da sociedade devedora originária, havendo 
clara violação do artigo 24º da Lei Geral Tributária.

99º  - O ora alegante, à data das notificações da AF, não tinha qualquer cargo na sociedade deve-
dora originária.

100º  - Nessa altura, aquando da notificação da AF, para pagamento das dividas, que origem nos 
anos 2001 e 2002, nem a sociedade tinha existência jurídica, pois já tinha sido liquidada e dissolvida, 
por escritura, conforme consta dos presentes autos.

101º  - Aliás a doutrina fiscal corrobora este entendimento, senão vejamos; “...acórdão do TCA 
Norte de 31 -01 -2008 (rec. n.º 00758/06), citado na sentença, de que, o art. 24º, da LGT “trata -se, em 
qualquer dos casos, de situações em que o gerente ou administrador já não exercia funções à data em 
que a dívida foi posta à cobrança, pelo que só responderá se tiver sido por culpa sua que o património 
da pessoa colectiva ou ente fiscalmente equiparado se tornou insuficiente para a satisfação da pres-
tação tributária. O ónus da prova dessa culpa recai sobre a Fazenda Pública, estando em causa um 
facto positivo constitutivo do direito à reversão e inexistindo qualquer presunção de culpa a seu favor 
(Ao contrário do previsto no artigo 13º do Código de Processo Tributário, em que cabia ao gerente ou 
administrador provar a ausência de culpa. Neste sentido, DIOGO LEITE DE CAMPOS, BENJAMIM 
SILVA RODRIGUES e JOSÉ LOPES DE SOUSA, Lei Geral Tributária comentada e anotada, 2ª edição, 
nota 7 ao art. 24º, pág. 132.).

102º  - Tal deveu -se a factores exógenos, e não por causa da gerência e gestão do ora alegante.
103º  - Devendo assim ser procedente a oposição, pois a sentença de primeira instância, violou, os 

artigos 239º do CPT, artigo 204º, n.º 1, alínea b) do CPPT, art. 23º, 2 e 24º, da LGT, art. 153º do CPT 
e art 103º, 2, 3 da CRP.

104º  - A reversão fiscal na pessoas de gerentes e administradores está plasmada na lei de forma 
expressa, verificando -se da análise do artigo 153º, n.º 2 do CPPT que determina o chamamento destes 
responsáveis à execução fiscal, sendo que, sempre que verificada a “inexistência de bens penhoráveis 
do devedor e seus sucessores” ou a “fundada insuficiência, de acordo com os elementos constantes do 
auto de penhora e outros de que o órgão da execução fiscal disponha, do património do devedor para a 
satisfação da dívida exequenda e acrescido”, efectiva -se a responsabilidade subsidiária com a activação 
do mecanismo da Reversão Fiscal. Se no momento de da reversão não for possível apurar a suficiência 
dos bens penhorados para a satisfação do crédito exequendo, por este ainda não estar apurado com 
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precisão, o processo de execução fiscal fica suspenso contra o devedor subsidiário, desde o termo do 
prazo para oposição até à completa excussão do património do executado, sem prejuízo da adopção 
de medidas cautelares.

105º  - Manifestamente, tal não aconteceu nesta situação, verificando -se uma clara violação do 
dispositivo legal atrás citado, a AF, apenas deveria ter prosseguido a execução depois da verificação 
do património da devedora originária o que não aconteceu.

106º  - Tal como não verificou que os pressupostos da reversão fiscal, que por não serem obser-
vados, deriva para a ilegitimidade do ora recorrente, na presente execução.

107º  - As dívidas remontam aos anos de 2001 e 2002, e apenas em 2005 e 2007, é que ocorre o prazo 
para pagamento das mesmas, quando até a sociedade já estava dissolvida, conforme escritura de disso-
lução com data de dezoito de Abril de 2005, não exercendo o ora alegante, qualquer cargo na sociedade.

108º  - Tal como refere o Acórdão do Tribunal Central Administrativo do Sul, não existe preceito 
legal, em que se encontre, ou seja prevista a possibilidade da responsabilidade tributária, se poder 
efectivar, mediante reversão, no processo de execução fiscal.

109º  - A lei tributária, expressa claramente que, a responsabilização do devedor solidário, enquanto 
sujeito passivo da relação tributária deve resultar directamente do título executivo, o que não acontece. 
art. 18º, n.º 3 da LGT.

110º  - Configurando -se uma situação de parte ilegítima na execução, por não o ora alegante, não 
figurar no título executivo.

111º  - Parece -nos aplicar -se a doutrina, ínsita em legislação fiscal que refere “...“O direito de liquidar 
os tributos caduca se a liquidação não for validamente notificada ao contribuinte no prazo de quatros 
anos.” nos termos do art. 92º do C.I.R.S., do art. 5º, n.º 5 do preâmbulo do DL 398/98, de 17 de Dezem-
bro e nos termos do n.º 1, do art. 45º da L.G.T...”, verificando a violação dos preceitos legais referidos.

112º  - Reafirmamos que, a gerência do ora alegante, foi pautada por critérios de sensatez e razoabi-
lidade, convém não esquecer, que do negócio jurídico da compra de cessão de quotas, foram excluídos, 
os bens de valor, que pertenciam à sociedade.

113º  - Conforme se observa nos presentes autos, o imóvel onde laborava a sociedade devedora 
originária, ficou fora do negócio, assim como uma viatura.

114º  - Apenas foram incluídos no negócio, a maquinaria do estabelecimento comercial, máquinas 
já como muito tempo de uso e que começaram a ter constantes avarias.

Pelo que o ora alegante deverá ser considerado parte ilegítima nos presentes autos, pois à data 
da origem dos factos, nem era gerente da sociedade, nem sequer, aquando do prazo para pagamento 
voluntário da divida, era gerente da sociedade, pois a mesma já tinha sido dissolvida, tal como não 
verificaram os pressupostos da reversão fiscal, pois, à data do despacho de reversão, não foi efectuada 
qualquer diligência para aquilatar da existência de bens da B………., apenas dizendo -se que não se 
conheciam bens, o que não preenche os requisitos legais, derivando para a ilegitimidade do ora ale-
gante, com violação dos artigos; artigos 239º do CPT, artigo 204º, n.º 1, alínea b) do CPPT, art. 23º, 2, 
24º da LGT, art. 153º do CPT e art. 103º, 2, 3 da CRP, 13º do CPT e art. 204, n.º 1, alínea b) do CPPT, 
devendo o despacho de reversão fiscal ser anulado.

Devendo manter -se na integra, a decisão do Tribunal Central Administrativo do Sul, fazendo -se 
assim justiça.

1.4. O MP emite Parecer no qual sustenta que não deve admitir -se o recurso, dado que, sendo 
a apreciação da responsabilidade subsidiária do recorrido, ao abrigo do disposto no art. 24º/1/ b) da 
LGT, a única questão que a recorrente submeteu à apreciação do tribunal a quo, então não se verifica 
uma capacidade de expansão da controvérsia que legitime a admissão da revista como garantia de 
uniformização do direito nas vestes da sua aplicação prática, pois estamos perante uma situação pon-
tual, que não é particularmente complexa ou melindrosa do ponto de vista jurídico, nem reveste uma 
importância fundamental do ponto de vista social, sendo que, por um lado, a AT instaurou o PEF e 
reverteu -o contra o recorrido já depois da devedora originária ter sido dissolvida e ter sido registado 
o encerramento da liquidação, sendo facto assente que quando terminou o prazo legal de pagamento 
dos tributos exequendos o recorrido já não era gerente da devedora originária e, por outro lado, a re-
corrente também nem sequer invoca que a doutrina e/ou jurisprudência se tenham vindo a pronunciar 
em sentido contrário sobre a questão, tornando, desse modo, necessária a sua clarificação para se obter 
uma melhor aplicação do direito, nem alega (nem se vê) que a decisão recorrida esteja ferida por erro 
manifesto ou grosseiro,

1.5. Corridos os vistos legais, cabe apreciar.
FUNDAMENTOS
2. Nas instâncias julgaram -se provados os factos seguintes (sendo que a redacção do n.º 4 foi 

reformulada pelo acórdão recorrido, nos termos ali exarados):
1. No Serviço de Finanças (SF) de Alcanena foi instaurado o PEF n.º 1937200601000063, contra 

a B……….., Lda., com o NIF ………… (fls. 18 e ss.);
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2. Por dívidas de IVA, IRS e IRC, dos anos de 2001 e 2002, cujos prazos voluntários de pagamento 
terminaram nos anos de 2005 e 2007;

3. O oponente iniciou a gerência da B……….. no ano de 2003, realizando todas as actividades 
relacionadas com a condução diária da actividade de restaurante para a qual foi constituída;

4. Por despacho de 5.1.2009, do Chefe do SF de Alcanena foi ordenada a reversão daquelas dí-
vidas contra o oponente A……….., nos termos conjugados do n.º 1, alínea b) dos artigos 24 da LGT e 
art. 160 do CPPT, tendo o oponente sido citado em 7.1.2009 e deduzido a oposição em 4.2.2009 (cfr. 
fls. 38 a 42 e 2 dos autos).

5. A B……….. foi dissolvida por escritura pública em 18.04.2005 (fls. 16 e ss.);
6. As máquinas do restaurante, deixadas pela anterior gerência, começaram a avariar cerca de 6 

meses depois do início de funções pelo oponente;
7. Os clientes do restaurante foram diminuindo devido aos atrasos no serviço;
8. Os clientes do restaurante, funcionários do ……….., situado nas imediações, deixaram de 

frequentar o restaurante com a mudança de instalações;
9. A instalação eléctrica do restaurante avariava constantemente, necessitando de ser refeita.
3.1. Aceitando -se que o recurso excepcional de revista previsto no art. 150º do CPTA é também 

aplicável no processo judicial tributário, importa, antes de mais, apreciar se o recurso dos autos é ad-
missível face aos pressupostos de admissibilidade contidos no próprio art. 150º do CPTA, em cujos 
nºs. 1 e 5 se estabelece:

«1  - Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode 
haver, excepcionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a 
apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fun-
damental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação 
do direito.

(…)
5  - A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do 

n.º 1 compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objecto de apreciação preliminar 
sumária, a cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de 
Contencioso Administrativo».

3.2. Interpretando o n.º 1 deste normativo, o STA tem vindo a acentuar a excepcionalidade deste 
recurso (cfr., por exemplo o ac. de 29/6/2011, rec. n.º 0569/11) no sentido de que o mesmo «quer pela 
sua estrutura, quer pelos requisitos que condicionam a sua admissibilidade quer, ainda e principalmente, 
pela nota de excepcionalidade expressamente estabelecida na lei, não deve ser entendido como um 
recurso generalizado de revista mas como um recurso que apenas poderá ser admitido num número 
limitado de casos previstos naquele preceito interpretado a uma luz fortemente restritiva», reconduzindo-
-se como o próprio legislador sublinha na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 
93/VIII, a uma “válvula de segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que 
definiu: quando esteja em causa a apreciação de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, 
se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente necessária 
para a melhor aplicação do direito.

Na mesma linha de orientação Mário Aroso de Almeida pondera que «não se pretende generalizar 
o recurso de revista, com o óbvio inconveniente de dar causa a uma acrescida morosidade na resolu-
ção final dos litígios», cabendo ao STA «dosear a sua intervenção, por forma a permitir que esta via 
funcione como uma válvula de segurança do sistema». (1)

E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos no normativo em causa (relevância 
jurídica ou social de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do 
recurso para uma melhor aplicação do direito), também a jurisprudência deste STA vem sublinhando que:

 - (i) só se verifica aquela relevância jurídica ou social quando a questão a apreciar for de com-
plexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas a efectuar, de enqua-
dramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar diferentes regimes 
potencialmente aplicáveis.

 - e (ii) só ocorre clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito 
quando se verifique capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situ-
ação singular, designadamente quando o caso concreto revele seguramente a possibilidade de ser visto 
como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada, passível de se repetir em casos futuros e cuja 
decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável, ou suscite fundadas 
dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes jurisprudenciais ou doutrinais, gerando 
incerteza e instabilidade na resolução dos litígios.

Não se trata, portanto, de uma relevância teórica medida pelo exercício intelectual, mais ou menos 
complexo, que seja possível praticar sobre as normas discutidas, mas de uma relevância prática que deve 
ter como ponto obrigatório de referência, o interesse objectivo, isto é, a utilidade jurídica da revista e 
esta, em termos de capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situa-
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ção singular (a «melhor aplicação do direito» deva resultar da possibilidade de repetição num número 
indeterminado de casos futuros, em termos de garantia de uniformização do direito: «o que em primeira 
linha está em causa no recurso excepcional de revista não é a solução concreta do caso subjacente, não 
é a eliminação da nulidade ou do erro de julgamento em que porventura caíram as instâncias, de modo 
a que o direito ou interesse do recorrente obtenha adequada tutela jurisdicional. Para isso existem os 
demais recursos, ditos ordinários. Aqui, estamos no campo de um recurso excepcional, que só media-
tamente serve para melhor tutelar os referidos direitos e interesses»)  - cfr. o ac. desta Secção do STA, 
de 16/6/2010, rec. n.º 296/10, bem como, entre muitos outros, os acs. de 30/5/2007, rec. n.º 0357/07; 
de 20/5/09, rec. n.º 295/09, de 29/6/2011, rec. n.º 0568/11, de 7/3/2012, rec. n.º 1108/11, de 14/3/12, 
rec. n.º 1110/11, de 21/3/12, rec. n.º 84/12, e de 26/4/12, recs. nºs. 1140/11, 237/12 e 284/12.

E igualmente se vem entendendo que cabe ao recorrente alegar e intentar demonstrar a verificação 
dos ditos requisitos legais de admissibilidade da revista, alegação e demonstração a levar necessaria-
mente ao requerimento inicial ou de interposição – cfr. arts. 676º n.º 2, 684º nºs. 1 e 2, e 685º -A, nºs. 
1 e 2 do CPC (neste sentido, entre outros, os acórdãos do STA de 2/3/2006, 27/4/2006 e 30/4/2013, 
proferidos, respectivamente, nos processos nºs. 183/06, 333/06 e 0309/13).

3.3. No caso presente, o acórdão recorrido, dando provimento a recurso interposto pelo oponente 
A……….. da decisão que fora proferida em 1ª instância, veio a julgar procedente a oposição, por ter 
considerado, em síntese, que o oponente não pode ser responsabilizado subsidiariamente pelas dívidas 
exequendas, à luz do disposto na alínea b) do n.º 1 do art. 24º da LGT dado que:

 - As dívidas exequendas são referentes a IVA. IRS e IRC dos anos de 2001 e 2002 e atendendo à 
data das respectivas liquidações e notificações para pagamento, o termo do prazo legal do pagamento 
de tais impostos ocorreu até 30/11/2005, 10/1/2007, 19/2/2007 e 31/3/2007.

 - Nestas datas a executada originária já se encontrava dissolvida (desde 18/4/2005, data em que 
entrou em liquidação mantendo a personalidade jurídica) sendo que os membros da administração 
da sociedade passam a ser liquidatários desta a partir da dissolução e sendo que, visto o disposto nos 
arts. 147º e ss. do Código das Sociedades Comerciais, as dívidas de natureza fiscal ainda não exigíveis à 
data da dissolução não obstam à partilha, mas por elas ficam solidariamente responsáveis todos os sócios.

 - No caso, os sócios (entre eles o oponente) dissolveram a sociedade e deram -na como liquidada 
no mesmo acto, pelo que a partir daí o oponente, ora recorrente, deixou de ser gerente da executada. E 
como à data da dissolução as dívidas em causa ainda não eram exigíveis, por elas ficaram solidariamente 
responsáveis todos os sócios, entre eles o oponente.

 - Ou seja, o oponente não era gerente da executada no fim do prazo legal de pagamento voluntário 
das dívidas em causa, nem em qualquer outro momento donde pudesse derivar, para ele, responsabili-
dade subsidiária pelo pagamento de tais dívidas. A partir da dissolução da sociedade o oponente passou 
a ser solidariamente responsável por tais dívidas, nunca as mesmas lhe podendo ser exigidas a título 
de responsabilidade subsidiária.

 - A responsabilidade solidária não pode concretizar -se no processo de execução fiscal mediante 
despacho de reversão: sendo uma responsabilidade originária deve, nos casos como o dos autos, a 
liquidação ser efectuada aos sócios responsáveis solidários pelas dívidas; ou seja, a responsabilidade 
do devedor solidário deveria decorrer directamente do título executivo, onde o mesmo deveria ser men-
cionado nessa qualidade, não se exigindo para a sua concretização qualquer despacho de reversão, pois 
que a reversão só está prevista para as situações previstas nos arts. 157º a 161º do CPPT e no art. 23º da 
LGT (e a responsabilização do devedor solidário, enquanto sujeito passivo da relação tributária  - cfr. 
art. 18º, n.º 3, da LGT  - deve resultar directamente do título executivo.

 - No caso, o oponente foi chamado à execução fiscal mediante despacho do Chefe do SF, que 
considerou ser aquele responsável subsidiário pelas dívidas exequendas. Foi, assim, indevidamente 
introduzido na execução dado que não é responsável subsidiário por tais dívidas e, enquanto responsável 
solidário só pode ser executado se constar do título executivo o que não se verifica na situação em apreço.

3.4. A execução reverteu contra o recorrente, na consideração de que era gerente da executada 
originária no termo do prazo legal de pagamento das dívidas em execução e que a respectiva responsa-
bilidade subsidiária deriva do disposto na alínea b) do n.º 1 do art. 24º da LGT, incumbindo -lhe provar, 
para se eximir dessa responsabilidade, que não lhe foi imputável a falta de pagamento.

Por sua vez, a oposição deduzida foi julgada improcedente «na consideração de que a responsa-
bilidade subsidiária do oponente está legitimada pela previsão da alínea b) do art. 24º da LGT e que o 
oponente não demonstrou qualquer facto susceptível de afastar a imputabilidade da falta de pagamento 
da dívida exequenda».

O recurso para o TCAS assentou, fundamentalmente, na alegação (por parte do recorrente) de «à 
data da origem dos factos não ser gerente da sociedade nem aquando do prazo para o pagamento vo-
luntário pois, nesta data, a mesma já se encontrava dissolvida» e o acórdão aqui em causa julgou, como 
se viu, que o oponente era parte ilegítima para a presente execução fiscal, porque a reversão contra ele 
operada se fundamentou na sua responsabilidade subsidiária, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 
do art. 24º da LGT, já depois da dissolução e do registo do encerramento da liquidação da sociedade 
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devedora originária, sendo, no entanto, facto assente que à data do termo do prazo legal de pagamento 
da dívida exequenda ele já não era gerente daquela, pois que a sociedade já estava dissolvida (desde 
18/4/2005) e os membros da administração passam a ser liquidatários daquela a partir da dissolução.

A questão da responsabilidade subsidiária relacionada com o não exercício da gerência no termo 
do prazo legal de pagamento voluntário das dívidas, nem em qualquer outro momento donde tal res-
ponsabilidade pudesse derivar foi, portanto, a única questão submetida à apreciação do tribunal e que 
veio a ser efectiva e concretamente apreciada (2) e não é correcta a afirmação de que o acórdão recorrido 
considera que as dívidas exequendas não podem ser exigidas ao recorrente a título de responsabilidade 
subsidiária, porque o seu nome não figura no título executivo.

Ora, neste contexto, não se vê que esteja verificada a capacidade de expansão da controvérsia que 
legitime a admissão da revista como garantia de uniformização do direito nas vestes da sua aplicação 
prática, pois que se trata de uma situação pontual, que não é particularmente complexa ou melindrosa 
do ponto de vista jurídico, nem reclamou, na apreciação que dela efectuaram as instâncias, operações 
exegéticas de dificuldade superior ao comum ou necessidade de compatibilizar diversos regimes legais, 
potencialmente aplicáveis, nem reveste, por outro lado, uma importância fundamental do ponto de vista 
social, sendo que, atenta a singularidade da situação e das provas, também não é de prever que casos 
idênticos ao dos autos possam vir a repetir -se em número indeterminado de situações futuras.

O enquadramento normativo aplicável e aplicado (al. b) do n.º 1 do art. 24º da LGT) é, aliás, no 
que à questão dos autos respeita, de formulação simples e jurisprudencial e doutrinariamente claro e 
consolidado, não suscitando especiais dúvidas de entendimento e aplicação aos casos concretos (3) e 
a recorrente também não invoca discrepâncias doutrinais e/ou jurisprudenciais quanto à matéria em 
causa (responsabilização subsidiária) e porventura potenciadoras de gerar incerteza e instabilidade na 
resolução dos litígios, tornando, desse modo, necessária a sua clarificação para se obter uma melhor 
aplicação do direito, como também não alega nem se vê que a decisão recorrida esteja ferida por erro 
manifesto ou grosseiro.

4. Conclui -se, assim, que não estão preenchidos os requisitos legalmente exigidos na lei (nº 1 do 
art. 150º do CPTA) para a admissibilidade do recurso excepcional de revista.

DECISÃO
Nestes termos, acorda -se em não admitir o presente recurso, por se considerar que não estão 

preenchidos os pressupostos a que se refere o n.º 1 do artigo 150º do CPTA.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 26 de Junho de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Dulce Neto — Valente Torrão.

(1) Cfr. O Novo Regime do Processo nos Tribunais Administrativos, 2ª ed., p. 323 e Comentário ao Código de Processo 
nos Tribunais Administrativos, 2005, p. 150 e ss..

(2) Embora o acórdão do TCAS também se refira à eventual responsabilidade solidária do recorrido (após e por virtude 
do encerramento da liquidação da devedora originária) e refira que essa responsabilidade solidária não poderia ser concreti-
zada por via de reversão, devendo, antes, decorrer directamente do título executivo, onde o recorrido deveria ser mencionado 
nessa qualidade, a análise daquela questão não se afigura necessária para a economia da decisão e, de todo o modo, a única 
questão que o recorrente submetera à apreciação do TCAS e que veio a ser efectiva e concretamente apreciada, foi a da predita 
responsabilidade subsidiária, ao abrigo do disposto na alínea b) do n.º 1 do art. 24º da LGT.

(3) As dúvidas na interpretação deste normativo têm surgido apenas quanto ao significado da expressão legal «prazo 
legal de pagamento» (cfr. a este respeito o ac. desta Secção do STA, de 23/6/2010, rec. n.º 0304/10, referenciado, aliás, no 
acórdão recorrido) e quanto ao âmbito material de aplicação das als. a) e b)  - cfr. Isabel Marques da Silva, «A Responsabilidade 
Tributária dos Corpos Sociais», in AAVV, Problemas Fundamentais do Direito Tributário, Lisboa, Vislis, 1999, pp. 131 ss. 

 Acórdão de 26 de Junho de 2013.

Assunto:

IVA. Prescrição. Início do prazo.

Sumário:

 I — Não dispondo a lei nova sobre o conteúdo de uma relação jurídica, uma vez que se 
limita a alterar o momento inicial da contagem do prazo de prescrição, retardando, 
relativamente à lei antiga, o momento a partir do qual esse prazo começa a correr, deve 
ser tratada como lei que alonga o respectivo prazo, pelo que, sendo -lhe aplicável o n.º 2 
do artigo 297.º do Código, o dito prazo deve contar -se do ponto estabelecido na lei nova.
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 II — Assim sendo, a nova redacção dada pelo artigo 40.º da Lei n.º 55 -B/2004, de 
30/12, ao artigo 48.º, n.º 1, da LGT, é de aplicação imediata aos prazos em curso, 
porque, ao alterar o momento inicial da contagem do prazo, deve ser tratada com 
uma lei que alonga o prazo de prescrição.

 III — O prazo de prescrição, à face da LGT, é de 8 anos, tanto em relação ao devedor 
originário como ao devedor subsidiário, sendo que a relevância das causas de 
interrupção que se verifiquem apenas em relação ao devedor originário (e o con-
sequente diferimento do tempo do prazo que delas deriva) é afastada em relação 
ao responsável subsidiário, se a sua citação não ocorrer até ao 5.º ano posterior 
ao da liquidação.

Processo n.º 489/13 -30.
Recorrente: A…………
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo

1. A……….., com os sinais dos autos, interpôs recurso, da decisão proferida no processo de 
oposição à execução fiscal n.º 3590 2008 0100373, pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, 
instaurada originariamente contra B……….., L.da, decisão essa que julgou improcedente a oposição, 
com fundamento na não verificação da prescrição invocada.

2. Não se conformando com tal decisão, A………. interpôs recurso para a secção de Contencioso 
Tributário do Tribunal Central Administrativo Norte, apresentou as suas Alegações, com as seguintes 
Conclusões:

“1.ª) Nos termos do que antecede, é entendimento do oponente que no caso concreto em análise 
no que respeita à contagem do prazo da prescrição aquando da lei nova, é aplicável o artigo 12.º da 
Lei Geral Tributária, aplicando -se a lei nova aos fatos que ocorram após a sua vigência e a lei velha 
aos factos que se encontrem constituídos, mesmo em decurso do prazo;

2.ª) Mesmo que se tenha entendimento diferente, optando -se por aplicar o artigo 297.º do C.C., a 
decisão proferida pelo Tribunal não pode subsistir, pois o prazo decorrido é superior ao alargamento 
do prazo efectuado, o que coloca, por definição da parte final do n.º 1 daquele artigo o caso em apreço 
sob a jurisdição da lei velha;

3.ª) Aplica -se para efeitos do início da contagem do prazo de prescrição a redacção ao tempo 
do n.º 1 do artigo 48.º da Lei Geral Tributária em que a contagem do prazo se inicia no termo da 
obrigação tributária e não no início do ano civil seguinte ao facto tributário, redacção dada àquele 
artigo pela Lei do Orçamento de Estado para o ano de 2005;

4.ª) Em concreto, a prescrição do primeiro trimestre do IVA verificou -se no dia 31 de Março do 
ano de 2011, a do segundo trimestre no dia 30.06.2011, a do terceiro trimestre no dia 30 de Setembro 
do ano de 2011;

5.ª) E não como se fundamenta na decisão agora sindicada onde se afirma que a prescrição só 
se verificou em bloco, isto é, de todo o ano de 2003, no dia 31 de Dezembro de 2011;

6.ª) O termo “liquidação” usado no n.º 3 do artigo 48.º da Lei Geral Tributária refere -se à liqui-
dação inicial do ato tributário e não a quaisquer liquidações correctivas do valor constante daquela 
liquidação;

7.ª) Ao revertido, aplica -se a contagem do prazo de prescrição a partir da liquidação inicial do ato 
tributário e não de quaisquer modificações daquela liquidação, independentemente da sua natureza;

8.ª) A decisão agora sob recurso violou nos termos indicados os preceitos e normais legais refe-
ridos nas antecedentes conclusões;

Por tudo o que ficou exposto impõe -se a revogação da douta sentença ora recorrida e a sua 
substituição por outra que reconhecendo a prescrição nos termos expostos em sede de oposição ordene 
a extinção da execução conforme se justifica no presente recurso.Decidindo -se nessa conformidade 
será feita

JUSTIÇA !».
3. Não foram apresentadas Contra -alegações.
4. A Magistrada do Ministério Público, junto do TCA -N, emitiu parecer (fls. 139 -140) suscitando 

a questão prévia de incompetência em razão da hierarquia, com fundamento no teor das conclusões 
das alegações formuladas pelo Recorrente, versarem exclusivamente matéria de direito.

5. O TCA Norte proferiu acórdão, seguindo a mesma doutrina emanada do Parecer do Ministério 
Público, julgando -se incompetente em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, por ser a Secção do 
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo o tribunal competente para dele conhecer.

6. O Recorrente, notificado deste acórdão, veio requerer a remessa dos autos ao STA.
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7. O Digno Representante do Ministério Público, junto do STA, emitiu douto parecer onde conclui 
que deve ser negado provimento ao recurso.

8. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II -FUNDAMENTOS
1 -DE FACTO
A sentença, sob recurso, deu como assente a seguinte matéria de facto:
“(…) 1. Contra a Sociedade, B………… Lda.”, corre termos no Serviço de Finanças de V. N. Fa-

malicão  - 2, o processo de execução fiscal n.º 3590200801000373 para pagamento da seguinte quantia:
2. A devedora originária foi citada para os termos da execução em 14.01.2008
 - cfr. fls. 11 do P.A. apenso, que aqui se dá por integralmente reproduzido;
3. A referida sociedade encontra -se encerrada após liquidação e dissolução desde 18/10/2005, 

inexistindo quaisquer bens penhoráveis em seu nome  - cfr. Certidão do Registo Comercial de V. N. 
Famalicão, que aqui se dá por integralmente reproduzida;

4. Em 27 de Janeiro de 2011 foi efectuado o projecto de despacho de reversão e sua fundamentação;
5. O oponente foi notificado nos termos do n.º 4 do artigo 60.º da LGT e para os efeitos do n.º 4 

do artigo 23.º do mesmo diploma;
6. O oponente exerceu o direito de audição, por requerimento de 11 de Fevereiro de 2011, ale-

gando: “ - que por sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga foi dado provimento parcial 
na impugnação judicial, que foi deduzida atempadamente contra a dívida exequenda, “ - que houve 
recurso para o Tribunal Central Administrativo do Norte, como tal o valor da execução não é valor 
certo e exigível,  - devendo assim o processo de execução fiscal ser suspenso, nos termos do nº3 do 
artigo 23.º da LGT”.

7. Por despacho de 17 de Novembro de 2011 foi ordenada a reversão contra o gerente da socie-
dade, aqui oponente;

8. O oponente foi citado da reversão em 12 de Dezembro de 2011.
9. Em 06 de Janeiro de 2012 apresentou via correio electrónico a petição a deduzir oposição, 

tendo os originais da mesma, dado entrada no Serviço de Finanças em 10 de Janeiro de 2012.”
2 -DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
Vem o presente recurso interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Braga, de 18 de Maio de 2012, que julgou improcedente a oposição deduzida por A………., executado 
por reversão, contra o despacho proferido pelo órgão de execução fiscal, no âmbito da execução fiscal 
n.º 359020080100373, no valor de 52.033, 47 Euros, que teve por base uma liquidação adicional de 
IVA, relativo ao ano de 2003.

Para tanto, ponderou -se na sentença recorrida que a dívida exequenda, relativa a IVA de 2003, não 
se encontrava prescrita, no entendimento de que o prazo de prescrição se começa a contar a partir do 
ano civil seguinte àquele em que se verificou a exigibilidade do imposto, nos termos do estatuído no 
artigo 48.º/1 da LGT, na redacção da Lei 55 -B/2004, de 30 de Dezembro, e que a citação do recorrido 
interrompeu o prazo de prescrição.

Contra este entendimento se insurge o recorrente argumentando, em síntese, que:
“(…) Aplica -se para efeitos do início da contagem do prazo de prescrição a redacção ao tempo do 

n.º 1 do artigo 48.º da Lei Geral Tributária em que a contagem do prazo se inicia no termo da obrigação 
tributária e não no início do ano civil seguinte ao facto tributário, redacção dada àquele artigo pela Lei 
do Orçamento de Estado para o ano de 2005;

“(…) Em concreto, a prescrição do primeiro trimestre do IVA verificou -se no dia 31 de Março do 
ano de 2011, a do segundo trimestre no dia 30.06.2011, a do terceiro trimestre no dia 30 de Setembro 
do ano de 2011;

“(…) E não como se fundamenta na decisão agora sindicada onde se afirma que a prescrição só 
se verificou em bloco, isto é, de todo o ano de 2003, no dia 31 de Dezembro de 2011;

“(…) O termo “liquidação” usado no n.º 3 do artigo 48.º da Lei Geral Tributária refere -se à li-
quidação inicial do ato tributário e não a quaisquer liquidações correctivas do valor constante daquela 
liquidação;

Em face das conclusões, que são as relevantes para aferir do objecto e âmbito do recurso [cfr. 
os arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1 do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], o objecto do presente recurso 
consiste em saber se a sentença recorrida fez correcto julgamento quando decidiu pela improcedência 
da oposição, por considerar não prescrita a dívida exequenda relativa a IVA do ano de 2003.

2. 2. Da aplicação imediata do art. 48º, n.º 1, da LGT segundo a redacção dada pelo art. 40º da 
Lei n.º 55 -B/2004, de 30 de Dezembro

2.2.1. Com a entrada em vigor do CPT, em 1 de Julho de 1991, segundo o disposto no seu ar-
tigo 34.º, o prazo de prescrição passou para 10 anos, para os impostos, contados desde o ano seguinte 
aquele em que tiver ocorrido o facto tributário.
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Nos termos dos referidos diplomas a reclamação, o recurso hierárquico, a impugnação judicial e 
a instauração da execução fiscal interrompe a prescrição e se o processo estiver parado por mais de um 
ano, por facto não imputável ao contribuinte, o prazo suspende -se entre a data da autuação da execução 
até ao momento em que faz 1 ano que o processo está parado por facto não imputável ao contribuinte.

Em 1999/1/1 entrou em vigor a LGT que, no artigo 48º/1, na redacção actual, estatui que as dí-
vidas tributárias prescrevem no prazo de 8 anos contados, nos impostos periódicos a partir do termo 
do ano em que ocorreu o facto tributário e nos de obrigação única a partir da data em que ocorreu o 
facto tributário, excepto o IVA e nos impostos sobre o rendimento quando a tributação seja efectuada 
por retenção na fonte a título definitivo, caso em que o prazo se conta a partir do início civil seguinte 
àquele em que se verificou, respectivamente a exigibilidade do imposto ou o facto tributar.

Nos termos do n.º 2 do mesmo artigo as causas de suspensão ou interrupção aproveitam igualmente 
ao devedor principal e aos responsáveis solidários e subsidiários, sendo certo que, nos termos do n.º 3 
a interrupção da prescrição relativamente ao devedor principal não produz efeitos quanto ao devedor 
subsidiário se a citação deste em processo de execução fiscal for efectuada após o 5º ano posterior ao 
da liquidação.

No caso em apreço, considerando que as dívidas de IVA se reportam aos quatro trimestres de 
2003, o regime prescricional das dívidas tributárias que estava em vigor era o que constava do n.º 1 do 
art. 48º da LGT, contando -se o prazo de prescrição de 8 anos nos termos do disposto naquele preceito, 
segundo a redacção dada pelo art. 40º da Lei n.º 55 -B/2004, de 30 de Dezembro, que entrou em vigor 
em Janeiro de 2005.

Com tal alteração, o n.º 1 do art. 48º da LGT passou a dispor o seguinte:
“As dívidas tributárias prescrevem, salvo o disposto em lei especial, no prazo de oito anos contados, 

nos impostos periódicos, a partir do termo do ano em que se verificou o facto tributário e, nos impostos 
de obrigação única, a partir da data em que o facto tributário ocorreu, excepto no imposto sobre o valor 
acrescentado e nos impostos sobre o rendimento quando a tributação seja efectuada por retenção na fonte 
a título definitivo, caso em que aquele prazo se conta a partir do início do ano civil seguinte àquele em 
que se verificou, respectivamente a exigibilidade do imposto ou o facto tributário”.

Assim, sendo o IVA um imposto de obrigação única, o termo inicial do prazo de prescrição (8 
anos) que se contava, à luz da inicial redacção do n.º 1 do art. 48º da LGT, a partir da data da ocor-
rência dos respectivos factos tributários, passou a contar -se, por via da alteração que o art. 40º da Lei 
n.º 55 -B/2004 introduziu neste n.º 1, a partir do início do ano civil seguinte aquele em que se verificou 
a exigibilidade do imposto.

2.2.2. A questão de saber se a lei nova, que altera o termo inicial do prazo de prescrição de 8 
anos, previsto no art. 48º, nº1, da LGT é ou não aplicável aos prazos em curso tem sido tratada por 
este Supremo Tribunal, que lhe tem vindo a dar resposta uniforme, dando origem a uma linha de juris-
prudência reiterada e pacífica, no sentido da aplicabilidade imediata da lei nova (cfr., entre outros, os 
acs. de 26/11/08, no rec. n.º 598/08; de 20/5/09, no rec. n.º 293/09; de 25/6/09, no rec. n.º 1109/08; de 
3/3/10, no rec. n.º 1076/09; de 30/6/10, nos recs. nºs. 0158/10 e 0201/10; de 17/3/2011, proc n.º 177/11; 
e de 28/9/2011, proc n.º 764/2011).

Neste sentido, ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal, de 8/2/2012, proc n.º 33/12, 
que “a lei nova é imediatamente aplicável porque veio atingir prazos que estavam em curso à data da 
sua entrada em vigor, dado que o facto extintivo do direito à cobrança coerciva da dívida tributária é 
duradouro (o decurso do prazo de prescrição) e não instantâneo (o início do prazo em momento tem-
poral determinado). Isto por aplicação do segmento final do art. 12º, n.º 2, do Código Civil, segundo o 
qual “quando a lei dispõe sobre as condições de validade substancial ou formal de quaisquer factos ou 
sobre os seus efeitos, entende -se, em caso de dúvida, que só visa os factos novos; mas, quando dispuser 
directamente sobre o conteúdo de certas relações jurídicas, abstraindo dos factos que lhes deram origem, 
entender -se -á que a lei abrange as próprias relações já constituídas, que subsistam à data da sua entrada 
em vigor”. Considerando que o facto extintivo da obrigação tributária (prescrição) só sobrevém pelo 
decurso de determinado lapso de tempo e, como tal, ainda não se havia esgotado no momento do início 
de vigência da nova redacção do n.º 1 do art. 48º da LGT, a aplicação imediata do seu regime ao prazo 
em curso, passando a reger o início da sua contagem para se poder dar como constituído, no futuro, o 
respectivo facto extintivo, não implica qualquer aplicação retroactiva da lei nova.

Como se pode ler no Acórdão de 28/9/2011, socorrendo -se do ensino de BAPTISTA MACHADO, 
Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, Almedina, 2002, p. 243, “«achando -se uma situação 
jurídica em curso de constituição, passa o respectivo processo constitutivo a ficar imediatamente subor-
dinado à lei nova», e isto porque «é na vigência desta que a constituição (ou seja, o facto constitutivo 
“completo”) se vem a verificar (sublinhado nosso).

Como demonstra aquele autor, esta situação não implica qualquer retroactividade já que é na vi-
gência da lei nova (o art. 48º, n.º 1, da LGT, segundo a redacção dada pela Lei n.º 55 -B/2004), que se 
vem a verificar o facto extintivo do direito à cobrança coerciva da dívida tributária, que é duradouro”.
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Também, como se refere no aresto de 3/3/10, citando, de novo, a lição de BAPTISTA MACHADO 
“«(...) nada impede que a lei nova se aplique a factos passados que ela assume como pressupostos im-
peditivos ou desimpeditivos (isto é, como pressupostos negativos ou positivos) relativamente à questão 
da validade ou admissibilidade da situação jurídica, questão essa que é da sua exclusiva competência» 
e «tendo o decurso global do prazo o valor de um facto constitutivo (ou extintivo) de um direito ou 
situação jurídica, se tal prazo ainda se encontrava em curso no momento do início de vigência da lei 
nova, é porque tal situação jurídica ainda não se encontrava constituída (ou extinta) neste momento». 
Logo, cabe à lei nova a competência para determinar os requisitos da constituição da mesma situação 
jurídica. Achando -se uma situação jurídica em curso de constituição, passa o respectivo processo 
constitutivo a ficar imediatamente subordinado à lei nova”.

2.2.3. Aplicando o exposto ao caso vertente, não sendo o início do prazo de prescrição, mas o seu 
integral decurso, o facto extintivo do direito à cobrança da dívida por parte da Administração Fiscal, 
é de concluir que, por aplicação da regra contida no segmento final daquele n.º 2 do art. 12º do CC e 
no n.º 1 do art. 12º da LGT, a nova redacção do preceito é imediatamente aplicável às dívidas por IVA 
dos vários meses do ano de 2003.

Nesta sequência, o prazo de prescrição para o IVA de 2003, iniciou -se em 1/1/2004, e não na data 
dos respectivos factos tributários, pelo que o seu termo final ocorreria somente em 1/1/2012.

Entretanto, como foi salientado no mencionado acórdão, no qual interviemos como relatora, 
afigura -se ser outra a justificação para a solução propugnada.

Com efeito, a este propósito pode ler -se no Acórdão deste Supremo Tribunal de 8/2/2012, proc 
n.º 33/12:

“Note -se, porém, que, em nossa opinião, não dispondo a nova lei sobre o conteúdo de uma re-
lação jurídica, uma vez que se limita a alterar o termo inicial do prazo de prescrição, o fundamento 
da solução encontrada não está no n.º 2 do art. 12º do CCV, mas sim na aplicação da regra contida 
no n.º 2 do art. 297º do CCV.

Com efeito, referindo -se directamente ao problema da aplicação das leis que alteram o momento 
inicial dum prazo de prescrição ou de caducidade dum direito subjectivo, retardando ou antecipando, 
relativamente ao da lei antiga, o momento a partir do qual esse prazo começa a correr, BAPTISTA 
MACHADO resolve esta questão nos seguintes termos: “Quanto a este problema defende Roubier 
que a lei que retarda o momento inicial da prescrição deve ser tratada como uma lei que alonga o 
respectivo prazo  - pelo que o dito prazo se deverá contar do ponto de partida estabelecido na nova lei; 
e que a lei que antecipa o momento inicial da prescrição deve ser tratada como uma lei que abrevia 
o respectivo prazo  - pelo que o prazo em questão deverá ser contado a partir da entrada em vigor da 
LN se, por este modo, ele vier a sofrer um encurtamento, e de acordo com a LA, a partir do momento 
inicial fixado por esta lei, na hipótese contrária. Cremos serem perfeitamente defensáveis, com base 
na analogia, estas soluções. E não valerá alegar -se, contra a solução dada à primeira hipótese, que 
se faz aplicação da LN a um passado ao retardar -se, de acordo com ela, o momento inicial da pres-
crição; pois que também da solução contida no n.º 2 do art. 297º se poderia dizer, como vimos, que 
ela representa uma aplicação da LN a factos passados” (cfr. Sobre a aplicação no tempo do novo 
Código Civil, Livraria Petrony, Coimbra, 1968, p. 165). Também na obra Introdução ao Direito e ao 
Discurso legitimador, 7ª reimpressão, Almedina, Coimbra, 1994, p.243, o mesmo Autor, abordando 
expressamente as situações em que a lei nova altera o momento a partir do qual um prazo se começa 
a contar, reitera que se o momento inicial é pela lei nova “antecipado”, aplica -se o art. 297º, n.º 1; se 
o mesmo momento é “postcipado”, aplica -se a regra do n.º 2 do art. 297º do CCV.

Assim, à luz desta doutrina, a nova redacção dada ao art. 48º, nº1, da LGT pela Lei n.º 55 -B/2004 
é igualmente de aplicação imediata aos prazos de prescrição em curso, porque, ao alterar o momento 
inicial da contagem do prazo, deve ser tratada como uma lei que alonga o prazo de prescrição. Assim 
sendo, no caso dos autos, devendo o prazo de prescrição contar -se do ponto de partida estabelecido 
naquele diploma, temos que, embora com outra fundamentação, esta orientação conduz ao mesmo 
resultado prático da que tem sido seguida por este Supremo Tribunal”.

3. Da não prescrição da dívida exequenda
Em termos de factualidade apurada com eventual relevo para a prescrição temos que:
1. Em 14 de Janeiro de 2008 foi citada no PEF a devedora originária;
2. Em 12 de Dezembro de 2011 foi citado o recorrente revertido.
Como vimos, há que aplicar o prazo de prescrição de 8 anos estatuído no artigo 48.º/1 da LGT, lei 

vigente à data do facto tributário, contando -se tal prazo desde o início do ano seguinte aquele em que 
se verificou a exigibilidade do imposto, nos termos do artigo 48.º/l da LGT, na redacção introduzida 
pela Lei 55 -B/2004, de 30/12.

Nesta conformidade, concorda -se o com o decidido na sentença recorrida, onde se pode ler o 
seguinte:

“Assim, o início do prazo de prescrição, no caso em apreço, inicia -se em 1 de Janeiro de 2004 e 
terminaria em 31 de Dezembro de 2011.
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A citação do oponente, ocorrida em 12 de Dezembro de 2011, interrompeu a prescrição antes 
que o prazo tivesse terminado, impedindo que a mesma ocorresse.

Neste caso, não se aplicará o disposto no art. 48º, nº3 da LGT, acima transcrito, pois não se está 
a considerar nenhuma causa interruptiva do devedor originário. A citação do revertido ocorreu antes 
de decorridos os 8 anos, evitando que prescrevesse quanto a ele, sem haver necessidade de atender às 
eventuais causas interruptivas do devedor originário.

De qualquer modo, examinando as certidões de divida constantes do apenso, constata -se que as 
liquidações das dívidas ocorreram em 2007, ou seja, a citação ocorreu antes de decorridos os cinco 
anos referidos no n.º 3 do art. 48º, da LGT.

Pelo exposto, impõe -se concluir pela não prescrição das dividas exequendas e, consequentemente, 
pela improcedência da presente oposição”.

Por tudo o que vai exposto, é de concluir que as dívidas de IVA referentes ao ano de 2003 não se 
encontram prescritas, devendo ser confirmada a sentença recorrida.

Improcedem as alegações e respectivas conclusões do recorrente e o respectivo recurso.
III - DECISÃO
Termos em que os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administra-

tivo acordam, em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente.

Lisboa, 26 de Junho de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes. 

 Acórdão de 26 de junho de 2013.

Assunto:

Recurso jurisdicional de revista — artigo 150.º do CPTA. Pressupostos de admissi-
bilidade.

Sumário:

 I — O recurso de revista consagrado no artigo 150.º do CPTA tem natureza absolu-
tamente excecional, sendo apenas admissível nos precisos e estritos termos em 
que o legislador o consagrou, ou seja, apenas para viabilizar a reapreciação pelo 
Supremo Tribunal Administrativo de questão que, pela sua relevância jurídica ou 
social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso 
seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

 II — Os montantes envolvidos, ainda que porventura elevados, a hipotética interpretação 
contrária ao direito comunitário e a invocada possibilidade de suscitar questão 
prejudicial junto do TJUE não integram os pressupostos legais de admissibilidade 
desta revista.

Processo n.º 505/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A………..
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo.

1. A Autoridade Tributária e Aduaneira inconformada com a decisão do Tribunal Central Admi-
nistrativo Sul (Secção Tributária) que lhe negou provimento ao recurso jurisdicional que interpusera da 
sentença do TAF de Lisboa e, assim, manteve a decretada procedência da impugnação judicial com a 
consequente anulação dos atos de retenção na fonte efetuados nos anos de 2005 a 2007, no montante total 
de € 2.442.051,41, com direito a juros indemnizatórios a favor da Impugnante “A……….., SL”, com 
os demais sinais nos autos, requereu revista excecional nos termos do disposto no artigo 150º do CPTA.

A recorrente pede a reapreciação das duas questões que identifica, a saber: em primeiro lugar, se 
serve para efeitos do n.º 5 do art.º 19º da LGT, de nomeação como representante fiscal, a constituição 
de mandatário judicial e, em segundo lugar, saber se, de acordo com o direito comunitário, houve, ou 
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não, descriminação injustificada entre acionistas residentes e não residentes quanto à tributação dos 
lucros distribuídos por uma sociedade residente a acionista não residente.

Sustenta em síntese e fundamentalmente que se verificam os requisitos legais de admissibilidade 
do recurso de revista uma vez que, alega, as identificadas questões “… assume relevância jurídica ou 
social, aferida em termos de utilidade jurídica, com capacidade de expansão da controvérsia que ultra-
passe os limites da situação singular, decorrendo da interposição do presente recurso, a possibilidade 
de melhor aplicação do direito, …, dado que esta questão tem capacidade de se repetir num número 
indeterminado de casos futuros”.

Acrescenta ainda que “… a questão jurídica acima identificada é de complexidade jurídica 
superior ao comum, verificando -se a necessidade de compatibilizar o regime nacional com o regime 
comunitário”

E que as identificadas questões “… se podem considerar como questão “tipo”, contendo situação 
bem caracterizada suscetível de se repetir em casos futuros, mas também, no facto de estar em causa 
uma interpretação feita pelo Tribunal que pode ser contrária ao direito comunitário.”,

Em defesa deste entendimento alega o seguinte:
“8. Com efeito, no seu recurso jurisdicional, a Fazenda Pública invocou que se é o Estado -Membro 

da sociedade -mãe, ou seja, a Espanha, que isenta ou tributa os dividendos, não se vislumbra como é que a 
legislação portuguesa viola o direito comunitário quando, além do mais, a entidade distribuidora dos di-
videndos, …………., efetuou a retenção na fonte, nos termos da lei interna, dos artigos 90º n.º 1 alínea c), 
46º n.º 1, 80º n.º 2 alínea c), 14º n.º 3 e 89º n.º 1 do CIRC, não padecendo estas disposições de quaisquer 
incompatibilidades com o princípio da liberdade de capitais consagrado no direito comunitário.”.

Adiante e já quanto ao mérito discorre abundantemente intentando demonstrar a bondade da so-
lução que, para aquelas questões, defendera perante as instâncias e que nestas não lograra acolhimento.

2. A Impugnante e ora Requerida contra -alegou sustentando a não verificação dos requisitos legais 
de admissão do recurso de revista excecional, alegando, demonstrando e concluindo que, quanto à pri-
meira das questões enunciadas, tal questão é agora irrelevante face ao já decidido pelas instâncias perante 
a factualidade apurada a assente  - cfr. ponto 4 da fundamentação de facto da sentença de 1ª instância 
– “… o Sr. Dr. B……….. Silva foi designado, pela A………… SL, seu representante fiscal em Portugal, 
através de instrumento notarial próprio, tendo tal facto sido participado à Administração Fiscal … “.

E quanto à segunda daquelas questões porque, em síntese e fundamentalmente, “… a Ilustre 
Representante da Fazenda Pública não esclarece em que consiste a relevância jurídica ou social de 
importância fundamental, limitando -se …, sem contudo, demonstrar em que termos a questão a apreciar 
se revela “útil”, nem por que motivo se impõe a “uniformização do direito”, o que não satisfaz o ónus 
que sobre si impendia de invocação e demonstração dos requisitos de recurso de revista.”.

A que acresce ter já a identificada questão sido objeto de pronúncia pelo TJUE, pronúncia que, 
aliás, as instâncias invocaram e acolheram já em sede decisória.

3. O Ex.mo Magistrado do Ministério Público junto deste Supremo Tribunal Administrativo teve 
depois vista nos autos emitindo pronúncia apenas quanto à questão da competência desta Secção de 
Contencioso Tributário, opinando antes, com apoio doutrinário que convoca, a saber, Casalta Nabais e 
Jorge Lopes de Sousa, respetivamente em Considerações sobre o Anteprojeto de revisão da Lei Geral 
Tributária e do Código de Procedimento e de Processo Tributário e Código de Procedimento e Processo 
Tributário, Anotado e Comentado, pela exclusividade deste meio processual – recurso excecional de 
revista previsto pelo artigo 150º do CPTA – para a jurisdição administrativa e pela sua não aplicabili-
dade ao contencioso tributário,

Sustentando, a final, que “... deve ser recusado o conhecimento do objeto do recurso, com funda-
mento em inconstitucionalidade das normas constantes do art.º 24º n.º 2 do ETAF 2004 aprovado pela 
Lei n.º 13/2002, 19 de fevereiro e do art.º 150º do CPTA,..., por violação da reserva de competência 
relativa da Assembleia da República sobre a organização e competência dos tribunais (art.º 165º, n.º 1 
alínea p) CRP numeração RC/97).”

4. Colhidos os vistos legais, cumpre agora decidir.
4.1. Em primeiro lugar e prejudicialmente da questão prévia suscitada pelo Ilustre Magistrado 

do Ministério Público, isto é, da questão da competência desta Secção para, nos termos e ao abrigo do 
disposto no art.º 150º do CPTA, admitir, apreciar e decidir recurso excecional de revista consagrado 
no referido preceito da citada lei adjetiva.

Embora não isenta de dúvidas e de controvérsia doutrinária e jurisprudencial, a suscitada questão 
prévia vem conhecendo decisão reiterada, uniforme e pacífica no sentido da admissibilidade deste 
recurso extraordinário também em sede de contencioso tributário, sem qualquer mácula de inconsti-
tucionalidade, designadamente da indicada pelo Ilustre Magistrado do Ministério Público arguente, 
– cfr., entre outros, os acórdãos proferidos nos processos n.º 1075/11 e n.º 899/11, em 12.01.2012, e 
processos n.º 1140/11, 237/12 e 284/12, em 26.04 de 2012,
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Em termos de se poder afirmar que este entendimento vem logrando consolidação jurisprudencial 
que, à luz do disposto no art.º 8º n.º 3 do CCivil, não pode deixar de merecer aqui também consagração 
decisória, em termos de, assim, se obter interpretação e aplicação uniformes do direito.

Porque assim, acorda -se em indeferir a questão prévia suscitada pelo Ex.mo Magistrado do Mi-
nistério Público junto deste Supremo Tribunal e, em consequência, julgar competente para o recurso 
excecional de revista (artigo 150º do CPTA) também a Secção de Contencioso Tributário do Supremo 
Tribunal Administrativo.

4.2. Vejamos agora, se, in casu, se verificam ou não os pressupostos de admissibilidade a que se 
refere o art.º 150º do CPTA.

Dispõe o citado artº 150º o seguinte:
“1. Das decisões proferidas em segunda instância pelo Tribunal Central Administrativo pode haver, 

excecionalmente, revista para o Supremo Tribunal Administrativo quando esteja em causa a apreciação 
de uma questão que, pela sua relevância jurídica ou social, se revista de importância fundamental ou 
quando a admissão do recurso seja claramente necessária para uma melhor aplicação do direito.

2. A revista só pode ter como fundamento a violação de lei substantiva ou processual.
3. Aos factos materiais fixados pelo tribunal recorrido, o tribunal de revista aplica definitivamente 

o regime jurídico que julgue adequado.
4. O erro na apreciação das provas e na fixação dos factos materiais da causa não pode ser objeto 

de revista, salvo havendo ofensa de uma disposição expressa de lei que exija certa espécie de prova 
para a existência do facto ou que fixe a força de determinado meio de prova.

5. A decisão quanto à questão de saber se, no caso concreto, se preenchem os pressupostos do n.º 1 
compete ao Supremo Tribunal Administrativo, devendo ser objeto de apreciação preliminar sumária, a 
cargo de uma formação constituída por três juízes de entre os mais antigos da Secção de Contencioso 
Administrativo”.

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo (Contencioso Administrativo e Conten-
cioso Tributário) perante o disposto no n.º 1 daquele preceito da lei adjetiva vem acentuando repetida, 
uniforme e pacificamente o caráter estritamente excecional deste recurso jurisdicional de revista,

Pois não se trata de recurso ordinário de revista, mas antes, como de resto o legislador cuidou 
de sublinhar na Exposição de Motivos das Propostas de Lei n.º 92/VII e 93/VIII, de uma “válvula de 
segurança do sistema” a utilizar apenas e só nos estritos pressupostos que definiu,

Quer dizer, quando esteja em causa a apreciação de uma questão que pela sua relevância jurídica 
ou social, se revista de importância fundamental ou quando a admissão do recurso seja claramente 
necessária para a melhor aplicação do direito.

E no preenchimento dos conceitos indeterminados acolhidos, a saber: relevância jurídica ou social 
de importância fundamental da questão suscitada e a clara necessidade da admissão do recurso para uma 
melhor aplicação do direito, a jurisprudência deste Tribunal Superior vem doutrinando e sublinhando 
que apenas se verifica ocorrer aquela relevância jurídica ou social quando a questão a apreciar seja 
de complexidade superior ao comum em razão da dificuldade das operações exegéticas a efetuar, de 
enquadramento normativo especialmente complexo, ou da necessidade de compatibilizar diferentes 
regimes potencialmente aplicáveis.

E que só ocorre clara necessidade da admissão deste recurso para a melhor aplicação do direito 
quando se verifique capacidade de expansão da controvérsia de modo a ultrapassar os limites da situ-
ação singular, designadamente quando o caso concreto revele seguramente a possibilidade de ser visto 
como um tipo, contendo uma questão bem caracterizada, passível de se repetir em casos futuros e cuja 
decisão nas instâncias seja ostensivamente errada ou juridicamente insustentável,

Ou quando suscite fundadas dúvidas, nomeadamente por se verificar divisão de correntes juris-
prudenciais ou doutrinais, gerando incerteza e instabilidade na resolução dos litígios.

Mais se vem doutrinando, já perante o disposto nos números 2, 3 e 4 do referido art.º 150º do CPTA, 
que esta especial revista só pode ter como fundamento a violação da lei substantiva ou processual e 
que, nela, o tribunal aplica definitivamente o regime jurídico que julgue adequado aos factos materiais 
fixados pelo tribunal recorrido, uma vez que o eventual erro na apreciação das provas e na fixação dos 
factos materiais da causa não pode ser objeto de revista, salvo ofensa de disposição expressa de lei que 
exija certa espécie de prova para a existência de um facto ou que fixe a força de determinado meio de 
prova, o que aliás é apanágio do recurso de revista.

4.3. Ora, no ponto e no que concerne à primeira questão enunciada, a de saber se serve para efei-
tos do n.º 5 do art.º 19º da LGT, de nomeação como representante fiscal, a constituição de mandatário 
judicial, importa se consigne desde já que tal não se verifica.

Com efeito e concordantemente com o alegado pela ora Requerida é antes bem manifesto que 
sobre esta questão a questionada e conforme decisão das instâncias se confinou e ateve aos estreitos e 
particulares contornos da factualidade subjacente – cfr. pontos 2, 3 e 4 da matéria de facto fixada, agora 
definitivamente assente, sem possibilidade de sindicância jurisdicional em sede de revista excecional 
 - cfr. art.º 150º n.º 2, 3 e 4 do CPTA  -.
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E quanto à segunda das apontadas questões, a de “... saber se, de acordo com o direito comuni-
tário, houve, ou não, descriminação injustificada entre acionistas residentes e não residentes quanto 
à tributação dos lucros distribuídos por uma sociedade residente a acionista não residente.”,

Não pode deixar de concluir -se também que o sindicado aresto e a decisão judicial do TT de 1ª 
Instância que este confirmou, em sede de recurso jurisdicional ordinário, a abordaram e decidiram 
mediante invocação de jurisprudência concordante do próprio tribunal aqui requerido, deste Supremo 
Tribunal e do TJCE, mediante aplicação das pertinentes normas do direito interno – artigos 14º, 46º e 
90º do CIRC – e do direito comunitário – Diretiva n.º 90/435/CEE, do Conselho de 23/07 e artigos 12º, 
43º e 48º do Tratado.

Daí que quanto a ela, tal como se mostra fundamentada e decidida, já perante a controvérsia que a 
requerente suscita “... matéria complexa acerca da qual é admissível existirem dúvidas interpretativas 
na aplicação... do quadro comunitário, relativo à não discriminação em razão da nacionalidade, da 
proibição de restrição à liberdade de estabelecimento e de livre circulação de capitais, sendo certo 
que tais questões podem interessar a um leque alargado de interessados e eventuais casos futuros, bem 
como que, dado os montantes envolvidos e estando em causa uma hipotética interpretação contrária 
ao direito comunitário, por parte do Tribunal recorrido, esse STA, em recurso de revista, pode suscitar 
questão prejudicial junto do TJUE.”,

Seja antes de concluir que os apontados e clarificados requisitos legais de admissão desta revista 
excecional se não verificam também ocorrer.

Com efeito e como já se decidiu nesta formação e Supremo Tribunal, o legislador, na verdade e 
bem coerentemente, nunca convocou ou elegeu o valor económico subjacente como requisito ou pres-
suposto deste extraordinário e excecional recurso de revista – cfr. os acórdãos proferidos no processo 
n.º 515/12, de 11.07.2012 e no processo n.º 1267/12, de 06.02.2013.

Deste modo, não assumem, assim e para o apontado efeito, eficácia processual relevante quer 
o invocado valor subjacente, quer a hipotética interpretação contrária à Sexta Diretiva e a sugerida 
possibilidade de se determinar qualquer reenvio prejudicial, nem os montantes envolvidos, ainda que 
porventura elevados, nem a hipotética interpretação contrária ao direito comunitário ou a, só agora, 
invocada possibilidade de suscitar questão prejudicial junto do TJUE integram os pressupostos legais 
de admissibilidade desta revista.

No demais e como vem de dizer -se, a Requerente AT limita -se a reiterar, manifestando, mais uma 
vez, a sua discordância com o sentido do decidido pelas instâncias aqui chamadas a decidir, admitindo 
tão só uma hipotética interpretação contrária ao direito comunitário, por parte do Tribunal recorrido, e 
invocando apenas e por isso a eventual possibilidade de este Supremo Tribunal poder suscitar questão 
prejudicial junto do TJUE.

Sobre este preciso ponto da alegação da Requerente curioso é constatar que, tal como incontes-
tável e exuberantemente emerge dos autos e bem claramente se refere no sindicado acórdão, “... os 
presentes autos tiveram a sua instância suspensa por despacho do Relator de 26.06.2012, constante 
de fls. 452 verso a 453 verso, ao abrigo do disposto no art.º 279º do CPC, por a mesma questão de 
incompatibilidade das normas aqui em causa com as normas comunitárias, derivadas do Tratado EU, 
terem sido já no acórdão n.º 1/09, do STA, de 10.03.2010, colocadas para decisão do TJUE, a título 
prejudicial, a fim de que no presente recurso tal posição pudesse ser tomada em consideração, tendo 
em vista contribuir com a decisão a proferir, para obter uma interpretação e aplicação uniformes do 
direito, decisão que entretanto veio a ser proferida, como acima se deu conta,..., iremos seguir o que 
o mesmo Tribunal de Justiça da União Europeia decidiu …”.

A reiterada discordância com o sentido do decidido, por si só, embora suscetível de legitimar/
motivar recurso jurisdicional ordinário, se e quando admissível, revela -se antes e para o efeito jurídico 
processual que cumpre – admissibilidade da revista excecional – art.º 150º n.º 1 e 5 do CPTA – mani-
festa e processualmente ineficaz.

E a insuficiente alegação/demonstração da verificação dos requisitos legais de admissão do re-
curso de revista excecional, só por si, não obstaria porém a que o tribunal, por esta especial formação, 
porventura o admitisse.

Ponto seria que, ainda assim e apesar disso, se mostrassem verificados aqueles requisitos, o que, 
no ajuizado caso dos autos, tal como se deixa evidenciado, se não verifica ocorrer.

As decisões proferidas ativeram -se bem criteriosamente à particular factualidade subjacente, agora 
incontestada e definitivamente assente, tal como bem detalhadamente se considerou no sindicado aresto 
e deram acolhimento expresso e inequívoco à jurisprudência interessante do TJUE que conveniente-
mente identificam, em termos de se não suscitar qualquer dúvida séria acerca da sustentabilidade do 
entendimento nelas sufragado.

Não é pois caso de lançar mão da “válvula de segurança do sistema” que o legislador consagrou 
como característica específica deste extraordinário instrumento de sindicância jurisdicional.

De registar, anotando, que este mesmo Tribunal, por esta especial formação, em acórdão do 
passado dia 10.04.2013, proferido no processo n.º 188/13.30, não admitiu pedido de revista em tudo 
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idêntico ao aqui formulado pela Requerente Administração Tributária e em que era também Requerida 
a Impugnante “A……….., SL”.

5. Nestes termos e pelo exposto, acordam os Juízes desta formação – art.º 150º, n.º 5 do CPTA – da 
Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo em não admitir a requerida revista.

Custas pela recorrente.

Lisboa, 26 de junho de 2013. — Valente Torrão (relator) — Dulce Neto — Casimiro Gonçalves. 

 Acórdão de 26 de Junho de 2013.

Assunto:

Oposição à Execução Fiscal. Responsável subsidiário. Coimas. Artigo 8.º n.º 1 do 
RGIT. (Não) Inconstitucionalidade. Nulidade da sentença. Contradição entre os 
fundamentos e a decisão.

Sumário:

 I — Atento a que o juízo do Tribunal Constitucional de não inconstitucionalidade do 
artigo 8.º do RGIT se assume hoje como a orientação jurisprudencial mais re-
centemente consolidada, que da decisão de não aplicação do artigo 8.º do RGIT 
com fundamento em inconstitucionalidade cabe recurso obrigatório do Ministério 
Público para aquele Tribunal e ainda em face ao disposto no artigo 8.º n.º 3 do 
Código Civil justifica -se que não se reitere o juízo de inconstitucionalidade do 
artigo 8.º n.º 1 do RGIT.

 II — É nula, por contradição entre os fundamentos e a decisão, a sentença que consi-
derando o oponente parte legítima na execução relativamente às dívidas de IRS 
e IVA decidiu, a final, julgar totalmente procedente a oposição.

Processo nº. 554/13 -30.
Recorrente: Fazenda Pública.
Recorrido: A…………………………….
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Isabel Marques da Silva.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

 - Relatório  -
1 – A Fazenda Pública recorre para este Supremo Tribunal da sentença do Tribunal Administra-

tivo e Fiscal de Sintra, de 27 de Dezembro de 2012, que julgou procedente a oposição deduzida por 
A……………………, com os sinais dos autos, à execução fiscal n.º 3190200601013106 e apensos, 
originariamente instaurada contra a sociedade “B……………………………………”., e contra si re-
vertida, para cobrança coerciva de dívidas por coimas fiscais, IVA e IRS referentes aos anos de 2005 e 
2006, no valor de 93.246,34 euros, para o que apresentou as conclusões seguintes:

A. Entende a Fazenda Pública, salvo o devido respeito, que a sentença recorrida enferma de erro 
de julgamento quanto à sua apreciação do direito.

B. Considerou a douta sentença extinta a execução fiscal relativamente às dívidas de coimas, 
por entender, citando os acórdãos do STA n.º 0186/10, de 08.09.2010 e 0767/10 de 10.11.2010, que o 
n.º 1 do art. 8.º do RGIT é inconstitucional, pelo que as dívidas de coimas não podem ser exigidas ao 
revertido, “ainda que em termos de responsabilidade subsidiária”.

C. Todavia, o mais recente entendimento do Tribunal Constitucional o douto tribunal “a quo” 
errou na aplicação do direito, que a máxima jurisdição constitucional deu como assente em relação 
àquela questão.

D. Com efeito, o Tribunal Constitucional tem expressado o sentido de que a responsabilidade 
subsidiária por dívidas de coimas efectivada pelo mecanismo da reversão da execução fiscal contra 
gerentes ou administradores da sociedade originariamente devedora, consagrada no n.º 1 do art. 8.º do 
RGIT, não é inconstitucional.

E. De igual modo, os Tribunais Administrativos e Fiscais superiores têm acatado esta interpretação, 
reformulando o seu juízo em consonância com a jurisprudência do Tribunal Constitucional.
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F. O douto tribunal recorrido formou a sua convicção e considerou o oponente parte legítima, no 
entanto, decidiu julgar a oposição procedente por ilegitimidade do oponente, determinando a extinção 
da reversão contra o oponente/recorrido.

G. Ora, os fundamentos da sentença recorrida deveriam conduzir a uma decisão oposta pelo que 
a sentença está ferida de nulidade, nos termos do disposto no nos artigos 125.º, n.º 1, do CPPT e 668.º, 
n.º 1, alínea c), do CPC.

H. Entende a Fazenda Pública que deve ser, pois, concluído, como aliás, fundamenta a douta 
sentença recorrida, que se encontram preenchidos os pressupostos para a reversão, que o oponente 
não demonstrou, como lhe competia, ausência de culpa no não pagamento das dívidas tributárias em 
causa nestes autos,

I. pelo que, sendo o oponente parte legitima na execução, a oposição deve improceder.
J. Termos em que, deve ser dado provimento ao presente recurso, ordenando -se, em consequência, 

a substituição da douta sentença recorrida, por outra em que se julgue improcedente, por não provada, 
a presente oposição, com as legais consequências.

2 – Não foram apresentadas contra -alegações.
3 – O Procurador -Geral Adjunto junto deste Tribunal emitiu parecer nos seguintes termos:
1. A F.P. interpôs recurso da sentença proferida que julgou procedente a oposição que tinha sido 

apresentada por A…………………… com vários fundamentos.
2. Emitindo parecer:
2.1 Quanto à questão da inconstitucionalidade do art. 8.º do RGIT:
É de reconhecer ter -se firmado o entendimento contrário à dita inconstitucionalidade, conforme 

decidido pelo acórdão de 3 -10 -11 que sob o n.º 437/11 foi proferido pelo Plenário do Tribunal Cons-
titucional, ao abrigo do art. 79.º -D da Lei n.º 28/82, de 15/12, a que sucederam outros.

Acresce que a reversão teve lugar já no domínio da alteração que foi introduzida ao art. 148.º 
n.º 1 alínea c) do C.P.P.T., pela Lei n.º 3 -B/2010, de 29/4, com efeitos desde 29 -4 -2010.

2.2 Quanto à ilegitimidade do oponente:
Na sentença recorrida conclui -se no sentido do mesmo ser parte legítima com base no art. 24.º 

alínea b) da LGT.
Contudo, na parte decisória ficou a constar o contrário.
É, pois, de reconhecer a nulidade que se invoca nos termos do disposto nos arts. 125.º n.º 1 do 

CPPT e 668.º, n.º 1 alínea c) do CPC.
2.3 Quanto ao sentido em que é de proferir acórdão:
Apesar de se entender ser de manter a posição que ficou expressa pelo MºPº em 1.ª instância 

quanto a não ter ocorrido a prescrição, afigura -se não ser possível conhecer em substituição desta 
questão que foi ainda suscitada pelo oponente e de que não se chegou a conhecer na sentença recor-
rida, que o demais prejudicado.

Com efeito, de acordo com o art. 12.º n.º 5 do E.T.A.F. o conhecimento em sede de recurso é o de 
revista, sendo por isso de aplicar as regras contidas nos arts. 729.º e 730.º do C.P.C.

É, pois, ao tribunal recorrido que incumbe antes de mais proceder ainda à sua apreciação.
3. Concluindo, parece ser de julgar o recurso procedente, revogando -se o decidido que na pro-

cedência das questões da inconstitucionalidade do art. 8.º do RGIT e da ilegitimidade do oponente 
julgou a oposição procedente, e determinando -se que o tribunal recorrido conheça ainda da questão da 
prescrição e do demais que se imponha.

Colhidos os vistos legais, cumpre decidir.
 - Fundamentação  -
4 – Questões a decidir
São as de saber se, como alegado, a sentença recorrida cometeu erro de direito ao julgar 

inconstitucional o n.º 1 do artigo 8.º do RGIT no que concerne à responsabilidade por coimas e 
bem assim se é nula por contradição entre os fundamentos e a decisão quanto à questão da ilegi-
timidade do oponente.

5 – Matéria de facto:
A) Contra a “B……………………………………….” foi instaurado processo de execução fiscal 

n.º 3190200601103106 e aps, referente a dívidas de IVA, IRS e Coimas Fiscais, relativas aos anos de 
2005 e 2006, no montante total de 93.246,34€, cf. informação oficial de fls. 30 e 31 e certidões de 
dívida junto aos autos.

B) Por despacho de 04/11/2009 a execução fiscal indicada em A), reverteu contra 
A……………………………………., aqui oponente, na qualidade de sócio gerente da executada, cfr. 
fls. 63 e 63 verso dos autos.

C) Em 17/11/2009 o oponente foi citado para a execução, cfr. fls. 64 a 66 dos autos.
D) O oponente foi gerente da sociedade executada originária desde a sua constituição tendo re-

nunciado à gerência em 10/07/2008, cf. fls. 48 e 49 dos autos.



2900

E) Em 21/12/2009 a presente oposição foi apresentada no Serviço de Finanças competente, 
cf. fls. 6 dos autos.

6 – Apreciando.
6.1 Da julgada inconstitucionalidade do artigo 8.º do RGIT.
A sentença recorrida, a fls. 136 a 144 dos autos, julgou procedente a oposição deduzida pelo ora 

recorrido, fundamentando o decidido quanto às coimas tributárias na inconstitucionalidade da reversão 
destas, por violação do princípio da intransmissibilidade das penas, da presunção de inocência e da 
violação dos direitos de audiência e defesa, conforme a jurisprudência mais recente do Supremo Tri-
bunal Administrativo, a que expressamente adere, citando nesse sentido os acórdãos de 8 de Setembro 
de 2010, rec. n.º 186/10 e de 10 de Novembro de 2010, rec. n.º 767/10, este último transcrito, na parte 
relevante, na sentença recorrida (cfr. sentença, a fls. 139 e 140 dos autos).

Discorda do decido quanto à julgada inconstitucionalidade da reversão de coimas nos ter-
mos do artigo 8.º, n.º 1 do RGIT a Fazenda Pública, alegando que na esteira da mais recente 
jurisprudência emanada do Plenário do Tribunal Constitucional, que decidiu, no seu Acórdão 
n.º 437/11 de 3 de Outubro, não julgar inconstitucional a norma do art. 8.º n.º 1 do RGIT, quando 
interpretado no sentido que consagra uma responsabilidade pelas coimas que se efectiva pelo 
mecanismo da reversão da execução fiscal, contra gerentes ou administradores da sociedade 
devedora, entendimento esse entretanto perfilhado pela Jurisprudência mais recente do Supremo 
Tribunal Administrativo não poderá ser recusada a aplicação da norma contida no n.º 1 do art. 8.º 
do RGIT com fundamento na sua inconstitucionalidade (cfr. as conclusões A) a E) das alegações 
de recurso supra transcritas).

Tem razão a Fazenda Pública na sua alegação.
Como se disse no Acórdão deste Supremo Tribunal de 9 de Janeiro de 2013, proferido no 

recurso n.º 1187/12, a posição maioritária deste Supremo Tribunal sempre foi em sentido diver-
gente do entendimento agora sufragado pelo Tribunal Constitucional. Não obstante, atento a que 
o juízo do Tribunal Constitucional de não inconstitucionalidade do artigo 8.º do RGIT, tomado 
em formação plenária, se assume hoje como a orientação jurisprudencial mais recentemente con-
solidada e a decisão de não aplicação do artigo 8.º do RGIT com fundamento em inconstituciona-
lidade obriga a recurso obrigatório do Ministério Público para aquele Tribunal, deve decidir -se, 
atento ao disposto no artigo 8.º n.º 3 do Código Civil, em conformidade com essa jurisprudência 
constitucional e pelos fundamentos constantes do seu acórdão plenário n.º 561/2011 (proferido 
no rec. n.º 506/09 e publicado em DR, 2.ª série, n.º 243, 21 de Dezembro de 2011, pp. 49547 e 
ss), julgar não inconstitucional a norma do artigo 8.º n.º 1 do RGIT, havendo, nesta parte, que 
censurar a sentença recorrida, que perfilhou orientação diversa no que à inconstitucionalidade 
material do artigo 8.º n.º 1 do RGIT respeita.

Não obstante, a improcedência deste fundamento não determina o provimento do recurso da 
Fazenda Pública, pois que nos termos do n.º 1 do artigo 8.º do RGIT a responsabilidade subsidiária 
por coimas pressupõe a prova pela Administração tributária da culpa do gerente na insuficiência do 
património societário, sendo certo que, ao contrário do que se passa em relação às dívidas abrangidas 
pela alínea b) do n.º 1 do artigo 24.º da Lei Geral Tributária, o artigo 8.º n.º 1 do RGIT não consagra 
qualquer presunção de culpa dos administradores ou gerentes, cabendo, pois, à administração tributária 
o ónus da prova de tal culpa como pressuposto necessário da efectivação dessa responsabilidade, prova 
essa que não foi feita.

E assim sendo, impõe -se concluir pela ilegitimidade do oponente no que à responsabilidade por 
coimas fiscais respeita.

6.2 Da nulidade da sentença recorrida por contradição entre os fundamentos e a decisão no que 
se refere à ilegitimidade do oponente quanto às demais dívidas exequendas

Alega a recorrente (conclusões F) a J) das suas alegações de recurso) que a sentença é nula 
por contradição entre os fundamentos e a decisão na parte em que versou sobre a (I)Legitimidade 
do oponente, porquanto o douto tribunal recorrido formou a sua convicção e considerou o 
oponente parte legítima, no entanto, decidiu julgar a oposição procedente por ilegitimidade 
do oponente, determinando a extinção da reversão contra o oponente/recorrido, sendo, pois, 
que os fundamentos da sentença recorrida deveriam conduzir a uma decisão oposta pelo que a 
sentença está ferida de nulidade, nos termos do disposto no nos artigos 125.º, n.º 1, do CPPT 
e 668.º, n.º 1, alínea c), do CPC.

O Excelentíssimo Procurador -Geral Adjunto junto deste Supremo Tribunal no seu parecer junto aos 
autos e supra transcrito pronuncia -se no sentido da verificação da nulidade da sentença por contradição 
entre os fundamentos e a decisão no que respeita à ilegitimidade do oponente.

Vejamos.
A fundamentação da sentença recorrida quanto à questão da (i)legitimidade do oponente 

(fls. 140 a 143 autos) refere que a ilegitimidade substantiva constitui fundamento de oposição à 
execução fiscal (art. 204.º n.º 1, alínea b) do CPPT) e que o oponente sustenta a sua ilegitimidade, 
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na perspectiva de não ter sido por culpa sua a dissipação do património societário da executada 
originária, determinando a aplicação ao caso do regime de responsabilidade subsidiária previsto 
no art. 24.º da LGT uma vez que esta entrou em vigor em 06/01/1999 e, a dívida em causa são 
referentes aos anos de 2005 e 2006.

Transcreve de seguida o artigo 24.º da LGT, dele retirando que continuaram a existir três 
pressupostos de responsabilidade subsidiária de quem geria a executada originária:  - Insuficiência 
de bens penhoráveis da primitiva executada;  - Efectivo exercício das funções de gerente por banda 
do revertido;  - Da actuação culposa quanto à insuficiência do património social, considerando 
logo após que dos factos dados como provados ficou assente que os dois primeiros requisitos 
estão preenchidos.

No que ao terceiro requisito se refere, considerou a sentença recorrida, depois de distinguir o 
regime previsto na alínea a) e b) do n.º 1 do artigo 24.º da LGT quanto ao ónus da prova da culpa, que 
uma vez que no caso dos autos, relativamente às dívidas de IVA e IRS, se trata de uma situação em que 
o prazo de pagamento ou entrega da dívida terminou no período do exercício do cargo do gerente, e 
aqui oponente, verifica -se que dos elementos carreados para os autos nenhuma prova consta de que 
não foi por culpa sua que o património da sociedade executada se tornou insuficiente para a satisfação 
das dívidas, daí que conclua, quanto ao período da prova e prazos de constituição e pagamento das 
dívidas de IVA e IRS de 2005 e 2006, o oponente é parte legítima.

Não obstante a fundamentação aduzida, no segmento decisório da sentença ficou a constar que 
“Em consequência do exposto, na procedência da oposição, determina -se a extinção da reversão contra 
o aqui oponente”.

Ora, a nulidade da sentença por oposição entre os fundamentos e a decisão, prevista no n.º 1 do 
artigo 125.º do CPPT e na alínea c) do n.º 1 do artigo 668.º do CPC, verifica -se, na Lição de José Al-
berto dos Reis, quando os fundamentos invocados pelo juiz não conduziriam ao resultado expresso na 
decisão; conduziriam logicamente, isso sim, a resultado oposto. Existe um vício real no raciocínio do 
julgador, uma real contradição entre os fundamentos e a decisão que se analisa em que a fundamen-
tação aponta num determinado sentido e a decisão segue caminho oposto, ou, pelo menos, direcção 
diferente (Cfr. Código de Processo Civil Anotado, vol. V, reimp. da 3.ª ed. 1952, Coimbra, Coimbra 
Editora, p.141).

É manifestamente o que sucede no caso dos autos quanto à responsabilidade do oponente 
pelas dívidas exequendas revertidas de IRS e IVA: tendo a sentença considerado ser -lhes apli-
cável o regime de responsabilidade previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 24.º da LGT – onde, 
como bem ponderou a sentença, se consagra uma presunção de culpa do gerente pela falta de 
pagamento – e bem assim que dos elementos carreados para os autos nenhuma prova consta de 
que não foi por culpa sua que o património da sociedade executada se tornou insuficiente para 
a satisfação das dívidas, daí que o oponente seja parte legítima, a conclusão lógica e necessária 
destas premissas é a de que a oposição seja, nesta parte, de improceder, e não o contrário, que 
foi o que se decidiu.

Suprindo a nulidade, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 731.º do CPC, declara -se modificada 
a sentença recorrida no sentido da legitimidade do oponente no que concerne às dívidas exequendas 
revertidas relativas a IRS e IVA, porquanto, como bem decidido, não logrou demonstrar a sua irres-
ponsabilidade no seu não pagamento.

Na sua petição inicial de oposição o oponente invocava ainda a prescrição das dívidas exequendas, 
questão de que o Tribunal “a quo” não tomou conhecimento por tê -la considerado prejudicada. Impõe-
-se, pois, a baixa ao tribunal “a quo” para conhecimento desta questão, após a fixação do probatório 
relevante para o efeito.

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

Supremo Tribunal Administrativo, em, no provimento parcial do recurso:
 - revogar a sentença recorrida na parte em que julgou inconstitucional o n.º 1 do artigo 8.º do RGIT 

no que concerne à responsabilidade do oponente pelas dívidas exequendas provenientes de coimas, 
julgando nessa parte, e em substituição, procedente a oposição por ilegitimidade do oponente para ser 
responsabilizado por tais dívidas;

 - anular a sentença recorrida na parte em que os fundamentos contradizem a decisão;
 - suprir a julgada nulidade no sentido de julgar improcedente a oposição quanto às dívidas exe-

quendas revertidas relativas a IRS e IVA;
 - ordenar a baixa dos autos ao Tribunal “a quo” para conhecimento das demais questões susci-

tadas na oposição, designadamente a prescrição da dívida exequenda, depois de fixado o necessário 
probatório.

Custas neste STA pela recorrente, na parte em que decaiu.

Lisboa, 26 de Junho de 2013. — Isabel Marques da Silva (relatora) — Pedro Delgado — Dulce Neto. 
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 Acórdão de 26 de Junho de 2013.

Assunto:

Omissão de pronúncia. Nulidade da sentença.

Sumário.

Há omissão de pronúncia se a sentença recorrida julga improcedente a oposição sem 
ter feito qualquer referência à falta de culpa do revertido na insuficiência do pa-
trimónio da devedora originária, que é um dos pressupostos da responsabilidade 
subsidiária, nos termos do artigo 24.º da LGT, tendo essa questão sido suscitada 
quer pelo recorrente nas alegações quer pela Fazenda Pública na contestação, com 
a consequente nulidade da sentença (artigo 668.º, n.º 1, alínea d), do CPC).

Processo n.º 581/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I -RELATÓRIO
1. A…………, identificado nos autos, executado revertido no processo de execução fiscal 

nº. 1880 -2002/01035568 e apensos, do Serviço de Finanças de Santo Tirso, Amarante, por dívidas de 
IVA, IRS e IRC e coimas, no valor global de € 112.561,37, em que é executada “B…………, Lda.”, 
também identificada nos autos, deduziu oposição ao processo de execução fiscal, no Tribunal Admi-
nistrativo e Fiscal de Penafiel, que julgou a oposição improcedente.

2. Não se conformando, o executado veio interpor recurso para este STA, apresentando as seguintes 
conclusões das suas alegações:

“1  - A sentença proferida não deverá manter -se por aplicar incorrectamente a Lei ao caso em 
apreço;

2  - A sentença proferida é absolutamente omissa quanto á ausência de CULPA do Revertido;
3  - E tal questão está implícita da Oposição deduzida pelo Recorrente ao alegar nunca ter exer-

cido a gerência de facto da sociedade devedora directa, não tendo nunca entrado nas instalações da 
sociedade devedora directa, não a ter representado em quaisquer actos ou negócios jurídicos, não ter 
feito compras nem vendas em seu nome, não ter organizado a sua produção ou dado ordens a traba-
lhadores e não ter subscrito quaisquer contratos, ou títulos de crédito da sociedade, nomeadamente 
saques, aceites, endossos de letras ou livranças, nem de cheques ou quaisquer outros documentos;

4  - Ora, ao alegar tudo isso é claro que está implícito não ter culpa pela insuficiência do patri-
mónio societário.

5  - E no despacho de reversão do Serviço de Finanças nada foi referido sobre a culpa do Recor-
rente pela insuficiência do património societário, logo, não se mostrou fundamentado nem de facto 
nem de direito em clara violação do art. 77º da LGT.

6  - Tendo de ter -se ainda em conta que na determinação da culpa do responsável subsidiário não 
poder descurar -se a incúria e falta de zelo do credor tributário na realização das diligências necessá-
rias à satisfação dos seus créditos.

7  - Segundo o acórdão Tribunal Central Administrativo Norte, de 21.02.2008 (in www.dgsi.pt), 
“desde que demonstrada a falta de um dos requisitos de responsabilização subsidiária daí decorrerá 
como lógica consequência a ilegitimidade do responsável com a consequente extinção da instância”.

8  - A administração tributária não rebateu a ausência de culpa por parte do Recorrente nem a 
insuficiência do património para a liquidação dos impostos em causa.

9  - E competia -lhe fazer tal prova o que não se verificou.
10  - A sentença proferida é omissa quanto à falta de culpa do Recorrente.
Termos em que deve a sentença proferida deve ser revogada com as legais consequências.
ASSIM SERÁ FEITA JUSTIÇA.
3. Não houve contra -alegações.
4. O Magistrado do Ministério Público, junto deste Supremo Tribunal, pronunciou -se no sentido 

de o recurso ser de improceder
5. Colhidos os vistos, cumpre apreciar e decidir.



2903

II -FUNDAMENTOS
1 - DE FACTO
A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
“A) O Serviço de Finanças de Santo Tirso reverteu contra o oponente o PEF n.º 1880 -2002/0105568 

e apensos, instauradas contra a executada originária, por dívidas de IVA, IRS, IRC e coimas de 2000 a 
2007, cujas data limite de pagamento voluntário ocorreram entre 30/5/2002 e 17/9/2008 (fls. 14 a 27).

B) O oponente é o único sócio da executada originária desde 18/2/1999 (fls. 17, 18 e 76 e se-
guintes).

C) O oponente é o único gerente nomeado da executada originária desde 18/2/1999 (fls. 17, 18 
e 76 e seguintes).

D) Desde l8/2/1999 que a executada originária vincula -se pela assinatura do gerente nomeado 
A…………, ora oponente (fls. 17, 18 e 76 e seguintes).

E) O oponente identificou -se na administração tributária como legal representante da executada 
originária (fls. 76 e seguintes).

F) O oponente assinou as declarações de alterações dos elementos de identificação fiscal da 
executada originária (fls. 76 e seguintes).

G) O oponente assinou a ficha de assinatura da conta bancária que a executada originária tinha 
no Banco Espírito Santo, SA (BES) (fls. 116, 117 e 132).

H) Essa conta foi movimentada até 26/7/2006 e a sua titular era representada exclusivamente 
pelo oponente (fls. 116, 117 e 132).

Com relevância para a decisão da causa, o tribunal julga não provado:
1) O executado nunca exerceu a gerência de facto da executada originária.
2) O executado nunca entrou nas instalações da sociedade executada originária.
3) O executado nunca a representou em quaisquer actos ou negócios jurídicos (fls. 76 e seguintes, 

116, 117 e 132).
4) Nunca fez compras nem vendas em seu nome.
5) Nunca organizou a sua produção nem deu ordens a trabalhadores.
6) Nunca subscreveu quaisquer contratos, ou títulos de crédito da sociedade, nomeadamente 

saques, aceites, endossos de letras ou livranças, nem de cheques ou quaisquer outros documentos”.
2 - DE DIREITO
2.1. Das questões a apreciar e decidir
Vem o presente recurso interposto da sentença proferida, em 28/9/2010, no Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Penafiel, que julgou improcedente a oposição deduzida por A…………, executado rever-
tido no processo de execução fiscal n.º 1880 -2002/01035568 e apensos, instaurado contra a executada 
originária, por dívidas de IVA, IRS, IRC e coimas de 2000 a 2007, cuja data de pagamento voluntário 
ocorreram entre 30/5/2002 e 17/9/2008.

Para tanto ponderou o Mmº Juiz “a quo”, entre o mais, que
• “(…) A administração tributária tem que provar os pressupostos da reversão, designadamente 

que o oponente exerceu a gerência de facto no período a que respeita a divida.
• “Por sua vez, o oponente tem que fazer prova do contrário, que não exerceu a gerência da so-

ciedade sua representada.
• “No caso em apreço, conforme resulta da fundamentação da matéria de facto, a administração 

tributária provou que o oponente exerce a gerência efectiva da executada originária desde 18/2/1999, 
porquanto carreou para os autos prova objectiva que conjugada com as regras da experiência convenceu 
o tribunal que o oponente exerceu essas funções.

• “Sendo o oponente o único sócio e gerente da executada originária e a única pessoa com poderes 
para a vincular ele era o único interessado no destino da executada originária.

• “Tendo ele praticado alguns actos que a vinculavam, assinando as declarações tributárias e mo-
vimentando pelo menos a conta bancária que a executada originária tinha no BES e tendo a executada 
originária actividade comercial desde 2000 até, pelo menos, 2007, não se consegue compreender, face 
às regras da experiência como é que a executada originária exerceu a sua actividade sem a intervenção 
do seu único representante legal.

• “Por isso, face às regras da experiência e aos documentos juntos aos autos o tribunal ficou con-
vencido que o oponente exerce de facto as funções de gerente da executada originária desde 18/2/1999 
(…)”.

Contra este entendimento se insurge o recorrente argumentando, em síntese:
 - a “sentença proferida é absolutamente omissa quanto à ausência de CULPA do Revertido” sendo 

que a questão “está implícita da Oposição deduzida pelo Recorrente ao alegar nunca ter exercido a 
gerência de facto da sociedade devedora directa”.
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Por outro lado, alega também que:
 -“A administração tributária não rebateu a ausência de culpa por parte do Recorrente nem a in-

suficiência do património para a liquidação dos impostos em causa”, “(…)” e “competia -lhe fazer tal 
prova o que não se verificou”, e, ainda, que:

 - o despacho de reversão não se mostra fundamentado nem de facto nem de direito, com clara 
violação do art. 77º da LGT.

Acontece que na petição inicial, o recorrente não fez qualquer referência no que respeita à falta 
de fundamentação do despacho de reversão.

Ora, como é sabido, “o recurso jurisdicional constitui um meio de impugnação da decisão judicial 
com vista à sua alteração ou anulação pelo tribunal superior após reexame da matéria de facto e/ou de 
direito nela apreciada, correspondendo, assim, a um pedido de revisão da legalidade da decisão com 
fundamento nos erros e vícios de que padeça. O recurso jurisdicional visa apenas o reexame da deci-
são recorrida com vista à sua eventual anulação ou revogação, motivo por que não constitui forma de 
conhecer de questões novas, isto é, que não tenham sido oportunamente suscitadas perante o tribunal 
ad quem, salvo sempre o dever de conhecimento oficioso” (1).

Assim sendo, por não ter sido invocada oportunamente aquela questão, de modo a permitir 
que o Tribunal “a quo” se tivesse pronunciado sobre a mesma, e porque não se trata de questão 
de conhecimento oficioso, não poderia de qualquer modo agora este Supremo Tribunal Adminis-
trativo dela conhecer.

Em face das conclusões, que são as relevantes para aferir do objecto e âmbito do recurso [cfr. 
os arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, e o art. 2º alínea e), do CPPT], o objecto do presente recurso 
consiste em averiguar se a sentença recorrida:

a) incorreu em erro de julgamento quando decidiu pela improcedência da oposição;
b) se procede a alegada omissão de pronúncia.
3. Da questão prévia da omissão de pronúncia
Como resulta do probatório, os factos tributários em apreço ocorreram entre 2000 e 2009, sendo 

aplicável o regime da LGT, cujo art. 24º, n.º 1, alínea a), dispõe que:
“Os administradores, directores e gerentes e outras pessoas que exerçam, ainda que somente de 

facto, funções de administração ou gestão em pessoas colectivas e entes fiscalmente equiparados são 
subsidiariamente responsáveis em relação a estas e solidariamente entre si pelas dívidas tributárias 
cujo facto constitutivo se tenha verificado no período de exercício do seu cargo ou cujo prazo legal 
de pagamento ou entrega tenha terminado depois deste, quando, em qualquer dos casos, tiver sido por 
culpa sua que o património da pessoa colectiva ou ente fiscalmente equiparado se tornou insuficiente 
para a sua satisfação”.

Em anotação ao referido preceito, DIOGO LEITE CAMPOS (2) e outros, ponderam que “(…) a 
LGT limita a inversão do ónus da prova da culpa do não pagamento das dívidas vencidas no período 
do exercício de funções. Mas alarga a responsabilidade subsidiária, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 24º, ao estabelecer que serão responsáveis aqueles em relação aos quais a administração fiscal 
prove que foi por culpa sua que o património da sociedade se tornou insuficiente para a satisfação das 
dívidas tributárias cujo facto constitutivo se tenha verificado no período de exercício do seu cargo ou 
cujo prazo legal de pagamento ou entrega tenha terminado depois deste.

Segundo a melhor interpretação da alínea a), desde que a Administração Fiscal prove a culpa do 
gerente na insuficiência do património social, o gerente ou administrador é responsável pelas dívidas 
cujo facto gerador se verifique no período de exercício do cargo, mas que não se vencerão nesse perí-
odo, pois, caso contrário, estaríamos no âmbito da alínea b). Estariam aqui compreendidas as dívidas 
cujo facto gerador ocorreu enquanto o gerente ou administrador exercia funções, mas que se venceram 
quando o gerente ou administrador já não exercia essas funções”.

Como ficou dito, alega o recorrente que, no caso dos autos, a sentença recorrida é omissa quanto 
à falta de culpa do recorrente.

Por sua vez, no despacho de sustentação de fls. 202, o Mmº Juiz “a quo” indeferiu a invocada nulidade 
por omissão de pronúncia porquanto “o recorrente na petição inicial não invocou qualquer ausência de 
culpa sua enquanto fundamento de ilegalidade do despacho de reversão ou da sua falta de responsabili-
dade pelo pagamento das dívidas exequendas, nos termos do art. 24º, n.º 1, alínea b), da LGT.”

Contra este modo de ver as coisas se insurge o recorrente argumentando, recorde -se, que 
“(…) ao alegar nunca ter exercido a gerência de facto da sociedade devedora directa, não tendo 
nunca entrado nas instalações da sociedade devedora directa, não a ter representado em quaisquer 
actos ou negócios jurídicos, não ter feito compras nem vendas em seu nome, não ter organizado 
a sua produção ou dado ordens a trabalhadores e não ter subscrito quaisquer contratos, ou títulos 
de crédito da sociedade, nomeadamente saques, aceites, endossos de letras ou livranças, nem de 
cheques ou quaisquer outros documentos, (…) está implícito não ter culpa pela insuficiência do 
património societário”.
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Ao alegado acresce que, nas alegações de fls. 155 a 158, o recorrente depois de reproduzir o 
art. 24º da LGT, e de sublinhar o inciso “quando, em qualquer dos casos, tiver sido por culpa sua que 
o património da sociedade se tornou insuficiente para a sua satisfação (…)” acrescenta que “não foi 
provada qualquer culpa do Oponente”.

E, na conclusão n.º 7, o recorrente volta a sublinhar que “não foi provada qualquer culpa do 
oponente na insuficiência do património da sociedade devedora, conforme se estabelece no artigo 24º 
da Lei Geral Tributária”.

Por outro lado, na Contestação, também a Fazenda Pública invoca, entre o mais, que:
 - “(…) o recorrente não logrou demonstrar que tenha efectuado qualquer diligência para conservar 

o património da executada, ou tenha diligenciado no cumprimento das obrigações tributárias (ponto 
n.º 24);

 - “(…) O ora oponente era gerente da sociedade originária devedora na data em que terminou 
o prazo legal de pagamento das dívidas, a serem cobradas, coercivamente, no processo de execução 
fiscal…” (ponto 26);

 - “Assim, e da análise à alínea b) do n.º 1 do art. 24º da LGT, verifica -se que esta encerram em si 
mesma, uma presunção de culpa do gerente pelas dívidas tributárias cujo prazo legal de pagamento tenha 
terminado no período de exercício do seu cargo, cabendo -lhe provar, por forma a ilidir tal presunção, 
que não foi por culpa sua que o património da sociedade se tornou insuficiente para a satisfação das 
referidas dívidas” (ponto 27);

 -“Do que vai dito, resulta que o oponente não conseguiu demonstrar a falta de ingerência na so-
ciedade devedora originária e assim afastar a sua responsabilidade, subsidiária, pelas dívidas tributárias 
a serem exigidas coercivamente” (ponto 29).

Em face do exposto, afigura -se que procede a alegada omissão de pronúncia.
Com efeito, a nulidade do acórdão por omissão, prevista no art.º 125.º do Código de Procedimento 

e de Processo Tributário, está directamente relacionada com o comando fixado n.º 2 do artigo 660.º do 
Código de Processo Civil, segundo o qual «o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham 
submetido à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada 
a outras».

Constitui jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal, vazada entre outros, no Acórdão de 
9 de Maio de 2012, proc n.º 245/11, que a omissão de pronúncia só existe “quando o tribunal deixe, 
em absoluto, de apreciar e decidir as questões que lhe são colocadas pelas partes, isto é, os problemas 
concretos que haja sido chamado a resolver, e não quando deixe de apreciar razões, argumentos, ra-
ciocínios, considerações, teses ou doutrinas invocadas pelas partes em sustentação do seu ponto de 
vista quanto à apreciação e decisão das questões colocadas.

Constituem pressupostos da responsabilidade subsidiária, a falta de culpa na insuficiência do pa-
trimónio da devedora originária ou na falta de pagamento das dívidas tributárias [cfr., respectivamente, 
alíneas a) e b) do art. 24º da LTG], sendo que, no caso dos autos, como vimos, o recorrente invocou 
a falta de culpa na insuficiência do património da devedora originária e a Fazenda Pública alegou a 
verificação dos mencionados nas alíneas a) e b) do art. 24º da LGT.

Acontece que a sentença recorrida é totalmente omissa quanto ao problema da culpa, de acordo, 
aliás, com o consignado no despacho de sustentação atrás referido.

Assim sendo, não podemos deixar de concluir que procede a alegada omissão de pronúncia, o que 
prejudica a apreciação das demais questões.

Apesar da nulidade, verifica -se que este Supremo Tribunal não se pode substituir ao tribunal 
recorrido (cfr. o art. 715º do CPC), porquanto sobre os factos provados e não provado não lhe fazem 
qualquer referência.

Nesta sequência, deve dar -se provimento ao recurso, anulando -se a sentença recorrida, ordenando-
-se a baixa dos autos à primeira instância para conhecimento da questão omitida se a tanto nada mais 
obstar.

III - DECISÃO
Termos em que os Juízes da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Admi-

nistrativo acordam, em conferência, conceder provimento ao recurso, anular a sentença recorrida 
e ordenar a baixa dos autos à primeira instância para conhecimento da questão omitida, se a tanto 
nada mais obstar.

Sem custas.

Lisboa, 26 de Junho de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes.

(1) Cfr. o Acórdão do STA de 23/2/2012, processo n.º 01153/2012. No mesmo sentido, cfr., entre outros, o Acórdão de 
1/6/2005, processo n.º 028/05.

(2) Cfr. Lei Geral Tributária, 4.ª ed., Encontro da escrita, 2012, pp. 236 -37. 
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 Acórdão de 26 de Junho de 2013.

Processo n.º 627/12 -30.
Recorrente: A…, S. A.
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A Fazenda Pública veio requerer a retificação do acórdão proferido por este Supremo Tribunal 
em 17.04.2013 (v. fls. 300/306), na parte em que condenou aquela em custas, invocando que, à data da 
entrada da petição de impugnação, a mesma se encontrava isenta de custas.

2. Notificada do teor do pedido, a recorrida nada veio dizer.
3. Cumpre decidir.
3.1. Conforme resulta de fls. 2 dos autos a petição de impugnação deu entrada em 16.04.2002.
Nessa data o artº 2º, n.º 1, alínea a) Código das Custas Judiciais isentava de custas o Estado, 

incluindo os seus serviços ou organismos, ainda que personalizados.
As alterações introduzidas no referido Código pelo Decreto -Lei n.º 324/2003, de 27 de dezembro 

e com entrada em vigor em 1 de janeiro seguinte, não fizeram cessar tal isenção na medida em que o 
artº 14º, n.º 1 do mesmo diploma veio determinar que essas alterações só se aplicavam aos processos 
instaurados após a sua entrada em vigor.

Deste modo, a FP não está sujeita a custas uma vez que o processo se iniciou em 2002.
3.2. Dispõe o artº 669º, n.º 1, alínea b) do CPC que pode qualquer das partes requerer no tribunal 

que proferiu a sentença a sua reforma quanto a custas.
Assim sendo, e uma vez que a condenação resultou de mero lapso, impõe -se a retificação do 

acórdão quanto a custas.
4. Nestes termos e deferindo o requerido, retifica -se agora a parte final do acórdão, substituindo -se 

a expressão “Custas pela recorrente” por “Sem custas”.
Este acórdão faz parte integrante do acima identificado.
Notifique.

Lisboa, 26 de junho de 2013. — João António Valente Torrão (relator) — Isabel Marques da 
Silva — Pedro Delgado. 

 Acórdão de 26 de Junho de 2013.

Assunto:

Despacho de reversão. Impugnação judicial. Oposição. Erro na forma do processo.

Sumário:

 I — O meio processual adequado para o revertido impugnar contenciosamente o despacho 
que ordena a reversão, com fundamento em erro de facto e de direito dos pressupostos 
da reversão e demais ilegalidades imputadas ao despacho de reversão, é a oposição à 
execução, e não o processo de impugnação judicial, dado que se trata de fundamentos 
que se reconduzem a fundamentos de oposição à execução (artigo 204.º do CPPT).

 II — Sendo intempestiva a utilização do meio processual para o qual se pretende con-
volar não deve ser ordenada a convolação, sob pena da prática de actos inúteis.

Processo n.º 670/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. A………., com os sinais dos autos, deduziu impugnação judicial no Tribunal Adminis-
trativo e Fiscal de Braga, da reversão da execução fiscal contra a devedora originária, “B……
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……, L.da., que julgou procedente a excepção de erro na forma de processo, com o consequente 
indeferimento liminar da Impugnação.

2. Não se conformando com tal decisão, A………… interpôs recurso para a secção de Conten-
cioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, apresentou as suas Alegações, com as seguintes 
Conclusões:

“1 - O artigo 99.º do CPPT apresenta um amplo campo de aplicação.
2 - Por um lado, este normativo legal não limita a “ilegalidade” ao acto tributário stricto 

sensu.
3 - Por outro lado, o uso do vocábulo “designadamente” importa a não taxatividade do elenco 

legal constante da norma.
4 - Nesta medida, o recurso à impugnação judicial não pode ser restringida pelos tribunais, através 

de uma interpretação restritiva inaceitável da norma do art.99.º do CPPT, vedando aos administrados 
o acesso ao direito e à justiça.

5 - De facto, a Administração incorreu numa ilegalidade ao praticar um acto administrativo que 
extravasa os limites legalmente impostos; ilegalidade que não pode deixar de considerar -se abrangida 
pela ratio da norma prevista no art.99.º do CPPT!

6 -Acresce ainda que ocorreu a ilegalidade prevista na alínea d) do art.99.º do CPPT (a saber, 
“preterição de outras formalidades legais”), na medida em que o art.º 23.º, n.º 2 da L.G.T. estabelece 
a exigência da excussão prévia dos bens do devedor principal (e dos eventuais devedores solidários), 
formalidade que não foi cumprida.

7 - Tendo ainda sido violados os artigos 2 e 266.º da Constituição da República Portuguesa, os 
quais impõem que seja resposta a justiça!

Termos em que deverá ser concedido provimento ao presente recurso e, em consequência, ser 
revogada a decisão recorrida, que indeferiu liminarmente a impugnação judicial apresentada pelo 
ora recorrente, substituindo -a por outra que a admita, por se apresentar idónea ao pedido formulado 
pelo mesmo, considerando -se o mesmo enquadrado nos fundamentos previstos no art.º 99.º do CPPT, 
seguindo -se os ulteriores termos processuais.”

3. Não foram apresentadas contra -alegações.
4. O Magistrado do Ministério Público, junto deste Supremo Tribunal, emitiu douto Parecer, onde 

conclui:
“(…) embora na previsão “aberta” do art. 99.º do C.P.P.T. seja de admitir que o mesmo possa 

ser utilizado noutros casos não expressamente referidos, não só os mesmos são ainda apenas os in-
dicados no dito parecer, como os utilizados se enquadram nos fundamentos previstos no art. 204.º do 
C.P.P.T., nomeadamente, quanto à falta de responsabilidade na parte final da sua alínea b) e quanto 
à dita preterição de formalidade do acto de reversão ainda na sua alínea l).

E a norma prevista no art. 460.º do C.P.C. é a de o processo especial se aplica aos casos ex-
pressamente previstos, a qual é de aplicar subsidiariamente, nos termos do previsto art. 2.º alínea e) 
do C.P.P.T., e com as consequências consideradas no despacho recorrido, não sendo já possível a 
convolação naquela outra forma de processo.

Aliás, tal o que vem sendo decidido pela jurisprudência reiterada deste S.T.A., de que a título de 
exemplo se cita o acórdão de 2 -5 -2012 proferido no proc. 0300/12, de que se reproduz o sumário tal 
como consta em www.dgsi.pt.

“I  - O meio processual adequado para o revertido impugnar contenciosamente o despacho 
que ordena a reversão, com fundamento em falta de fundamentação deste ou outros vícios a tal acto 
imputados, é a oposição à execução, e não o processo de impugnação judicial, dado que se trata de 
fundamentos que se reconduzem a fundamentos de oposição à execução (art. 204.º do CPPT).

II  - Sendo intempestiva a utilização do meio processual para o qual se pretenda convolar não 
deve ser ordenada a convolação.

III  - A impugnação deduzida pelo responsável subsidiário há -de incidir sobre ilegalidades do 
próprio acto de liquidação que gerou a dívida que lhe é imputada, e não sobre eventuais e posteriores 
vícios do procedimento de reversão.”

3. Concluindo, parece que o recurso é de improceder, sendo de confirmar o decidido.”.
5. Colhidos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.
II -FUNDAMENTOS
1 -DE FACTO
A sentença, sob recurso, deu como assente a seguinte matéria de facto:
“• Por despacho do Chefe do Serviço de Finanças Braga — 2, a execução 3425201201011251, 

cuja executada originária era “B……….., Lda.”, foi revertida contra o aqui Impugnante, no valor 
global de €41 433, 66 — cfr. despacho de reversão de fls. 9 e seguintes dos autos;

• Em 6 de Agosto de 2012 foi o Impugnante, A………., citado do despacho de reversão, cfr. fls. 24 
e seguintes dos autos;

• Em 5 de Novembro de 2012, foi apresentada a presente Impugnação, cfr. fls. 3.”
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2.1. Das questões apreciar e decidir
O ora recorrente deduziu impugnação judicial no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga 

contra o despacho de reversão do qual foi citado no âmbito do processo de execução fiscal 
n.º 3425201201011251.

A fundamentar a impugnação refere -se, na petição inicial, designadamente que a “reversão em causa 
é, desde logo, ilegal por erro nos pressupostos de facto e de direito porquanto inexistem fundamentos 
para sua efectivação, e por preterição de outras formalidades legais” (art. 3º da Petição).

Invoca também a impugnante que a Administração Fiscal incorre em erro ao fundamentar a re-
versão no art. 24º, n.º 1, da LGT, o qual exige a culpa do responsável subsidiário, como pressuposto da 
reversão, o que não se verifica no caso em apreço.

Finalmente, alega -se também que a reversão da execução contra o responsável subsidiário não 
precedida da prévia excussão dos bens do responsável principal, consubstancia uma derrogação do 
benefício expressamente concedido pela LGT, ou seja, consubstancia uma ilegalidade, nos termos do 
art. 99º do C.P.P.T” (art. 26º da Petição). A ora recorrente termina pedindo a anulação do acto impugnado.

Por despacho proferido pela Mmª Juíza do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, foi limi-
narmente indeferida a impugnação e absolvida a Fazenda Pública da instância.

Para tanto, ponderou -se, na sentença recorrida, entre o mais, que o impugnante põe em causa o 
despacho de reversão, alegando a ilegitimidade dos Impugnantes, terminando pedindo que seja decre-
tada a anulação do referido despacho, pelo que o meio processual adequado seria a oposição judicial. 
Julgando -se procedendo o erro na forma do processo, tal como suscitado pelo Ministério Público, na 
primeira instância, a Mmª Juíza “a quo” conclui pela impossibilidade de convolação, “por manifesta 
extemporaneidade, dado que se mostra ultrapassado o prazo de 30 dias, contados da citação pessoal, a 
que alude o art. 203º nº1 a) e n.º 2 do Código de Procedimento e de Processo Tributário, face às datas 
das citações realizadas e da instauração da Impugnação”.

Contra este entendimento se insurge o recorrente alegando, em síntese, que a ilegalidade em causa 
não pode deixar de cair na previsão ou ratio da norma prevista no art.99.º do CPPT, mais propriamente 
“na alínea d) do art.99.º do CPPT (a saber, “preterição de outras formalidades legais”), na medida em 
que o art.º 23.º, n.º 2 da L.G.T. estabelece a exigência da excussão prévia dos bens do devedor principal 
(e dos eventuais devedores solidários), formalidade que não foi cumprida”.

E o recorrente termina considerando que “são ainda violados os artigos 2 e 266.º da Constituição 
da República Portuguesa, os quais impõem que seja reposta a justiça!”.

Em face das conclusões, que são as relevantes para aferir do objecto e âmbito do recurso [cfr. 
arts. 684º, n.º 3, e 685º -A/1, do CPC, e o art. 2º, alínea e), do CPPT], o objecto do presente recurso 
traduz -se em averiguar se a sentença recorrida fez correcto julgamento ao absolver a Fazenda Pública 
da instância por o impugnante ter utilizado um meio processual impróprio, com impossibilidade de 
convolação.

2.2. Como ficou dito, a sentença recorrida decidiu no sentido da verificação do erro na forma do 
processo, que se afere pela adequação do meio processual utilizado ao fim por ele visado. Dito por 
outras palavras, se o pedido formulado pelo autor não se ajusta à finalidade abstractamente figurada 
pela lei para essa forma processual ocorre o erro na forma do processo.

No caso dos autos, os pedidos formulados em juízo, tal como sintetizados no ponto 2.1., são a 
ilegalidade do despacho de reversão por erro nos pressupostos de facto e de direito, porquanto inexistem 
fundamentos para sua efectivação, designadamente porque não existe culpa do responsável subsidiário, 
tal como exigido no art. 24º da LGT, e porque a reversão não foi precedida da excussão dos bens do 
responsável principal. Invoca ainda o recorrente a preterição de outras formalidades legais, bem como 
“Tendo ainda sido violados os artigos 2 e 266.º da Constituição da República Portuguesa, os quais 
impõem que seja resposta a justiça!”

Atentos os fundamentos invocados, verifica -se que os mesmos se enquadram na figura da oposição 
(art. 204º do CPPT) e que este seria, por conseguinte, o meio processual adequado para todos e cada 
um deles, como bem decidiu a sentença recorrida.

Nos termos do disposto no n.º 4 do art. 22º da LGT, «as pessoas solidária ou subsidiariamente 
responsáveis poderão reclamar ou impugnar a dívida cuja responsabilidade lhes for atribuída nos mes-
mos termos do devedor principal, devendo, para o efeito, a notificação conter os elementos essenciais 
da sua liquidação, incluindo a fundamentação nos termos legais».

Resulta do referido preceito que os responsáveis subsidiários podem deduzir oposição à exe-
cução fiscal, segundo o disposto nos arts. 203.º e 204.º do CPPT e podem impugnar judicialmente a 
liquidação, nos termos gerais, a partir da data da sua citação [art. 102.º, n.º 1, alínea c), do CPPT] no 
processo de execução.

Acontece que, tal como ficou consignado, designadamente no Acórdão deste Supremo Tribunal 
de 27/6/2012, proc n.º 508/12, “tais meios de defesa têm campos de aplicação distintos e o citado por 
reversão, na escolha que deles faça, tem que ter em conta qual a pretensão de tutela judicial a deduzir 
e os fundamentos que a suportam”.



2909

De acordo com jurisprudência reiterada e pacífica deste Supremo Tribunal, a impugnação judicial 
constitui o meio processual típico que a lei oferece para reacção contra o acto tributário de liquidação 
dos tributos, com fundamento em qualquer ilegalidade (art. 99.º e segs. do CPPT).

Por sua vez, no que se refere ao despacho de reversão, despacho proferido na própria execução e 
no qual se decide a reversão no âmbito daquela, como se pode ler no Acórdão atrás referido, “o meio 
processual para o sindicar terá de ser encontrado entre aqueles que a lei prevê para os interessados de-
fenderem os seus interesses nessa execução: a reclamação prevista no art. 276.º do CPPT ou a oposição 
à execução fiscal com os fundamentos constantes do n.º 1 do art. 204.º do mesmo Código.

“Aliás, continua -se no referido acórdão, “destinando -se o instituto da reversão a chamar à execu-
ção fiscal outro executado, e representando -se aí uma alteração subjectiva daquela instância executiva, 
faz sentido que, no que respeita aos fundamentos que impliquem a invocação de ilegalidades quanto 
a esse chamamento, o meio processual adequado a utilizar seja um dos que estão previstos para esse 
regime e no qual se asseguram ao visado todas as garantias de defesa, e não a impugnação, que tem 
outro campo de aplicação”.

No caso sub judice, como deixámos dito, não é a legalidade da liquidação que está em causa, 
mas sim a legalidade do despacho de reversão proferido em sede de execução fiscal, quer por falta de 
verificação dos pressupostos da responsabilidade subsidiária, quer por falta de outras formalidades 
legais invocadas pela da Impugnante ora recorrente.

Ora, estas questões não podem ser discutidas em impugnação judicial e devem, isso sim, ser 
apreciadas em sede de oposição à execução fiscal, tanto mais que a reversão é um acto praticado no 
âmbito desse processo.

Em suma, tal como afirmado no Acórdão de 27/6/2012, “(…) destinando -se o instituto da reversão 
a chamar à execução fiscal outro executado, e representando -se aí uma alteração subjectiva daquela 
instância executiva, faz sentido que, no que respeita aos fundamentos que impliquem a invocação de 
ilegalidades quanto a esse chamamento, o meio processual adequado a utilizar seja um dos que estão 
previstos para esse regime e no qual se asseguram ao visado todas as garantias de defesa, e não a im-
pugnação, que tem outro campo de aplicação”.

Improcedem, desta forma, as alegações e respectivas conclusões do recorrente.
Por outro lado, também não merece qualquer reparo a sentença recorrida quando conclui que “os 

autos não podem ser aproveitados para prosseguirem como Oposição, por manifesta extemporanei-
dade, dado que se mostra ultrapassado o prazo de 30 dias, contados da citação pessoal, a que alude o 
art. 203º nº1 a) e nº2 do Código de Procedimento e de Processo Tributário, face às datas das citações 
realizadas e da instauração da Impugnação.

Assim, a ordenar -se a convolação, incorrer -se -ia na prática de um acto inútil, a que o tribunal 
deve obstar: art. 137º do Código de Processo Civil”.

Com efeito, constitui jurisprudência reiterada e pacífica deste Supremo Tribunal que “Sendo 
intempestiva a utilização do meio processual para o qual se pretende convolar não deve ser ordenada 
a convolação” (cfr., entre outros, o acórdão de 2/5/2012, proc n.º 300/12).

Improcedem, pois, as alegações e respectivas conclusões do recorrente, mantendo -se a sentença 
recorrida.

III - DECISÃO
Termos em que os Juízes da Secção do Contencioso do Supremo Tribunal Administrativo acordam, 

em conferência, negar provimento ao recurso.
Custas pelo Recorrente.

Lisboa, 26 de Junho de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Casimiro Gonçalves — Francisco 
Rothes. 

 Acórdão de 26 de Junho de 2013.

Assunto:

Dispensa de prestação de garantia. Direito de audição.

Sumário:

 I — Independentemente do entendimento que se subscreva relativamente à natureza 
jurídica do acto de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia) 
— acto materialmente administrativo praticado no processo de execução fiscal ou 
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acto predominantemente processual — é de concluir que não há, no caso, lugar 
ao exercício do direito de audiência previsto no artigo 60.º da LGT.

 II — Ainda que se admita que para a dispensa da prestação de prova possam ser apre-
sentados ou requeridos outros meios de prova, para além da prova documental 
expressamente prevista no n.º 3 do artigo 170.º do CPPT, quando tal se mostre 
imprescindível à demonstração da factualidade susceptível de integrar os requisitos 
daquele direito, em regra, essa prova terá de ser indicada logo no pedido.

Processo n.º 1016/13 -30.
Recorrente. A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
1 - A……….., LDA, melhor identificada nos autos, recorre para este Supremo Tribunal da decisão 

do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu de 12 -03 -2013, que julgou improcedente a reclamação 
por ela deduzida contra o despacho do Chefe do Serviço de Finanças de Tondela que indeferiu o 
pedido de dispensa de prestação de garantia com vista à suspensão do processo de execução fiscal 
n.º 2704201101012630.

Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A. O presente processo respeita a uma reclamação apresentada pela A……….. contra o inde-

ferimento, por parte do Serviço de Finanças de Tondela, de um pedido de dispensa de prestação de 
garantia em que não foi realizada a audição do contribuinte prévia a esse indeferimento, em violação 
do disposto nos artigos 267º, n.º 5, da CRP, 60.º da LGT e 45.º do CPPT.

B. A sentença recorrida (acolhendo e transcrevendo o teor do Acórdão deste STA de 26.09.2012) 
acompanha a corrente que qualifica o acto de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de 
garantia como um acto de natureza administrativa — cf., em particular páginas 31 e 34 da sentença 
aqui posta em crise.

C. Consubstanciando a decisão de indeferimento de um pedido de dispensa de prestação de 
garantia um acto administrativo em matéria tributária e, como tal, sujeito ao regime previsto na LGT 
para os procedimentos tributários (e, em particular, ao princípio da participação contido no artigo 60.º 
do mesmo diploma), não se pode aventar, no modesto entendimento da A……….., a possibilidade da 
sua não observância ou simples dispensa, como acabou por concluir o Tribunal a quo.

D. Não parece ser legalmente admissível recorrer a uma possibilidade de dispensa de audição 
prévia prevista ou (i) num regime de aplicação supletiva (in casu, o regime previsto no CPA) ou (ii) 
num regime criado ad hoc (em concreto, um regime resultante da consideração de que o requerimento 
de dispensa de garantia, por dever ser fundamentado e instruído com prova, consubstancia, em si, a 
audição prévia do interessado), quando a própria Lei Geral Tributária não se mostra omissa quanto 
à matéria.

E. A aplicação do Código de Procedimento Administrativo às relações jurídico -tributárias, nos 
termos do disposto na alínea c) do artigo 2.º da LGT, mostra -se de carácter supletivo: é a Lei Geral 
Tributária que se aplica em primeira linha à solução das questões postas ao intérprete -aplicador, só 
sendo legítimo o recurso aos restantes diplomas enunciados no artigo 2.º da LGT em caso de lacuna 
da mesma Lei.

F. A Lei Geral Tributária não contém qualquer lacuna quanto ao exercício de audição prévia ao 
indeferimento de um pedido de dispensa de garantia, que possibilite ou autorize o recurso a regimes 
especiais previstos em legislação subsidiária ou interpretativamente criados para a situação con-
creta. Bem pelo contrário: a LGT claramente ordena que previamente ao indeferimento de um pedido 
apresentado pelo contribuinte à Administração Fiscal — como vem a ser um pedido de dispensa de 
prestação de garantia — seja aquele ouvido e convidado a participar na formação da decisão final 
 - cf. artigo 60º, n.º 1, alínea b), da LGT  -, sendo que os n.os 2 e 3 do mesmo artigo 60.º da LGT vêm 
indicar, peremptoriamente, as situações em que poderá ocorrer a dispensa de audição prévia no âmbito 
das relações jurídico -tributárias, nos quais não se inclui o indeferimento de um pedido de dispensa 
de prestação de garantia.

G. Ao fazer -se apelo a um regime previsto no Código de Procedimento Administrativo (ou mesmo 
a um regime que decorre da interpretação de que a própria petição fundamentada afastará a audição 
prévia) para justificar a possibilidade de dispensa de audição prévia no caso, está -se, em bom rigor, a 
revogar semelhante disposição da Lei Geral Tributária, aditando -lhe outras possibilidades de dispensa 
de audição prévia, que o legislador fiscal manifestamente não consagrou.

H. Ainda que se aceitasse a aplicação subsidiária da possibilidade de dispensa de audiência prévia, 
prevista no CPA para os casos em que a decisão se mostra urgente, às situações de indeferimento de 
pedido de dispensa de garantia — no que não se concede  -, sempre importará notar que a urgência da 



2911

decisão invocável para justificar esta dispensa de audiência prévia em procedimentos administrativos 
«não são razões ligadas com a necessidade de cumprimento do prazo legal de conclusão do processo 
ou com a necessidade de prevenir o aparecimento de actos tácitos que podem ser invocadas para 
justificar o preenchimento do pressuposto da urgência da decisão.»  - cf. Mário Esteves de Oliveira, 
Pedro Costa Gonçalves e J. Pacheco de Amorim, op cit.

I. Ao contrário do que se verifica na situação dos autos, a urgência da decisão deverá ser justifi-
cada e fundamentada por referência à situação material existente, devendo resultar objectivamente do 
acto e das suas circunstâncias (cf., neste sentido, Ac. STA de 28 -05 -2002, proc. 048378, disponível em 
www.dgsi.pt), não já por referência à situação procedimental de cumprimento de determinado prazo 
estipulado para a conclusão do procedimento (Nas expressivas palavras do Exmº Senhor Dr. Juiz Con-
selheiro Lino Ribeiro, em voto de vencido ao entendimento que fez maioria no mencionado Ac. deste STA 
de 26.09.2012: «O prazo de 10 dias para decidir o dito “procedimento” é assim meramente ordenador 
ou disciplinador, sem quaisquer consequências negativas para o requerente. Daí que não nos devemos 
impressionar com a legação de que tal prazo determina a natureza urgente do procedimento pois, pelo 
menos na perspectiva do executado, não há uma correlação necessária entre o prazo de decisão e a 
urgência na resolução da pretensão. Além disso, a aplicar -se as normas do CPA, seria sempre de exigir 
um “despacho”a justificar a urgência da decisão»., que vem a ser, afinal, a justificação em que se escuda 
o Tribunal a quo (acolhendo o teor do mencionado Acórdão deste Venerando STA) para considerar que 
este regime da dispensa de audiência prévia nas decisões urgentes dos procedimentos administrativos 
deverá ser aplicado ao pedido de dispensa de prestação de garantia em causa nos autos.

J. Por outro lado, não poderá igualmente colher o entendimento de que o próprio requerimento 
em que o interessado expõe a sua pretensão, indicando as razões que a justificam e juntando os res-
pectivos elementos de prova documental, acabe por desempenhar a função de audição prévia do con-
tribuinte ou por precludir a necessidade de realização da mesma, no sentido de atenuar «a hipótese de 
ser surpreendido ou confrontado pela AT com elementos que desconheça»  - cf. Ac. STA de 26.9.2012, 
reproduzido na página 31 da sentença recorrida.

K. Se assim fosse, em todas as situações de apresentação de um pedido ou petição devidamente 
fundamentados e instruídos com prova documental à Administração Tributária, teria de se aplicar esta 
interpretação de que semelhante petição inicial daquele procedimento jurídico -tributário precludia 
a necessidade de realização de audição prévia, pelo que os contribuintes, sempre que apresentassem 
tais petições devidamente fundamentadas e instruídas com prova documental, não teriam a possibili-
dade de, previamente ao respectivo indeferimento pela Administração Tributária, virem participar na 
formação da decisão e, assim, virem obviar a eventuais erros por parte da Administração e contribuir 
para o cabal esclarecimento dos factos.

L. Por outro lado, apesar de o pedido de dispensa de prestação de garantia dever ser instruído, 
nos termos legais, com a prova documental necessária (cf. artigo 170º, n.º 3, do CPPT), é certo que 
com esta referência a «prova documental necessária», o legislador não está a excluir outros meios 
de prova admitidos em Direito, o que redundaria numa restrição materialmente inconstitucional, nas 
situações em que esses outros meios de prova se mostram imprescindíveis para a demonstração do 
direito invocado pelo contribuinte no seu pedido de dispensa (No CPPT, quando se estabelecem res-
trições probatórias (que têm carácter excepcional, como se infere dos arts. 72.º da LGT e 50.º e 115º, 
n.º 1, do CPPT), é utilizada uma referência explícita nesse sentido, como se constata nos arts. 146º -B, 
n.º 3, 204º, n.º 1, alínea i), e 246.º do CPPT»  - cf. Jorge Lopes de Sousa, op. cit.  -, o que não sucede 
no caso do pedido de dispensa de prestação de garantia.

M. São cogitáveis situações em que os factos alegados pelo contribuinte para demonstrar, por 
exemplo, a falta de culpa na insuficiência de bens para prestar garantia ou o prejuízo irreparável que 
lhe advirá da prestação de uma garantia, não se alcançam unicamente através de meios documentais, 
carecendo -se, por exemplo, de prova testemunhal.

N. A prova dos requisitos de que depende a dispensa de prestação de garantia poderá — e muitas 
vezes, apenas poderá  - ser feita por recurso a outros meios de prova que não a documental — em espe-
cial tratando -se de prova de um facto negativo  -, pelo que não deverá vingar o entendimento de que a 
petição inicial de dispensa de garantia desempenhe já a função de audição prévia do contribuinte ou 
precluda automaticamente a necessidade de realização dessa audição prévia, pois terão lugar diligên-
cias instrutórias e poderão surgir novos elementos sobre os quais o contribuinte nunca se pronunciou, 
em violação, inclusivamente, do princípio do contraditório em matéria de procedimento e processo 
tributário consagrado no artigo 45.º do CPPT.

O. O contribuinte tem a possibilidade legal (e constitucional) de, conhecendo a apreciação da 
Administração Tributária feita sobre as provas apresentadas e/ou produzidas no procedimento de 
dispensa de prestação de garantia, vir juntar novos elementos e sobre as mesmas se pronunciar.

P. Esta é a solução que se impõe no apuramento da verdade material e cabal esclarecimento dos 
factos alegados que incumbe à Administração Tributária e, bem assim, a solução que mais se coaduna 
com o preceituado no n.º 5 do artigo 267.º da CRP e no artigo 45.º do CPPT.
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Q. No caso concreto dos autos, a necessidade, razoabilidade e utilidade da realização da audição 
prévia é manifesta:

•Por um lado, o fundamento apontado, no despacho do OEF que dá causa aos autos, para in-
deferir o pedido de dispensa de prestação de garantia em causa foi a «falta de produção de prova». 
Ora, em sede de audição prévia, poderia a A……….. ter obviado, mediante a junção dos elementos de 
prova que a Administração reputava por necessários (Elementos de prova esses que a Administração, 
aparentemente, reputava por necessários para a justa decisão da questão, mas que, curiosamente, nem 
por isso notifica o contribuinte para efectuar a junção desses elementos que tinha por necessários 
para a instrução do processo, como lhe competiria ao abrigo do disposto no artigo 89º, n.º 1, do CPA, 
por forma ao apuramento da verdade material), a essa decisão tomada com fundamentos meramente 
formais, que em nada contribui para a realização, administrativa, da justiça e que se revela não ade-
quada e não proporcional.

• Por outro lado, ainda no caso concreto, o argumento que se funda no curto prazo de 10 dias do 
procedimento para afastar a necessidade ou possibilidade legal de audição prévia a esse indeferimento, 
é particularmente inexpressivo, pois que o pedido de dispensa de prestação de garantia foi apresentado 
pela A……….. em 3 de Novembro de 2011 (cf. ponto n.º 4 da matéria de facto dada como provada) e 
veio a ser decidido, apenas, por ofício de 5 de Janeiro de 2012, volvidos 2 meses da respectiva apre-
sentação (cf. ponto n.º 6 dos factos provados).

R. Se a lei prevê um prazo que, na prática, é meramente ordenador ou disciplinador, e que, no 
caso dos autos (que é o que aqui nos interessa) foi largamente incumprido, não se aceita que se retire 
a conclusão de que, in casu, a atribuição do carácter urgente que possibilita, na teoria acolhida na 
sentença recorrida, a dispensa da audição prévia com uma aplicação subsidiária do CPA encontre, 
sequer, justificação material.

S. Não se aceitando embora (conforme supra se fez notar) que o prazo estipulado na lei para 
a apreciação do pedido de dispensa justifique o afastamento do direito de audição prévia do contri-
buinte, não poderia, de qualquer modo, em face dos elementos de facto dos autos, ter sido decidido 
que não haveria lugar à audição prévia da A……….. devido à urgência do procedimento, uma vez que 
o procedimento em causa demorou um mês a ser decidido.

T. Nos presentes autos, impunha -se determinar a anulação da decisão de indeferimento do pedido 
de dispensa de prestação de garantia por preterição ilegal da audição prévia da A……….., ao invés 
do que o Tribunal a quo decidiu, violando o disposto nos artigos 267.º, n.º 5, da CRP, 60.º da LGT e 
45.º do CPPT.»

2 - Não foram apresentadas contra -alegações.
3  - O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu douto parecer no sentido do não provimento do 

recurso, sustentando, em síntese, que a questão decidenda deve ser apreciada e resolvida por adesão 
à doutrina do acórdão STA -SCT 26 Setembro 2012. (processo n.º 708/12, proferido em julgamento 
ampliado do recurso -art.148º CPTA DR, 1ª série -Nº 204 -22 Outubro 2012) que uniformizou a juris-
prudência nos seguintes termos: independentemente do entendimento que se subscreva relativamente 
à natureza jurídica do acto de indeferimento do pedido de dispensa de prestação de garantia para obter 
a suspensão do processo de execução fiscal  - como acto materialmente administrativo praticado no 
processo executivo ou como acto predominantemente processual  - é de concluir que não há, nesse caso, 
lugar ao direito de audiência previsto no artigo 60º da Lei Geral Tributária

E que a doutrina do acórdão citado permite uma justa composição dos interesses conflituantes 
da administração tributária e dos executados porquanto «a natureza urgente da decisão confere à ad-
ministração tributária protecção adequada contra o risco de dissipação de bens, que seria agravado por 
uma tramitação mais prolongada do subprocedimento, se fosse observado o dever de audiência dos 
interessados e tivesse lugar uma fase instrutória de duração indeterminada».

Sendo que «aos executados é facultada tutela jurisdicional efectiva, mediante reclamação para o 
tribunal tributário da decisão de indeferimento do pedido de dispensa de garantia (acto materialmente 
administrativo com carácter lesivo), a qual é incorporada no próprio processo de execução fiscal e tem 
subida imediata, com a tramitação dos processos judiciais urgentes, no caso de invocação de prejuízo 
irreparável (arts. 101º alínea d) LGT; arts.97º alínea n), 276º e 278º nºs 3 e 5 CPPT)»

4 – Com dispensa de vistos dada a natureza urgente do recurso, vêm os autos à conferência.
5 – A sentença recorrida fixou a seguinte matéria de facto:
1. A Reclamante instaurou processo de impugnação judicial versando as liquidações da taxa de 

promoção devida ao IVV relativa aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2010, que corre 
termos neste Tribunal sob o número 42/11.OBEVIS.

— factos de que o Tribunal tem conhecimento no exercício das suas funções.
2. Contra a Reclamante, foi instaurado pelo Serviço de Finanças de Tondela o processo de execução 

fiscal n.º 2704201101012630, com vista à cobrança coerciva de dívidas relativas à falta de pagamento 
da taxa de promoção dos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2010 devida ao IVV no valor 
total de € 26.001,66 e respectivos juros de mora — cfr. docs. de fls. 3 e ss. dos autos.
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3. A Reclamante foi citada para a execução em 14.09.2011 — cfr. fls. 8 a 9 verso dos autos.
4. Em 03.11.2011 a Reclamante remeteu ao Serviço de Finanças de Tondela pedido de dispensa 

de prestação de garantia, cujo teor aqui se dá por integralmente reproduzido, alegando, em síntese,
a. Que a prestação de garantia lhe causará um prejuízo irreparável, porquanto:
• O acesso ao crédito bancário encontra -se atualmente muito difícil e mais caro, acrescendo que 

a solicitação de uma garantia bancária enfraquece sua posição perante a Banca;
• A Reclamante encontra -se a ser executada em diversos processos de execução fiscal, cujo mon-

tante global ascende a € 29.517.726,21, tendo já prestado garantias no valor de € 4.056.467,44;
• A exigência de mais garantias bancárias causa prejuízos para o desenvolvimento da sua atividade, 

podendo conduzir a uma situação de insolvência;
• A sua situação patrimonial não lhe permite obter garantias, já que: tem um ativo bruto real de 

€ 81.653.255,77, em contrapartida de um passivo exigível de € 81.552.864,74; do lado do ativo as mercadorias 
estão avaliadas a um preço de mercado de € 25.345.370,65, mas cujos preços cairão para metade se a empresa 
entrar em insolvência; em tal situação, os créditos dos clientes, que somam os montantes de € 47.042.847,73 
e € 7.627.072,62, denotariam também um decréscimo de 50% (ratio de liquidez); do lado do passivo, a atro-
fia financeira poderá precipitar os credores na exigência dos seus créditos, pelo que a Reclamante se veria 
confrontada com o pagamento de um passivo de € 81.552.864,74, a que acresce o valor de €29.517.726,21 
em execução fiscal, a que terá de fazer face com um ativo depreciado de € 42.007.585,28; com o crédito ar-
ruinado, não poderia recorrer a capitais alheios; apresenta um rácio de autonomia financeira (capital próprio/ 
ativo líquido) de 8%, o que denota elevada dependência de créditos e financiamento externo; e um rácio de 
solvabilidade total (fundos próprios/fundos alheios) abaixo dos 50%; (vi) o elevado valor dos montantes em 
dívida (€ 29.517.726,21, sendo neste caso € 27.278,31) demonstra por si o prejuízo irreparável;

b. Não tem responsabilidade na insuficiência ou inexistência de bens para a prestação de garantia, 
já que a mesma não resultou de dissipação de património, mas tão só do valor diminuto dos bens do 
seu património e das circunstâncias excecionais para a obtenção de crédito, tanto mais que entre 2008 
e 2009 aumentou o seu ativo;

c. Acresce que o penhor sobre os ativos da empresa, constituídos por depósitos destinados à arma-
zenagem de vinhos, equipamentos de manuseamento de vinhos e stock de vinhos, levaria à paralisação 
da empresa, acrescendo que a Reclamante necessita dos créditos detidos sobre clientes para obter fundo 
de maneio para a sua atividade corrente;

d. Os encargos financeiros decorrentes da prestação de mais uma garantia, seja garantia bancária, 
seja penhor sobre vinho ou sobre créditos de clientes, impossibilita a Reclamante de fazer face aos 
compromisso de que depende a manutenção e desenvolvimento da sua atividade económica, o que 
configura prejuízo irreparável.

 - cfr. doc. de fls. 10 e ss. dos autos.
5. Em anexo ao requerimento referido no ponto anterior juntou documentos, cujo teor aqui se dá 

por integralmente reproduzido, dos quais se destacam:
a. Certidão da qual constam: as dívidas em nome da Reclamante cobradas coercivamente em proces-

sos de execução fiscal, totalizando a quantia exequenda € 29.517.726,21, juros de mora de € 5.251.654,61 
e custas de € 303.657,038; garantias prestadas nos processos de execução fiscal, incluindo duas garantias 
bancárias, uma no valor de € 93.574,82 (execução fiscal n.º 2704200701014617) e outra no valor de 
€ 3.131.919,55 (execução fiscal n.º 2704200701014625), e outras garantias no valor de € 152.878,29 
(execução fiscal n.º 2704200401002570), € 670.000,00 (execução fiscal n.º 2704200501017586) e 
€ 2.094,78 (execução fiscal n.º 2704200801001949);

b. Garantia bancária autónoma da Caixa Geral de Depósitos, no valor de € 3.131.919,55, emitida 
em 1.2.2008, tendo como beneficiário o Serviço de Finanças de Tondela e ordenante a Reclamante, 
para garantir o valor em cobrança no processo de execução fiscal n.º 2704200701014625;

c. Balanço reportado a 31.12.2009, constante do documento de fls. 48 e ss. dos autos, que aqui 
se dá por inteiramente reparoduzido

6. Em 05.01.2012, o Chefe do Serviço de Finanças de Tondela proferiu o seguinte despacho: 
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  - cfr. doc. de fls. 57 e ss. dos autos.
7. Em 11.01.2012 a Reclamante foi notificada do despacho referido no ponto anterior  - cfr. docs. 

de fls. 59 e ss. dos autos.
8. Em 23.01.2012 a Reclamante remeteu, por via postal registada, a presente reclamação para o 

Serviço de Finanças de Tondela — cfr. fls. 143 dos autos.
Mais se provou que:
9. Por escritura pública de compra e venda realizada em 11.8.2005 a Reclamante declarou vender à 

B…………, S.A., que por sua vez aceitou a venda, pelo preço total já recebido de € 900.000,00 o prédio 
misto, composto por casa térrea e parte de andar, onde se encontra instalada uma fábrica de saboaria, 
cortes de gado, terreno lavradio junto, com videiras, árvores de fruto, poço e mais pertenças, sito nos 
………., freguesia de ……….., concelho de vila Nova de Gaia, inscrito na matriz sob os artigos 845 
(urbano), 2503 e 3192 (rústico), com o valor patrimonial de € 8.174,85. — cfr. doc. de fls. 423 e ss. 
dos autos.

10. Na mesma data, entre a Reclamante e a B……….., S.A., foi celebrado um acordo escrito 
denominado de «Acordo de Compensação de Créditos», no qual a primeira declarou ser «titular de 
um crédito no montante de 900.000,000 €» sobre a segunda «resultante de empréstimo de acionista de 
igual valor que detém sobre a mesma» e a segunda declarou «ser credora da representada dos primei-
ros outorgantes por igual valor de 900.000,000 € (novecentos mil euros) da venda que lhe fez hoje do 
prédio misto (...), acordando «compensar entre si os créditos resultantes do empréstimo acionista e da 
compra e venda do prédio aludidos nas cláusulas anteriores, dando mútua quitação.». — cfr. docs. de 
fls. 570 e ss. dos autos.

11. Por escritura pública realizada em 28.12.2005 a Reclamante declarou vender à C…………, S.A., 
que por sua vez aceitou a venda, pelo preço total já recebido de € 1.915.000,00 os seguintes imóveis:

prédio rústico correspondente ao artigo matricial 5365, sito na freguesia de ……….., Tondela, 
com o valor patrimonial para efeitos de IMT de € 1.128,90, pelo valor de € 360.000,00; prédio 
urbano, composto de três casas para armazém e atividade industrial e logradouro, correspondente 
aos artigos matriciais 1554, 1555 e 1556, sito na freguesia de …………, Alenquer, com o valor 
patrimonial global para efeitos de IMT de € 271.074,70, pelo valor de € 1.499.000,00; prédio rús-
tico correspondente ao artigo matricial 19 — secção M, sito na freguesia de ……….., Alenquer, 
com o valor patrimonial para efeitos de IMT de € 379,99, pelo valor de € 56.000,00. — cfr. doc. 
de fls. 413 e ss. dos autos.

12. Por escritura pública de doação e compra e venda realizada em 14.3.2006, D………… e 
E………… declararam doar à Reclamante a parcela de terreno com 24,90 m2, do prédio rústico omisso 
mas atualmente inscrito na matriz urbana sob o artigo 9910, atribuindo -lhe o valor de € 249,00; a 
Reclamante declarou vender à C…………, S.A., que por sua vez aceitou a venda, pelo preço total já 
recebido de € 860.000,00, o prédio urbano inscrito na matriz sob o artigo 2179, com o valor patrimo-
nial de € 144.000,00, após a anexação da parcela a ser constituído por edifício de cave, rés do chão, 
primeiro andar e logradouro destinado a escritórios e laboratórios, com a superfície coberta de 531 m2 
e a descoberta a 1089,40 m2. — cfr. doc. de fls. 418 e ss. dos autos.

13. Em 31.7.2006 a C…………, S.A. procedeu à transferência, de uma conta de que é titular 
numa instituição bancária, das quantias de € 860.000,000 e € 1.915.000,00, para uma conta titulada 
pela Reclamante. — cfr. docs. de fls. 588 e ss. dos autos.

14. As alienações referidas em 10., 12. e 13. supra ocorreram no âmbito de um processo de rees-
truturação do grupo de empresas em que a Reclamante se insere.

15. As alienações referidas no ponto anterior deram -se posteriormente à decisão de não pagar as 
taxas de promoção ao IVV.

A prova destes factos (14. e 15.) resultou da conjugação do documento de fls. 427 e ss. dos autos, 
com o depoimento das testemunhas F…………. e G………..

O documento a fls. 427 e ss. dos autos constitui um estado elaborado pela H…………, datado de 
julho de 2002, no qual é analisado o grupo empresarial em que a Reclamante se insere, as tendências de 
organização empresarial dos mercados em que a Reclamante e as demais empresas do seu grupo atuam 
e se apontam soluções de reestruturação do grupo com base em critérios económicos e financeiros e 
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fiscais. Entre estas soluções encontra -se a fusão de sociedades do grupo dedicadas ao ramo imobiliário, 
com a agregação nas empresas imobiliárias dos terrenos e imóveis do Grupo disponíveis para venda e 
da gestão dos arrendamentos dos imóveis próprios e prestações de serviços conexas,  -

A testemunha F……….., Técnica Oficial de Contabilidade da Reclamante, desde fevereiro 
de 2003, revelou que na sequência do estudo da H……….. se agregou o património imobiliário 
do grupo nas empresas imobiliárias, acrescentando também que o equipamento de laboratório 
foi transferido para outra empresa. O seu depoimento afigurou -se convincente atento o grau de 
concretização e o discurso coerente, sem pausas que revelassem dúvidas quanto aos factos sobre 
que foi inquirida.

Também a testemunha G……….. contribuiu para formar a convicção do Tribunal nesta matéria, 
Enquanto assessor jurídico da Reclamante participou no processo de reestruturação levado a cabo, 
assistindo -lhe, por isso, razão de ciência. O seu depoimento mostrou -se concretizado, tendo dado 
conta das circunstâncias concretas que motivaram a necessidade de um novo sistema organizacional 
do Grupo, designadamente em face das dificuldades sentidas aquando do falecimento da filha do sócio 
I……….

Depôs de forma assertiva, revelando um elevado grau de conhecimento sobre as questões que lhe 
foram colocadas, sem hesitações que fizessem o Tribunal duvidar da consistência das suas declarações. 
Notou que uma das indicações desse estudo foi a concentração nas empresas do ramo imobiliário do 
património imobiliário do grupo, criando duas áreas: a do imobiliário para promoção e venda e a do 
imobiliário de património de rendimento destinado ao arrendamento. Resultando daí a transmissão, 
entre o mais, das instalações em que a Reclamante laborava e do seu património imobiliário.

Ambas as testemunhas afirmaram, de forma coerente, que por volta de final de 2003/2004 foi 
decidido não pagar as taxas de promoção ao IVV por se reputarem as mesmas ilegais.

16. Em 1.2.2008, no âmbito do processo de execução fiscal n.º 2704200701014625, a Reclamante 
prestou garantia bancária no valor de € 3.131.919,55. — cfr. doc. de fls. 132 dos autos,

17. Em 29.2.2008 D……….. e esposa constituíram hipoteca a favor da Caixa Geral de Depósitos, 
S.A. sobre os imóveis m.i. a fls. 4044 e ss. dos autos para garantia do capital máximo de € 3.750.000,00, 
juros, sobretaxa e despesas, emergentes do contrato de prestação de garantia bancária, a favor do Serviço 
de Finanças de Tondela, até ao valor de € 3.131.919,55 e € 93.574,82, celebrado entre esta instituição 
bancária e a Reclamante. — cfr. doc. de fls. 401 e ss. dos autos.

18. Em 16.3.2010 a J………. celebrou contrato de abertura de crédito — mútuo com hipoteca com 
a ……….., pelo qual esta instituição bancária lhe concedeu um crédito até à quantia de € 1.500.000,00, 
no âmbito e para garantia do qual a L………., S.A. constituiu uma hipoteca sobre o imóvel m.i. a 
fls. 626 e 627 dos autos. — cfr. docs. de fls. 623 e ss. dos autos.

19. Em 16.9.2010 a J……….. celebrou contrato de abertura de crédito com aval e hipoteca au-
tónoma com a ……….., pelo qual esta instituição bancária lhe concedeu um crédito até à quantia de 
€ 2.400.000,00, titulado por uma livrança em branco subscrita pela J………. e avalizada por D………., 
no âmbito e para garantia do qual a M……….., S.A. constituiu uma hipoteca sobre o imóvel m.i. a 
fls. 438 dos autos. — cfr. docs. de fls. 640 e ss. dos autos.

20. Em meados/finais de 2010, na sequência do conhecimento de uma dívida que rondava os 5 
milhões de euros da Reclamante ao IVV e IFAP, em execução fiscal, a Reclamante e as empresas do 
seu grupo começaram a ser pressionadas pela Banca para garantirem os créditos da Reclamante nas 
instituições financeiras, sob pena de execução dos avalistas.

A prova deste facto resultou da conjugação dos documentos de fls. 309 e ss. dos autos, com o 
depoimento da testemunha G………..

Pelas razões já expostas o depoimento da testemunha G……….. na sua qualidade de assessor 
jurídico do grupo da Reclamante, mereceu a convicção do Tribunal, revelando razão de ciência e um 
discurso incisivo, contextualizado e sem hesitações. Revelou que apareceu uma certidão de dívida no 
montante de 5 milhões de euros, de que os Bancos tomaram conhecimento, e que desde então iniciaram 
diligências com vista a garantir ao máximo os seus créditos, pressionando a Reclamante e os seus acio-
nistas a maximizarem as garantias prestadas ou a pagarem as dívidas. Esclareceu que a Banca impôs 
que fosse que a J………. viesse garantir as dívidas.

Também dos documentos citados se verifica que foram lançados a descoberto na conta da Re-
clamante alguns empréstimos dos Bancos, que conduziram a que o acionista maioritário se viesse a 
responsabilizar por algumas dívidas da Reclamante.

21. Em 19.1.2011 a A. tinha pendentes vários processos de execução fiscal, nos quais é 
cobrado coercivamente o valor total de € 35.073.038,61, correspondente a € 29.517.726,21 a 
quantia exequenda, € 5.251.654,61 a juros de mora e € 303.657,038 de custas. — cfr. docs. de 
fls. 115 e ss. dos autos.

22. No âmbito desses processos de execução fiscal a Reclamante prestou as seguintes garantias: ga-
rantia bancária no valor de € 93.574,82 (execução fiscal n.º 2704200701014617); garantia bancária no va-
lor de € 3.131.919,55 (execução fiscal n.º 2704200701014625); outras garantias no valor de € 152.878,29 
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(execução fiscal n.º 2704200401002570), € 670.000,00 (execução fiscal n.º 2704200501017586) e 
€ 2.094,78 (execução fiscal n.º 2704200801001949). — cfr. docs. de fls. 115 e ss. dos autos.

23. Em reunião da assembleia geral da J……….., SA. (doravante J………..) de 25.1.2011 foi 
deliberado por unanimidade aprovar a proposta de obtenção de financiamento junto do N……….., 
S.A. no valor de € 9.650.000,00 destinado a amortizar o valor do papel comercial e empréstimos lan-
çados a descoberto na conta de depósitos à ordem da Reclamante e afetação de um depósito à ordem 
no valor de 7.000.000,00 USD de que a J………… é titular naquele Banco para garantia do montante 
de € 4.800.000,00 de que a Reclamante é devedora àquele Banco, acrescido ao financiamento de 
€ 6.500.000,00 que a J……….. obteve junto da CC -CCCAM para garantir as responsabilidades da 
Reclamante junto daquela entidade, para o qual a J………… “terá de recorrer à constituição de hipo-
tecas por parte das suas participadas B……….. S.A., M………., SA. e L………. S.A. sobre imóveis 
propriedade destas” e’ em contrapartida da qual, a Reclamante “obrigou -se e terá de obrigar -se perante 
a sociedade a reembolsá -la de tudo quanto esta desembolse em capital, juros, remuneratórios ou mo-
ratórios, comissões e despesas e, para garantia do cumprimento de tais obrigações, a constituir a seu 
favor e das suas mencionadas participadas, B………., S.A., M……….., S.A. e L…….., S.A., penhor 
mercantil sobre o seu património mobiliário, nomeadamente equipamentos e existências de vinhos”. 
— cfr. doc. de fls. 312 e ss. dos autos.

24. Em 10.02.2011 a J……….., S.A. (doravante J………) constituiu a favor do N………... 
(doravante N……..) penhor sobre o depósito a prazo de que é titular naquele Banco, no valor de 
7.000.000,00 USD, para garantia do cumprimento das responsabilidades assumidas pela J………. 
perante o Banco até ao limite de € 5.280.000,00. — cfr. doc. de fls. 315 e 316 dos autos.

25. Na mesma data a J………. e o N……….. celebraram contrato de empréstimo pelo qual aquele 
Banco concedeu à J……… um financiamento no montante de € 9.200.000,00 destinado a liquidar as 
responsabilidades enquanto avalista da Reclamante. — cfr. doc. de fls. 352 e ss. dos autos.

26. Para garantia do contrato referido no ponto anterior a J……. subscreveu uma livrança 
em branco avalizada por D………. e D……… e esposa e B…….., S.A. constituíram a favor do 
N………. hipoteca sobre os imóveis m.i. a fls. 355 e ss. dos autos. — cfr. docs. de fls. 352 e 
ss. dos autos.

27. Em 15.2.2011 a Reclamante constituiu a favor de J………, S.A., M………., S.A., B……….., 
S.A. e L……….., S.A., penhor mercantil sobre os bens mi. a fls. 290 e ss. dos autos, a saber, stocks de 
vinho e equipamentos, com os valores totais, respetivamente, de € 23.256.049,36 e € 931.725,10, nos 
termos constantes do documento de fls. 284 e ss. dos autos, que aqui se dá por inteiramente reproduzido 
para todos os efeitos legais,

28. Em 11.4.2011 a Reclamante reforçou a garantia prestada no âmbito de contrato de abertura 
de crédito em conta corrente e entrega para cobrança de cheques pré -datados, celebrado em 1.12.2007, 
com a Caixa Geral de Depósitos no valor reforçado de € 12.000.000,00, mediante penhor de crédito 
no valor de € 3.250.000,00 sobre conta de deposito a prazo naquele Banco da J……... — cfr. doc. de 
fls. 408 e ss. dos autos.

29. Em 13.4.2011 a J…….. celebrou contrato de abertura de crédito — mútuo com hipoteca com a 
Caixa Geral de Depósitos, pelo qual esta instituição bancária lhe concedeu empréstimo até ao montante 
de € 3.250.000,00, pelo prazo de 6 meses, no âmbito do qual a C………., S.A. constituiu uma hipoteca 
sobre os imóveis m.i. a fls. 320 e ss. dos autos, com o valor de € 3.650.000,00 para garantia do capital 
mutuado, juros e despesas, e titulado por uma livrança em branco subscrita pela J……… e avalizada 
por D……… — cfr. docs. de fls. 317 e ss. dos autos.

30. O balanço provisório da Reclamante reportado a 31.12.2011, consta do documento de fls. 633 
dos autos, cujo teor aqui se dá por inteiramente reproduzido.

31. A rubrica de ativos fixos tangíveis do balanço da Reclamante no ano de 2010, no valor de 
€ 737.792,25 e no ano de 2011 de € 606.539,35, abrange, além do equipamento básico, de transporte 
e administrativo, as benfeitorias feitas nos imóveis que foram alienados e o direito de superfície do 
imóvel inscrito na matriz sob o artigo 9231, propriedade da O……….., S.A..

32. Atualmente, e pelo menos desde fins de 2010, por força da conjuntura económica, o acesso 
ao crédito bancário revela -se mais difícil e mais caro, com menor abertura das instituições financeiras 
à concessão de novos créditos e a estipulação de maiores encargos e exigências contratuais.

33. A Reclamante necessita de recorrer ao mercado bancário para o financiamento da sua ativi-
dade e giro comercial, designadamente para prestar garantias para as compras de mercadorias aos seus 
fornecedores espanhóis.

34. Em 2010 os principais credores da Reclamante eram instituições financeiras, cifrando -se as 
dívidas em € 29.500.000,00, e fornecedores.

35. Em 2011 os maiores credores da Reclamante eram o acionista maioritário — J………  - e 
instituições financeiras.

36. Em 2011 a dívida da Reclamante a acionistas cifra -se em €40.000.000,00.
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37. Não é previsível que, no imediato, a J…….. venha a exigir à Reclamante o pagamento dos 
seus créditos.

O facto referido em 32. é um facto notório.
A prova dos factos 31. a 37. resultou, essencialmente, do depoimento da testemunha F……… a 

qual, enquanto Técnica Oficial de Contabilidade da Reclamante, desde fevereiro de 2003, demonstrou 
razão de ciência quanto a esta matéria.

Com efeito, as funções exercidas por esta testemunha permitem -lhe ter conhecimento, designa-
damente em termos comparativos, das condições contratuais obtidas pela Reclamante atualmente e em 
momentos anteriores à crise financeira que hoje se vive. E, bem assim, das necessidades de financiamento 
e das garantias prestadas pela Impugnante na sua atividade diária exigidas pelos seus fornecedores.

Revelou conhecimento quanto à escrita da Reclamante e das relações com os seus acionistas, nas 
matérias contabilísticas em que exerce as suas funções.

No que a esta matéria se reporta, o depoimento desta testemunha mostrou -se coerente, assertivo, 
tendo revelado profundo conhecimento do objeto dos autos, o que levou o Tribunal a formar a sua 
convição assente no mesmo.

38. Em Novembro de 2011 a Reclamante tinha os salários dos funcionários de Agosto, Setembro 
e Outubro em atraso (entretanto regularizados).

39. As vendas da Reclamante têm vindo a cair desde há cerca de 10 (dez) anos, tendo -se agravado 
há 2 anos.

A prova destes factos resultou, essencialmente, do depoimento da testemunha P……….., que por 
ser funcionária administrativa da Reclamante há mais de 30 anos e atentas as concretas funções por si 
exercidas, revelou razão de ciência, mostrando -se o seu depoimento concretizado.

40. A Reclamante está integrada num grupo de sociedades, com duas áreas operacionais  -imobiliária 
e vinhos  - sendo detida pela J………...

Facto resultante do teor do documento de fls. 677 e ss. e do depoimento das testemunhas F………… 
e G………. que, pelas razões anteriormente expostas, mereceram o convencimento do Tribunal seja 
pela sua razão de ciência, seja pelo depoimento concretizado, fundado e coerente que revelaram.

6 –Do objecto do recurso
Face às conclusões das alegações verifica -se que o recurso tem por fundamento exclusivo matéria 

de direito, sendo que a questão a decidir consiste em saber se padece de erro de julgamento a sentença 
recorrida ao considerar que não se verificou uma preterição ilegal da audição da requerente A……… 
previamente à decisão definitiva de indeferimento do pedido de dispensa de garantia.

A questão suscitada é, até nos pressupostos de facto, em tudo idêntica à questão foi apreciada e 
decidida neste Supremo Tribunal Administrativo em data recente por acórdão de 23/04/2013, no pro-
cesso n.º 522/13, por nós relatado, pelo que se acompanhará a argumentação jurídica aí aduzida por 
economia de meios e tendo em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artigo 8.º 
n.º 3 do CC).

Como se escreveu naquele aresto “Independentemente do entendimento que se subscreva relati-
vamente à natureza jurídica do ato aqui em causa (indeferimento do pedido de dispensa de prestação de 
garantia) – ato materialmente administrativo praticado no processo de execução fiscal ou ato predomi-
nantemente processual – é de concluir que não há, no caso, lugar ao exercício do direito de audiência 
previsto no art. 60º da LGT”.

Tal é, aliás, o entendimento acolhido pela jurisprudência desta Secção em julgamento ampliado 
nos termos do art. 148.º do Código de Processo dos Tribunais Administrativos (CPTA), e expresso 
no Acórdão de 26 de Setembro de 2012, proferido no processo n.º 708/12, publicado no Diário da 
República n.º 204, I Série, de 22 de Outubro de 2012, podendo concluir -se hoje que constitui jurispru-
dência consolidada na Secção que não se verifica, relativamente ao pedido de dispensa de prestação 
de garantia, a obrigatoriedade legal de cumprir o disposto no artigo 60.º da LGT  - cf. neste sentido os 
Acórdãos do Pleno da Secção de Contencioso Tributário de 12.12.2012, recurso 944/12, de 23.01.2013, 
recurso, 945/12 e de 20.01.2013, recurso 974/12, e ainda, por mais recentes, os Acórdãos da Secção 
de Contencioso Tributário, proferidos em recursos idênticos e interpostos pela mesma recorrente, 
de 13.03.2013, recurso 288/13, de 10.04.2013, recurso 364/13, de 23.04.2013, recurso 520/13, e de 
30.04.2013, recurso 521/13 todos in www.dgsi.pt.

Trata -se jurisprudência que também aqui se acolhe e se reitera.
Daí que, não existindo razões para alterar o entendimento fixado naquele acórdão 708/12, que 

responde às questões suscitadas pela recorrente nas conclusões das suas alegações, se conclua que 
improcedem as conclusões A a N das alegações de recurso.

A recorrente alega ainda (conclusões O, P e Q) que no caso concreto a necessidade, razoabilidade 
e utilidade da realização da audição prévia é manifesta porquanto o fundamento apontado, no despacho 
do OEF que dá causa aos autos, para indeferir o pedido de dispensa de prestação de garantia em causa 
foi a «falta de produção de prova».
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E sustenta que em sede de audição prévia, poderia a A…….. ter obviado, mediante a junção dos 
elementos de prova que a Administração reputava por necessários.

Mas esta argumentação não pode também obter provimento.
Com efeito, de harmonia com o disposto no artº 170º, n.º 3 do CPPT o pedido de dispensa de 

garantia deve ser resolvido no prazo de 10 dias após a sua apresentação, sendo por isso que o n.º 2 
determina que o pedido deve ser instruído com a prova documental necessária.

Quer isto dizer que ao pedido se segue a decisão, até porque, em geral, e no caso das sociedades, 
a insuficiência económica se demonstra por documentos.

De todo o modo, ainda que se entenda que também é admissível prova de outra natureza (tes-
temunhal, por exemplo) e é também esse o nosso entendimento, essa prova terá também de ser logo 
indicada no pedido.

Assim, ao contrário do afirmado pela recorrente (conclusões K a P), esta não poderia indicar prova 
testemunhal na sequência da audição prévia, se a ela houvesse lugar, tanto mais que, devendo o pedido 
ser fundamentado de facto e de direito e instruído com a prova documental necessária, está excluída 
qualquer instrução complementar, mediante a junção de novas informações ou documentos, reputados 
necessários ou convenientes, a convite da administração tributária.

Sustenta ainda a recorrente, por referência ao caso em apreço (conclusões Q e R e seguintes) 
que o argumento que se funda no curto prazo de 10 dias do procedimento para afastar a necessidade 
ou possibilidade legal de audição prévia a esse indeferimento, é particularmente inexpressivo, 
pois que o pedido de dispensa de prestação de garantia foi apresentado pela A………. em 3 de 
Novembro de 2011 (cf. ponto n.º 4 da matéria de facto dada como provada) e veio a ser decidido, 
apenas, por ofício de 5 de Janeiro de 2012, volvidos 2 meses da respectiva apresentação (cf. ponto 
n.º 6 dos factos provados).

Acrescentando, em reforço de tal argumentação, que se a lei prevê um prazo que, na prática, é 
meramente ordenador ou disciplinador, e que, no caso dos autos foi largamente incumprido, não se 
aceita que se retire a conclusão de que, in casu, a atribuição do carácter urgente que possibilita, na 
teoria acolhida na sentença recorrida, a dispensa da audição prévia com uma aplicação subsidiária do 
CPA encontre, sequer, justificação material.

Mas não colhe, também, esta alegação.
Como bem nota o Exmº Procurador -Geral Adjunto neste Supremo Tribunal Administrativo, a 

natureza urgente da decisão não depende do cumprimento do prazo legal de prolação da decisão pelo 
órgão da execução fiscal, em cada caso concreto.

Efectivamente o eventual incumprimento do prazo pode ser causa de responsabilidade disciplinar 
do funcionário, mas não altera a natureza urgente da decisão.

Ora, como se sublinhou no Acórdão da 1ª secção deste Supremo Tribunal Administrativo, de 
06.06.2006, recurso 816/05, deve considerar -se a urgência na prolação da decisão, que justifica a não 
audiência dos interessados, nos termos da alínea a), do n.º 1, do art. 103.º do C.P.A., quando, com toda 
a verosimilhança e segundo as regras do bom senso e da experiência comum, se puder antecipar que, 
se a decisão não for tomada com rapidez, a situação irá, muito previsivelmente, evoluir numa certa 
direcção, com prejuízo, irreparável ou de difícil reparação, para o interesse público.

Sendo que, no que toca ao procedimento de dispensa de garantia, a urgência é justificada 
precisamente pela necessidade de proteger o interesse do Estado, enquanto titular de créditos tri-
butários, assegurando a sua efectiva cobrança através de garantias suficientes e idóneas que devem 
ser prestadas pelo executado durante a fase de discussão da legalidade do acto de liquidação, e a 
necessidade de evitar que através da dedução de pedidos de dispensa de prestação de garantia se 
facilite ou provoque a inviabilidade dessa cobrança, pela oportunidade concedida ao executado de 
dissipação de bens no período de tempo que decorra até à prolação da decisão, ficando definitiva 
ou gravemente comprometida a satisfação da necessidade pública de assegurar a efectiva cobrança 
de receitas tributárias (1).

Situação que, com maior probabilidade poderia suceder se fosse observado o dever de audiência 
dos interessados e tivesse lugar uma fase instrutória complementar, de duração indeterminada, que 
manifestamente não foi querida pelo legislador (artº 170º, nºs. 3 e 4 do Código de Procedimento e 
Processo Tributário).

Improcede, pois, também nesta parte, a argumentação da recorrente.
7. Decisão:
Termos em que, face ao exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do Su-

premo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 26 de Junho de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão — Ascensão Lopes.

(1) Ver neste sentido Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 23.02.2012, recurso n.º 59/12, in www.dgsi.pt. 
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 Acórdão de 26 de junho de 2013.

Assunto:

Execução fiscal. Procedimento de revisão oficiosa ao abrigo do artigo 78.º do LGT. 
Inexistência de fundamento legal para a suspensão da execução.

Sumário:

Ainda que se encontre garantida a dívida exequenda e o acrescido (no caso concreto, 
através da penhora de imóveis), o pedido de revisão oficiosa efectuado ao abrigo 
do disposto no artº. 78.º, n.º 1, 2.ª parte, da LGT, não tem o efeito suspensivo da 
cobrança da prestação tributária a que se refere o art. 52.º, n.º 1, do mesmo diploma 
legal.

Processo n.º 1058/13 -30.
Recorrente: A…
Recorrida: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I. A……., com os demais sinais nos autos, veio recorrer da decisão do Mmº Juiz do TAF de Castelo 
Branco, que julgou improcedente a reclamação por si deduzida contra decisão do órgão da execução 
fiscal, que recusou a suspensão do processo executivo com fundamento em pedido de revisão do acto 
tributário formulado ao abrigo do artº 78º do CPPT, apresentando, para o efeito, alegações nas quais 
conclui:

a) Entendeu -se na sentença que a pretensão reclamatória da agora Recorrente não merecia pro-
vimento pelo facto de o pedido de revisão do acto tributário apresentado fora do prazo da reclamação 
graciosa não tem efeito suspensivo da execução.

b) O facto de ter sido a AT a tomar a iniciativa de fazer a penhora que fez, obtendo assim uma 
garantia, em nada impede que a execução seja suspensa.

c) Nos termos do artigo 199º, n.º 4 do CPPT vale como garantia a penhora já feita para assegurar 
o pagamento da dívida e essa já se encontrava feita e não se questiona.

d) Assim o sendo a execução teria de ficar suspensa até à decisão final do pleito pendente que é 
o que decorre da interpretação conjugada dos artigos 169º, n.º 3 e 199º do CPPT.

e) E é precisamente isto que é sustentado pela Doutrina e Jurisprudência supra citadas.
f) O pedido de revisão do acto tributário consubstancia uma verdadeira reclamação em sentido 

lato e por isso é -lhe aplicável o regime previsto no artigo 169º do CPPT.
g) Sendo este também o entendimento que veio a obter vencimento no Supremo Tribunal Admi-

nistrativo e vertido no Douto acórdão também supra citado.
h) Violou a sentença recorrida os artigos 78º da LGT, 169º e 199º do CPPT, pelo que deve ser 

revogada e substituída por uma decisão que, na procedência da pretensão da Recorrente, devolva a 
situação ao ex ante à venda efectuada mais se ordenando a suspensão da execução.

Nestes termos e nos melhores de direito deverá o presente recurso merecer provimento e, em con-
sequência, ser revogada a sentença que assim se não entendeu e substituída a mesma por uma decisão 
que dê provimento à pretensão da ora recorrente, tudo o mais com as consequências legais.

II. Em contra -alegações, a recorrida Fazenda Pública veio pronunciar -se pela manutenção do 
decidido, louvando -se, para além do mais, em jurisprudência deste STA e no facto de só o pedido 
de revisão formulado no prazo da reclamação graciosa poder constituir fundamento de suspensão da 
execução fiscal.

III. O MºPº emitiu o parecer que consta de fls. 652/653, no qual se pronuncia no sentido da im-
procedência do recurso.

IV. Com interesse para a decisão foram dados como provados em 1ª instância os seguintes factos:
1º) A reclamante é revertida nos processos de execução fiscal n.º 1252200401500074 e apensos, 

instaurados em nome da originária executada “B……., Lda.”; foi citada nessa qualidade em 21/04/06 
 - cfr. fls. 32 a 39 e fls. 140 a 149 dos presentes autos;

2º) Em Maio de 2006, foram efectuadas as penhoras solicitadas pelo Serviço de Finanças de 
Pinhel, dos imóveis urbanos, artigo n.º 581 da freguesia de ……. e, artigo n.º 3028 da freguesia de 
……. e a penhora do prédio rústico referente ao artigo n.º 339, da freguesia de ……..  - cfr. fls. 171 a 
178 dos presentes autos;
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3º) Em 05/03/07, após notificação do Serviço de Finanças para o efeito, o marido da ora reclamante, 
C……., no âmbito do processo de execução fiscal n.º 1252200401500074 e apensos vem solicitar a 
separação judicial de bens  - cfr. fls. 181 dos presentes autos;

4º) Efectuados pagamentos parciais pela ora reclamante, o valor actual da dívida exequenda e 
acrescidos é de cerca de € 19.657,59 e o valor da garantia bancária a prestar é de € 27.769,27  - cfr. 
fls. 38 dos presentes autos;

5º) O valor patrimonial dos imóveis penhorados no âmbito do processo executivo 
n.º 1252200401500074 e apensos, é o que consta do seguinte quadro: 

Imóvel/artigo Freguesia Valor patrimonial Ónus/valor

Artigo U n.º 581 — € 66 959,55
Hipoteca (cgd) 14/4/99 — € 108.213,21

Hipoteca (cgd) 18/3/05 — €42.221,40

Artigo U n.º 3028 — € 12 551,15 Hipoteca (cgcam) Esc. 27.550.000$00 — (€5.523.279,1)

Artigo rústico matriz n.º 339 — € 15,23 —

  - cfr. fls. 171 a 178 dos presentes autos;
6º). Em 18/01/13, é afixado Edital (Venda e Convocação de Credores) com referência à venda 

n.º 1252.2013.9, e relativo ao prédio urbano descrito no artigo 581, sito em …….., ……., como valor 
patrimonial € 66.959,55  - cfr. fls. 363 e 364 dos presentes autos;

7º). Em 22/01/13, a reclamante é notificada, na qualidade de fiel depositária e de executada, 
de que fora marcada para o dia 01/03/13, pelas 10 horas, no Serviço de Finanças de Pinhel, a venda 
judicial do artigo urbano inscrito na matriz predial de ……., sob o artigo 581  - cfr. fls. 371 e 372 dos 
presentes autos;

8º). Em 31/01/13, a ora reclamante, deduz pedido de Revisão Oficiosa dos impostos liqui-
dados adicionalmente pela AF (IRC e IVA/2001 e 2002) e a que se refere o processo executivo 
n.º 1252200401500074 e apensos  - cfr. fls. 405 a 425 dos presentes autos;

9º). Em 31/01/13, a ora reclamante, dá entrada no Serviço de Finanças de Pinhel de uma petição 
na qual requer a suspensão do processo executivo n.º 1252200401500074 e apensos, com argumenta-
ção de que o bem penhorado no processo executivo serve como garantia e solicita a desmarcação da 
venda que se encontra agendada, por se encontrar pendente pedido de revisão oficiosa  - cfr. fls. 20 a 
23 dos presentes autos;

10º) Em 28/02/13, através do Oficio n.º 133, é remetido Fax/notificação à mandatária da ora 
reclamante, dando conta que não se encontram reunidos os pressupostos para a suspensão do processo 
executivo, não existindo motivos legais que obstem ao prosseguimento da venda do bem penhorado 
(imóvel urbano da freguesia de ……. com a matriz predial urbana n.º 581) pelo que indefere com estes 
fundamentos o requerido  - cfr. fls. 386 dos presentes autos;

11º) Em 1/3/13, a ora requerente, envia fax através do qual apresenta reclamação da decisão do 
órgão de execução fiscal (referida no ponto anterior), solicitando que a mesma tenha efeitos suspensivos 
e requerendo a suspensão da venda judicial marcada para o próprio dia (01 de Março de 2013)  - cfr. 
fls. 2 e segs. dos autos;

12º) Em 01/03/13, pelas 16.51 horas, a ora reclamante, apresenta neste TAF de Castelo Branco, 
Providência Cautelar, pedindo a anulação da abertura das propostas para venda do imóvel da executada, 
sito na freguesia de …../……, sob o artigo matricial n.º 581, com pedido de decretamento provisório 
 - cfr. fls. 394 a 395 dos presentes autos;

13º) Em 05/03/13, através do Oficio n.º 139, o Serviço de Finanças de Pinhel, emite notificação 
à mandatária da, ora reclamante, informando -a que a venda não havia sido suspensa, com os seguintes 
fundamentos:

“Em resposta ao vosso requerimento que deu entrado neste Serviço de Finanças em 2013 -03 -01, 
cumpre -me informar V, Ex.cia que a venda judicial marcada no processo de execução fiscal 
n.º 1252200401500074 e apensos, não foi suspensa, uma vez que o processo de reclamação de decisão 
do órgão de execução fiscal não tem, nos termos do artigo 276º e seguintes do CPPT, efeitos suspen-
sivos”.  - cfr. fls. 396 dos presentes autos;

14º) Em 06/03/13, é admitido liminarmente o requerimento cautelar e proferida decisão no âmbito 
do processo cautelar com n.º 135/13.0BECTB, a qual indefere o pedido de decretamento provisório da 
providência  - cfr. 399 dos presentes autos;
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15ª) A reclamante detém em regime de compropriedade (1/2), imóvel urbano sito na freguesia de 
……, sob o artigo n.º 3843, fracção: cave, fracção A, inscrito na matriz em 2011, que em 31/12/12 foi 
avaliado no valor de € 66.599,90  - cfr. fls. 403 dos presentes autos;

16º) A reclamante detém em regime de compropriedade (1/2), imóvel urbano sito na freguesia de 
……., sob o artigo n.º 3843, fracção: r/c, fracção A, inscrito na matriz em 2011, que em 20/02/12 foi 
avaliado no valor de € 111.700,00  - cfr. fls. 404 dos presentes autos;

V. Cumpre decidir.
A única questão a conhecer no presente recurso é a de saber se a apresentação de requerimento 

de revisão oficiosa nos termos do artº 78º da LGT, estando penhorado um bem imóvel, determina a 
suspensão da execução fiscal.

A decisão recorrida respondeu negativamente à questão, louvando -se em doutrina e também em 
jurisprudência deste STA, considerando que o pedido de revisão oficiosa realizado pela ora reclamante, 
porque realizado fora dos prazos de reclamação graciosa, não tem enquadramento nos casos de sus-
pensão previstos no artº 52º da LGT.

No mesmo sentido se pronunciaram o MºPº e a recorrida (v. fls. 652/653 e 639/648, respetiva-
mente.

A recorrente, por sua vez, alega que um pedido de revisão do acto tributário não deixa de ser 
uma reclamação para efeitos do disposto no artº 52º, n.º 1 da LGT, e, assim sendo, uma vez que estão 
penhorados bens para garantia da dívida, a execução deve ser suspensa até à decisão daquele pedido.

Vejamos então qual destes entendimentos colhe apoio legal.
Esta questão foi já tratada por este STA, nomeadamente nos acórdãos de 15.04.2009 – Pro-

cesso n.º 065/09, de 29.07.2009  - Processo n.º 0649/209, de 20.01.2010 –Processo 01237/2009 e de 
25.01.2012 –Processo n.º 1/12.

No aresto citado em último lugar, o qual reproduz a jurisprudência anterior sobre a mesma matéria, 
ficou escrito o seguinte:

“«A questão a dilucidar, nos autos, é […] a de saber se o pedido de revisão oficiosa, previsto no 
artigo 78.º, n.º 1, 2.ª parte, da LGT, é susceptível de suspender a execução (se obviamente acompanhado 
da constituição ou prestação de garantia idónea).

Aquela disposição legal prevê “a revisão dos actos tributários pela entidade que os praticou”, 
seja por iniciativa do contribuinte  - aí, “no prazo de reclamação administrativa e com fundamento 
em qualquer ilegalidade”  -, seja “por iniciativa da administração tributária, no prazo de quatro anos 
após a liquidação ou a todo o tempo se o tributo ainda não tiver sido pago, com fundamento em erro 
imputável aos serviços”.

Por sua vez, o seu artigo 52.º, n.º 1, preceitua que “a cobrança da prestação tributária suspende-
-se no processo de execução fiscal em virtude de pagamento em prestações ou reclamação, recurso, 
impugnação da liquidação e oposição à execução que tenham por objecto a ilegalidade ou inexigibi-
lidade da dívida exequenda”.

E de modo semelhante dispõe o artigo 169.º do CPPT.
Ainda, nos termos do artigo 83.º, n.º 3, deste último compêndio legal, a suspensão da execução 

fiscal só pode ocorrer nos casos previstos na lei. Ora, logo literalmente, a revisão não tem guarida nos 
aludidos preceitos legais.

Todavia, a asserção não é definitiva, uma vez que outros meios processuais devem considerar -se 
ali abrangidos, como é, desde logo, o recurso hierárquico sequente do indeferimento de reclamação 
graciosa.

A questão passa, assim, pela dilucidação da natureza do pedido de revisão.
Ora, o previsto na 1.ª parte do n.º 1 daquele artigo 78.º consubstancia uma reclamação verdadeira e 

própria pois que tem o mesmo prazo, é dirigida ao próprio autor do acto e por ele decidida e, sobretudo, o 
mesmo fundamento  - qualquer ilegalidade  - cfr. os artigos 70.º, n.º 1, e 99.º do CPPT  -, correspondendo, 
pois, ao respectivo conceito doutrinal consagrado no artigo 158.º, n.ºs 1 e 2, alínea a), do CPA.

“Assim, por força do preceituado no referido artigo 52.º, n.º 1, da LGT, que faz uma referência 
genérica a «reclamação», também este pedido de revisão terá efeito suspensivo, dentro do condicio-
nalismo do n.º 1 deste artigo 169.º

No entanto, o mesmo parece não se poder entender em relação aos outros casos de revisão do 
acto tributário, mesmo quando a denominada «revisão oficiosa» é pedida pelo sujeito passivo (o que 
é permitido, como se vê, pelo n.º 1 do artigo 49.º e pelo n.º 7 do artigo 78.º da LGT). Com efeito, não 
se está aqui perante reclamação, recurso, impugnação da liquidação ou oposição à execução fiscal e 
só nestas situações o artigo 52.º, n.º 1, da LGT, prevê a possibilidade de suspensão da execução. Por 
outro lado, a suspensão da execução fiscal só pode ocorrer nos “casos previstos na lei” (artigo 85.º, 
n.º 3, do CPPT). O artigo 49.º da LGT, ao referir o pedido de revisão do acto tributário entre os casos 
interruptivos da prescrição, mas ao não o incluir entre os casos de suspensão da prescrição derivada de 
paragem do processo de execução fiscal, corrobora esta conclusão, pois será a não existência de efeito 
de suspensão do processo de execução fiscal que justificará a não suspensão do prazo de prescrição”. 
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Cfr. JORGE DE SOUSA, CPPT anotado e comentado, 2.º volume, 2007, p. 172, nota 3 b). [(Hoje, com 
maior desenvolvimento, na 6.ª edição do Código de Procedimento e de Processo Tributário anotado e 
comentado, Áreas Editora, volume III, anotação 3 c) ao art. 169.º, págs. 210 a 214.)]

E, mais desenvolvidamente, o acórdão do STA de 15 de Abril de 2009, processo n.º 065/09.
Conclui -se, assim, que o pedido de revisão oficiosa efectuado ao abrigo do disposto no artigo 78.º, 

n.º 1, 2.ª parte, da LGT, não tem efeito suspensivo da cobrança da prestação tributária, a que se refere 
o artigo 52.º, n.º 1, do mesmo diploma legal».

Não existem razões de ordem legal ou factual (repare -se que a recorrente foi citada na qualidade 
de revertida em 21.04.06 – n.º 1 do probatório – e só em 31.01.13 deduziu o pedido de revisão oficiosa 
– n.º 8º do probatório) que determinem agora decisão diversa.

Aliás, para além da jurisprudência citada, o acórdão do Pleno desta Secção de 16.11.2011 -Proceso 
n.º 0460/11, embora não tratando expressamente desta matéria, aderiu a este entendimento dando por 
findo o recurso em virtude de o acórdão recorrido ter seguido esta jurisprudência, ao abrigo do artº 152º 
do CPTA.

VI. Nestes termos e pelo exposto, nega -se provimento ao recurso, confirmando -se a decisão 
recorrida.

Custas pelo Recorrente.

Lisboa, 26 de junho de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Fernanda Maçãs. 

 Acórdão de 26 de junho de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do vinho. Auxílio estatal. Violação do dever de notificação do au-
xílio à Comissão Europeia. Ónus da prova do contribuinte relativamente ao dever 
de notificação dos auxílios.

Sumário:

 I — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., cobrada aos agentes do setor 
e representando mais de 62 % do orçamento afeto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respetivo procedimento legislativo de criação.

 II — A Comissão concluiu, logo no início do procedimento de averiguação, que a parte 
da taxa de promoção do vinho afeta ao financiamento do IVV, I. P., não constituía 
um auxílio de Estado, tendo apenas considerado auxílio a parte referente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 
Estados -Membros e de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados 
na presente decisão (isto até 31 de Dezembro de 2006).

 III — De todo o modo, nem todos os auxílios carecem de notificação à Comissão, de-
vendo os Estados -Membros proceder aos registos dos auxílios concedidos e que 
se enquadrem nos Regulamentos que estabeleçam auxílios «de minimis».

 IV — Assim sendo, apesar de a Comissão não se ter pronunciado relativamente ao 
período posterior a 1 de Janeiro de 2007 (ou mesmo que venha a pronunciar -se 
em sentido idêntico ao das taxas do período anterior), a pretensão da recorrente 
nunca poderia proceder pois que sempre teria de alegar e provar que os auxílios 
concedidos — isto aceitando que estamos perante auxílios para os efeitos em causa 
nos autos — ultrapassavam os limites estabelecidos no Regulamento n.º 1998/2006 
acima citado.

Processo n.º 1245/12 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.
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Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – A………., Lda., com os demais sinais dos autos, vem recorrer da decisão do Tribunal Admi-

nistrativo e Fiscal de Viseu, que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra o 
indeferimento do pedido de revisão oficiosa de um acto de liquidação de uma taxa de promoção devida 
pelo Instituto da Vinha e do Vinho, referente ao mês de Janeiro de 2008 no montante de € 72 608,76, 
apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

A). O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-
cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Janeiro de 2008 (e não, Março de 2007, como certamente 
por lapso, a recorrente refere).

B). A A……….. não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais quando 
os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C). Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação da 
pretensão da impugnante»  - cfr. página 22 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste entendi-
mento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1ª instância.

D). Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto é 
que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de noti-
ficação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE).

E). É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A………… à aludida taxa de promoção nos 
presentes autos: a violação do disposto no artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do 
TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F). A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A……….. perante os órgãos jurisdicionais nacionais 
 - cfr., neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS 
SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G). «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito di-
recto da proibição de execução prevista no art.º 93º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual art.º 88.º, 
n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposição.» — cfr. 
Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTEUJK NOORD — BRABANT, processo C -174/02 
[sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, Acórdão de 
21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFEI, proc. C -3994.

H). Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno comu-
nitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição comunitária 
que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a A………. teria 
legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos Estados -membros 
que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do actual n.º 1 do 
artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto esse juízo de 
compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da intervenção 
da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 1 
do artigo 108.º do TFUE), detém a competência  - exclusiva  - para proceder ao exame permanente da 
compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I). A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu  - ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender...  - o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J). Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário […]

73. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou»

K). Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A……….. não alega 
a contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; 
não procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incidível modo de financiamento 
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seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e 
os destinados à exportação, mencionada na página 21 da sentença posta em crise).

L). A A………. sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE)  - cfr. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.

M). Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
 - cfr. alíneas F) G) e H) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o pro-
cedimento contraditório C -43/2004, junto aos autos pela A………. com a sua petição inicial e dada por 
integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N). Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cfr. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O). A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004  - conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, que 
ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em 
causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios 
não notificados».)

P). Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averiguações 
contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q). A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C -43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R). Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado co-
mum proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado 
execução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do 
TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S). A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE 
foi, inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cfr. página 22 da sentença recorrida);

T). A sentença ora posta em crise olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comis-
são e  - pior  - olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, 
nomeadamente do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora 
transcrevemos, para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos 
projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. [....] O Estado -membro em causa 
não pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de 
uma decisão final».

U). É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra 
violada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição 
de uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V). Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e países terceiros” para procurar justificar que «[...]a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão 
a aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente im-
procedente»  - cfr. página 20 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 87.º da contestação 
do IVV.

W). O reembolso  - ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A………., com as demais consequências legais  - requerida nos presentes autos não decorre da adopção, 
por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por 
considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria a 
final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito dessa 
decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de notificação prévia e proibição 
de execução constante do artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).
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X). O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y). Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
decisão que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada nos autos conexos 371/09.3 
BEVIS e cuja junção certificada aos presentes autos foi ordenada pelo Tribunal a quo (conforme melhor 
decorre da nota prévia à sentença de que ora se recorre)– cfr. alínea H) dos factos provados.

Z). Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cfr. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, 
igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV nos autos conexos 371/09. BEVIS, 
cuja junção certificada aos presentes autos foi ordenada pelo Tribunal a quo (conforme melhor decorre 
da nota prévia à sentença de que ora se recorre).

AA). Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cfr., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV — A) respectivo).

BB). Tais medidas  - em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos  - eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas por 
mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a juris-
prudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as jurisdições 
nacionais devem acautelar, desprotegidos»  - cfr. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a petição de 
impugnação.

CC). «[U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mer-
cado comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inváli-
dos por terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], 
porquanto «qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro 
em causa, dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.»  - cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSAL-
PINE ÕLLEITUNG IN ÕSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 
21.102006, processo C -261/01 e 262/02.

DD). É irrelevante  - isso sim  - para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE). A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cfr. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF). O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida  - a 
taxa de promoção  - é, inegavelmente, ilegal.

GG). A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e 
à publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C43/2004.

HH). Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa in-
fluencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição 
do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção 
e formação.

II). Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (cf., entre ou-
tros, Acórdãos de 25.06.1970. França/Comissão; de 21.10.2003, Eugene Van Calter, Openbaar Slachthuis; 
ou de 13.01.2005, Streejgewest Westelijk Noord -Brabant), este concreto modo de financiamento desses 
auxílios de Estado  - a taxa de promoção  - é parte integrante da medida de auxílio prevista: o produto 
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da taxa de promoção influencia directamente o montante dos auxílios em questão e, por consequência, 
influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios com o mercado comum, devendo, por isso, 
incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ). Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida  - cfr., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK). «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento 
do auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo»  - cfr. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL). Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cfr. parágrafo 130 
da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio modo 
de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível com as 
normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio propriamente 
dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores nacionais 
do sector e de coordenação da sua actividade).

MM). Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN). A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios pro-
priamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser 
mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão 
sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO). A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido  - como o foi (cfr. pará-
grafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento das cam-
panhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre os produtos 
nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do artigo 108º, 
n.º 3, do TFUE»)  - impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a anulação dos 
actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que o estabeleci-
mento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão Europeia, é 
contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos relativamente 
ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Março de 2007 e veio a ser, com manifesto 
erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP). «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. 1 -3735, n.º 31).» 
 - cfr. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ). «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. 1 -165, n.º 20)»

 - cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

RR). «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

 - cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

SS). «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito di-
recto do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos 
particulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final 
da Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos 
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por terem sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra inter-
pretação conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá-
-la -ia de efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extédeur des produits alimentaires 
e Syndicat national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

 - cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

TT).«64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais pro-
teger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as 
consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

 - cfr. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

UU). O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em 
crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do artº. 267º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

A implementação de uma medida parafiscal  - in casu, a chamada taxa de promoção  - que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa - con-
substanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação legal 
percentual  - financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e activida-
des (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio propriamente 
dito que financia)?

O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respectiva compatibilidade?

Em caso negativo  - e na hipótese de o Estado  - Membro ter procedido à cobrança da referida me-
dida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação 
da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição 
ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?»

II. Foram apresentadas contra -alegações pelo Instituto do Vinho e da Vinha, com as seguintes 
conclusões:

A). O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência ao período mensal de Março de 2007.

B). O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso  - cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, nºs 2 e 3 e 685.º -A, nºs 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 
2012, proferido no recurso 053/2012.

C). A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações - cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.
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D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra ter 
compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E). Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F). Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G). O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior  - cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1ª. Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1ª. secção) no 
processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 
11 de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H). A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do artº. 88.º do Tratado CE» — cfr. 29 da sentença recorrida.

I). No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE  - hoje, 
artigo 108.º, n.º 2 do TFUE  -, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do 
Tratado sobre auxílios de Estado.

J). Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, 
através das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação 
comunitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º 
do TFUE.

K). Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L). A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M). A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N). Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as preten-
sões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O). O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P). Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, 
de 4 de Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos 
acordados com as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir 
do recurso pendente, entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012  - cfr. Decisões de 
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2010 e de 2012 (esta ainda não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo 
a estas contra -alegações como docs. nºs 1 e 2.

Q). A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R). No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S). O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T). Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

U). Em Setembro de 2012  - através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 -, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V). Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qual-
quer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as 
medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito 
do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W). O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107º do TFUE.

III. O MP emitiu parecer de fls. 350 dos autos, no qual defende:
a) “suspensão da instância até ao proferimento de decisão final no procedimento contraditório 

(arts. 276º, n.º 1, alínea c) e 276º, nº1 CPC/artº. 2º e) CPPT;”
b) “notificação da recorrente para junção oportuna de cópia da decisão final”;
c) “aquisição oficiosa pelo STA de informação sobre a posição da comissão Europeia respeitante 

à aplicação das taxas após 31 dezembro 2006 (cfr. n.º 1).”
IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
V. Com interesse para a decisão, foram dados como provados no acórdão recorrido os seguintes 

factos:
A)  - No dia 28 de Fevereiro de 2008, a A……….. procedeu à autoliquidação da quantia de 

€ 72 608,76, a título de taxa de promoção referente ao mês de janeiro de 2008  - cf. documento n.º 1, 
junto com o pedido de revisão oficiosa, a qual por sua vez é o doc.1 que instrui a petição inicial desta 
impugnação, aqui dado por reproduzido o mesmo se dizendo dos demais elementos infra referidos;

B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa, factualidade que resulta dos articulados apresentados pelas partes, ou seja não 
é objecto de dissenso.

C)  - Em 22/12/2008 a A…….. apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida 
em A, vide artigo 1º da petição inicial e doc n.º 2 que

D)  - O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009, cfr. doc. 2 que instruiu a petição 
inicial;

E)  - Em 10/02/2009, via postal, a impugnante remeteu a petição inicial que deu origem à presente 
impugnação, vide fls. 2 e sgs.;

F)  - No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE com 
vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado, 
encontrando -se o referido procedimento em curso, não tendo ainda sido adoptada decisão definitiva sobre 
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o mérito da causa, verificando -se apenas a apreciação liminar melhor especificada na alínea seguinte, 
cfr. doc. n.º 3 que instruiu a petição inicial;

G)  - No documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE  - C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN3S/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º Tratado CE
(2005/C 92/06)” extracta -se o que infra se registará dando -se o demais por reproduzido:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto da 

Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo produto 
dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portu-

gal, incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-

dade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxilio;

 - as medidas de auxilio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”., idem anterior;
H) A Comissão Europeia encerrou o procedimento aludindo através de decisão proferida em 

20 -07 -2010, que Portugal questionou através do competente recurso de anulação que dirigiu ao Tribunal 
Geral da União Europeia,

Decisão:
…
 - limitada até 31 de Dezembro de 2006 “data da entrada em vigor das novas Orientações Comu-

nitárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 2007 – 2013, sem prejuízo 
que a comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa data.”

…
Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, nº3 do TJUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -lei n.º 137/95, de 14 de junho são auxílios estatais compatíveis 



2933

com o mercado interno na acepção do artigo 107º n.º 3 alínea c) do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de dezembro de 2006.

Artigo 3º

Aos auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º nº3 do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para do artigo 107º n.º 3 alínea c) do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor de 31 de dezembro de 2006…

…” cfr. documento n.º 3 e 4 junto pelo IVV, no processo conexo n.º 371/09.3B e cuja junção, 
através de cópia certificada, se ordenou no inicio desta sentença.

VI. Apesar das longas e repetitivas conclusões das alegações da recorrente, a questão essencial 
a decidir no presente recurso é a referida na conclusão da alínea L): saber se a taxa de promoção em 
causa nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia, por 
força do disposto no artº 88º do TCE (atual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

Porém, há ainda que conhecer de outras duas questões:
a) A do não recebimento das alegações da recorrente, suscitada pelo recorrido nas conclusões B) 

a G) das suas contra -alegações:
b) A do reenvio prejudicial para o TJUE para conhecimento das questões suscitadas na parte final 

das alegações da recorrente.
Comecemos por conhecer da 1ª questão.
VI.1. Refere o recorrido que a recorrente limita o objeto do seu recurso à questão de saber se 

as medidas financiadas pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à 
Comissão Europeia dos auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, invocando ainda 
que o tribunal não conheceu desta questão.

Porém, ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respetivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i.., ao invés de atacar propriamente a 
decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a conduta do Tribunal baseando -se no por si 
já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à sua posição.

Ora, isto seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alegações que se 
apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2º do CPPT.

Será então que a recorrente não deu cumprimento ao disposto no n.º 1 do artº 685º -A do CPC?
Desde já diremos que o recorrido carece de razão.
Na verdade, embora a recorrente alegue que a sentença não terá compreendido bem o vício por 

si imputado à autoliquidação, acaba por considerar que esta cometeu erro de julgamento e diz porquê, 
pedindo a revogação desta (v. as primeiras páginas das alegações e a conclusão da alínea UU). Sendo 
assim, a recorrente, ao defender a posição já assumida na petição inicial, nada mais está a fazer do que 
a tentar demonstrar o erro de julgamento, que, em seu entender, a sentença cometeu.

VI.2. Quanto à 2ª questão  - reenvio prejudicial para o TJUE  - entende -se ser o mesmo desneces-
sário, uma vez que existe legislação e jurisprudência suficientemente claras e que se citarão no texto 
que se segue, que permitem a decisão.

Posto isto passemos à questão essencial acima identificada.
VII.1. Conforme acima referido, a recorrente pretende a anulação da taxa impugnada, na sua 

totalidade, por ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia, por força do 
disposto no artº 88º do TCE (atual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

VII.2. A decisão recorrida julgou totalmente improcedente a impugnação, louvando -se na seguinte 
argumentação:

Auxílios estatais são aqueles “concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, 
independentemente da forma que assumam que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, promo-
vendo certas empresas ou certas produções” – artº 87º, n.º 1 do Tratado de Roma.

Só são incompatíveis com o mercado comum os auxílios de Estado que afetem as trocas comerciais 
entre os Estados -membros e ameacem falsear a concorrência.

O regime comunitário de auxílios estatais assenta num sistema de autorização prévia nos termos do 
qual a Comissão Europeia determina se uma medida de auxílio que o Estado -membro pretende conceder 
pode beneficiar das derrogações previstas nos nºs 2 e 3 do artº 87º do Tratado da União Europeia.
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Relativamente à taxa de promoção em causa nos autos, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004 
(v. alínea g) do probatório supra),veio dizer o seguinte:

 - o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-
dade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

Deste modo, não constituindo a taxa de promoção “auxílio” para efeitos daquele artº 87º, não 
pode a taxa ser considerada ilegal.

É certo que a Comissão manifestou dúvidas quanto à compatibilidade com o mercado comum 
no que se refere às medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, 
assim como quanto ao financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação, tendo dado início ao 
processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE quanto aos mesmos.

Porém, esses auxílios objeto de investigação pela Comissão, são totalmente estranhos à matéria 
dos autos pois que:

 - quanto aos vinhos produzidos em Portugal, ainda que comercializados fora do país, a Comissão 
afirmou que “não se afigura … existir discriminação entre os produtos nacionais destinados ao mercado 
nacional e os destinados à exportação”

Não se coloca, assim, a propósito da atividade desenvolvida pela impugnante e nos presentes 
autos em concreto, qualquer problema de direito comunitário derivado da taxa de promoção a que se 
encontra sujeita por lei.

Relativamente à alegada proibição de o Estado executar o auxílio até à decisão final da Comissão, 
foi entendido na sentença que em lado nenhum da sua Decisão a Comissão mencionou a proibição de 
executar o auxílio, até porque ela própria refere não estar em causa auxílio estatal no caso do financia-
mento de prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV.

Resulta das conclusões 145 e 148 da Decisão que o efeito suspensivo do n.º 3 do artº 88 do Tra-
tado CE se reporta apenas aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados 
de outros Estados -membros e de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente 
Decisão.

As dúvidas da Comissão prendiam -se com aqueles auxílios e não os restantes, pelo que, não 
existindo dúvidas não há procedimento de investigação e, assim, também não há lugar a efeito sus-
pensivo.

A entender -se de outra forma, ficaria totalmente desprovido de sentido o facto de a Comissão se 
ter dado ao trabalho de separar os auxílios estatais dos não estatais.

VII.3. A posição assumida pela recorrente nas suas alegações é a seguinte:
Ao contrário do que foi discutido na sentença recorrida, a ilegalidade que a recorrente apontou 

à taxa de promoção, foi a violação do disposto no artº 88º, n.º 3 do TCE (o atual n.º 3 do artº 108º do 
TFUE) e a consequente proibição de execução da medida prevista no mesmo artigo.

A recorrente não invocou a incompatibilidade com o mercado interno comunitário da medida em 
questão ou a violação de qualquer outra norma comunitária que determine a contrariedade substantiva 
da medida com o direito comunitário, já que o juízo de compatibilidade ou de incompatibilidade com 
o mercado interno está sempre dependente da intervenção da Comissão Europeia.

O tribunal recorrido confundiu, por isso, a questão suscitada expressa e claramente pela recorrente 
na petição inicial de impugnação.

Ora, a recorrente reafirma que é essa a questão por si suscitada e dúvidas não restam em face das 
alíneas F) e G) do probatório supra, sobre a ilegalidade manifesta e incontestável da taxa de promoção, 
à qual o Estado Português deu execução sem autorização da Comissão.

A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respetivo modo de financiamento no 
conjunto dos auxílios não notificados e iniciou o procedimento de exame contraditório C -43/2004, o 
que constitui prova plena de que a medida em questão foi executada sem a notificação e autorização 
prévia da Comissão.

Assim, e independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado 
comum proferida a final sobre a medida em causa, o Estado Português não lhe podia ter dado execução. 
A proibição de execução foi até recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 de Decisão.

De qualquer forma, ainda que a Comissão viesse a declarar a totalidade do auxílio compatível 
com o mercado comum, essa Decisão não poderia validar “ex post facto” as medidas de implemen-
tação e execução até então empreendidas em violação da obrigação da notificação prévia e proibição 
de execução.
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A taxa de promoção é una, consubstancia a fonte de financiamento de auxílios de Estado pelo que não 
poderia ter sido posta em execução sem ter sido notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse 
o seu exclusivo parecer de conformidade ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário.

Ainda que a taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não revistam 
a natureza de auxílios, o que é facto é que ele constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à 
promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida.

Por tudo isto impõe -se aos órgãos jurisdicionais nacionais declararem a anulação dos atos de 
liquidação da taxa de promoção, sendo certo, conforme já decidido pelo TJUE, que a ilegalidade não é 
afetada pelo facto de a Comissão vir a considerar um auxílio compatível com o mercado comum.

VII.4. O recorrido, por sua vez, e em defesa da decisão recorrida, veio argumentar da seguinte 
forma:

Relativamente ao processo previsto no artº 108º do TFUE e à Decisão da Comissão Europeia 
n.º C -43/2004 dele resultam duas conclusões:

a) O processo em causa, que teve por objeto a taxa de promoção, teve um âmbito muito reduzido, 
sendo que a Comissão não apresentou dúvidas face aos aspetos essenciais da existência da referida 
taxa;

b) As poucas medidas que foram objeto de investigação pela Comissão Europeia no processo em 
causa, nada têm a ver com as questões de fundo de que se ocupam os presentes autos.

A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas:
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à promoção.
Assim, mesmo que fosse válida a argumentação da recorrente, apenas poderia estar em causa no 

presente recurso uma percentagem reduzidíssima da taxa de promoção, pois a Comissão logo concluiu 
que as outras medidas não constituíam auxílios estatais.

Todavia, mesmo quanto ao financiamento pelo qual prosseguiu a investigação da Comissão, foi a 
final concluído que não existia obrigação de notificação nos termos do artº 108º, n.º 3 do TFUE.

Com efeito, a Decisão n.º C -43/2004 foi objeto de recurso pelo Estado Português e, após nego-
ciações entre as partes quanto aos termos das alterações a Comissão adotou a Decisão C(2012) 2011 
final, de 4 de abril de 2012 que alterou as condições 7ª e 9ª da Decisão de 2010 –C(2010) 4891 de 
20.07.2010.

Assim, da Decisão C(2010) 4891Comissão de 20.07.2010, alterada pela Decisão C(2012) 2011 
final de 4 de abril de 2012, resultam as seguintes conclusões:

A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
de países terceiros e as medidas relativas o respetivo regime de financiamento podem constituir auxílios 
de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de financia-
mento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação prévia 
nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Comissão 
manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios esta-
tais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em que a 
Comissão consideraria a Decisão como executada.

O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de dezembro de 2006, estabelece, no seu 
artigo 2º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no n.º 1, do 
artigo 107º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do artigo 108º 
do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período 
de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do setor vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

Em setembro de 2012 - através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. n.º 3  -, 
a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas como 
auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram abran-
gidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de dezembro de 2006 e cumprem os 
limites de minimis aí estabelecidos.

Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qualquer 
incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as medi-
das financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito do 
procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108º, n.º 3 do TFUE.
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O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas não 
colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao dever 
de notificação prévia instituído no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de Estado 
nos termos do artigo 107º do TFUE.

VIII. Para a decisão é relevante a seguinte legislação:

Artigo 1º. do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
1 - Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produzidos nou-

tros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui 
contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção 
genérica e à coordenação geral do setor ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos 
respetivos serviços regionais.

Artigo 11º, n.º 2 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
2 - Do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 

da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos.

Artigo 12º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
1 - Para os vinhos e produtos vínicos certificados, a taxa de promoção é devida pelos agentes 

económicos referidos no artigo 6º e deve ser liquidada e cobrada simultaneamente, consoante os casos, 
num dos atos previstos nas alíneas a) e b) do artigo 7º, devendo a entidade certificadora proceder à 
liquidação e cobrança das duas taxas no mesmo ato

Artigo 107º do TFUE (ex -artigo 87º TCE)
1. Salvo disposição em contrário dos Tratados, são incompatíveis com o mercado interno, na 

medida em que afetem as trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos 
Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem 
ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções.

Artigo 108º do TFUE (ex -artigo 88º TCE)
1. A Comissão procederá, em cooperação com os Estados -Membros, ao exame permanente dos regimes 

de auxílios existentes nesses Estados. A Comissão proporá também aos Estados -Membros as medidas ade-
quadas, que sejam exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do mercado interno.

2. Se a Comissão, depois de ter notificado os interessados para apresentarem as suas observações, 
verificar que um auxílio concedido por um Estado ou proveniente de recursos estatais não é compatível 
com o mercado interno nos termos do artigo 107º, ou que esse auxílio está a ser aplicado de forma 
abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio no prazo que ela fixar.

Se o Estado em causa não der cumprimento a esta decisão no prazo fixado, a Comissão ou qual-
quer outro Estado interessado podem recorrer diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia, 
em derrogação do disposto nos artigos 258º e 259º.

A pedido de qualquer Estado -Membro, o Conselho, deliberando por unanimidade, pode decidir que 
um auxílio, instituído ou a instituir por esse Estado, deve considerar -se compatível com o mercado interno, 
em derrogação do disposto no artigo 107º ou nos regulamentos previstos no artigo 109º, se circunstâncias 
excecionais justificarem tal decisão. Se, em relação a este auxílio, a Comissão tiver dado início ao procedi-
mento previsto no primeiro parágrafo deste número, o pedido do Estado interessado dirigido ao Conselho 
terá por efeito suspender o referido procedimento até que o Conselho se pronuncie sobre a questão.

Todavia, se o Conselho não se pronunciar no prazo de três meses a contar da data do pedido, a 
Comissão decidirá.

3. Para que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente 
dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que deter-
minado projeto de auxílio não é compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107º, deve sem 
demora dar início ao procedimento previsto no número anterior. O Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma decisão final.

4. A Comissão pode adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais que, conforme 
determinado pelo Conselho nos termos do artigo 109º, podem ficar dispensadas do procedimento pre-
visto no n.º 3 do presente artigo.

Artigo 109º do TFUE (ex -artigo 89º TCE)
O Conselho, sob proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu, pode adotar todos 

os regulamentos adequados à execução dos artigos 107º e 108º e fixar, designadamente, as condições 
de aplicação do n.º 3 do artº 108º.
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REGULAMENTO (CE) n.º 659/1999 do CONSELHO, de 22 de março de 1999

Artigo 2º

Notificação de novo auxílio

1. Salvo disposição em contrário dos regulamentos adotados nos termos do artigo 94º ou de outras 
disposições pertinentes do Tratado, a Comissão deve ser notificada a tempo pelo Estado -membro em 
causa de todos os projetos de concessão de novos auxílios. A Comissão informará imediatamente o 
Estado -membro da receção da notificação.

2. Na notificação, o Estado -membro em causa deve fornecer todas as informações necessárias 
para que a Comissão possa tomar uma decisão nos termos dos artigos 4º e 7º, adiante designada «no-
tificação completa».

Artigo 3º

Cláusula suspensiva

Os auxílios a notificar nos termos do n.º 1 do artigo 2º não serão executados antes de a Comissão 
ter tomado, ou de se poder considerar que tomou, uma decisão que os autorize.

Artigo 4º

Análise preliminar da notificação e decisões da Comissão

1. A Comissão procederá à análise da notificação imediatamente após a sua receção. Sem preju-
ízo do disposto no artigo 8º, a Comissão tomará uma decisão nos termos dos nºs 2, 3 ou 4 do presente 
artigo.

2. Quando, após análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada não constitui 
um auxílio, fará constar esse facto por via de decisão.

3. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que não há dúvidas quanto à compa-
tibilidade da medida notificada com o mercado comum, na medida em que está abrangida pelo n.º 1 do 
artigo 92º do Tratado, decidirá que essa medida é compatível com o mercado comum, adiante designada 
«decisão de não levantar objeções». A decisão referirá expressamente a derrogação do Tratado que 
foi aplicada.

4. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada suscita dú-
vidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum, decidirá dar início ao procedimento formal 
de investigação nos termos do n.º 2 do artigo 93º do Tratado, adiante designada «decisão de início de 
um procedimento formal de investigação».

Artigo 17º

Cooperação nos termos do n.º 1 do artigo 93º do Tratado

1. A Comissão obterá do Estado -membro em causa todas as informações necessárias para, em 
cooperação com o Estado -membro, proceder ao exame dos regimes de auxílio existentes, nos termos 
do n.º 1 do artigo 93º do Tratado.

2. Quando a Comissão considerar que um regime de auxílio existente não é ou deixou de ser 
compatível com o mercado comum, informará o Estado -membro em causa da sua conclusão preliminar 
e dar -lhe -á a possibilidade de apresentar as suas observações no prazo de um mês. A Comissão pode 
prorrogar este prazo em casos devidamente justificados.

(Regulamento (CE) n.º 994/98 do Conselho de 7 de maio de 1998)

Artigo 2º

De minimis
1. A Comissão pode, através de regulamento adotado nos termos do artigo 8º do presente regu-

lamento, determinar que, tendo em conta a evolução e o funcionamento do mercado comum, determi-
nados auxílios não satisfazem todos os critérios previstos no n.º 1 do artigo 92º do Tratado sendo, por 
conseguinte, isentos do processo de notificação previsto no n.º 3 do artigo 93º do Tratado, desde que os 
auxílios concedidos a uma mesma empresa, durante determinado período, não excedam um montante 
fixo determinado.

2. Os Estados -membros prestarão a todo o tempo, a pedido da Comissão, todas as informações 
adicionais relativas aos auxílios isentos nos termos do n.º 1.
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Regulamento (CE) n.º 69/2001 da Comissão de 12 de janeiro de 2001

Artigo 2º

Auxílios de minimis

1. Considera -se que as medidas de auxílio não preenchem todos os critérios do n.º 1 do artigo 87º 
do Tratado, não sendo, por conseguinte, abrangidas pelo procedimento de notificação previsto no n.º 3 
do artigo 88º do Tratado, se reunirem as condições estabelecidas nos nºs 2 e 3.

2. O montante total dos auxílios de minimis concedidos a uma empresa não pode exceder 100000 eu-
ros durante um período de três anos. Este limiar é aplicável independentemente da forma dos auxílios 
ou do objetivo prosseguido.

3. O limiar fixado no n.º 2 é expresso em termos de subvenção. Todos os valores utilizados referir-
-se -ão aos montantes brutos, isto é, antes da dedução de impostos diretos. Sempre que um auxílio for 
concedido sob uma forma distinta da subvenção, o montante do auxílio será o seu equivalente -subvenção 
bruto.

O valor dos auxílios desembolsáveis em várias prestações será o seu valor atualizado reportado ao 
momento da concessão. A taxa de juro a utilizar para efeitos de atualização e do cálculo do montante 
do auxílio, no caso de um empréstimo em condições preferenciais, será a taxa de referência aplicável 
no momento da concessão.

Artigo 4º

1. O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da data da sua publicação 
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.  - (JO L 10 de 13.1.2001)

Mantém -se em vigor até 31 de dezembro de 2006.

Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão de 15 de dezembro de 2006

Artigo 2º

Auxílios de minimis

1. Considera -se que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no n.º 1 do artigo 87º 
do Tratado, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do artigo 88º do Tratado, 
se reunirem as condições estabelecidas nos nºs 2 a 5.

2. O montante total dos auxílios de minimis concedidos a uma empresa não pode exceder 
200 000 euros, durante um período de três exercícios financeiros. Na totalidade, os auxílios de minimis 
concedidos a qualquer empresa que desenvolva actividades no sector dos transportes rodoviários não 
pode exceder 100 000 euros, durante um período de três exercícios financeiros.

Estes limiares são aplicáveis qualquer que seja a forma dos auxílios de minimis ou o seu objectivo 
e independentemente de os auxílios concedidos pelo Estado -Membro serem financiados, no todo ou 
em parte, por recursos comunitários. O período é determinado com base nos exercícios financeiros 
utilizados pela empresa no Estado -Membro em causa.

Sempre que o montante total de um auxílio concedido ao abrigo de uma medida de auxílio exceder 
este limiar, o montante do auxílio, incluindo qualquer fracção que não exceda esse

limiar, não pode beneficiar do disposto no presente regulamento.
Neste caso, a aplicação do presente regulamento não pode ser invocada relativamente a tal medida 

de auxílio, nem no momento da concessão do auxílio nem posteriormente.

Artigo 6º

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia.

É aplicável a partir de 1 de Janeiro de 2007 e até 31 de Dezembro de 2013.
IX. Em face das normas do DL n.º 119/97, de 15 de maio (artº 1º, n.º 1), temos então que a taxa 

de promoção incide sobre a produção dos vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, 
bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, constituindo contrapartida dos serviços 
prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho, relativamente à promoção genérica e à coordenação geral 
do setor. Aliás, esta promoção constitui mesmo uma das atribuições daquele Instituto (artº 5º, n.º 1 do 
Decreto -Lei n.º 102/93, de 2 de abril).

A mesma taxa destina -se a financiar:
a) A promoção genérica do setor:
b) A coordenação geral do setor.
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Do produto dessa taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos.

Também a Decisão C -43/2004 da Comissão referida e transcrita no probatório supra distinguiu 
as várias atividades financiadas por aquela taxa, a saber:

 - o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação.

IX.1. Como é sabido o Tratado CEE, relativamente a auxílios por parte dos Estados -membros, 
determinava no seu artº 87º, n.º 1 (hoje artº 107º, n.º 1 do TFUE) que salvo disposição em contrário 
dos Tratados, eram incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetassem as trocas co-
merciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos 
estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, 
favorecendo certas empresas ou certas produções.

E, a fim de evitar auxílios ofensivos dos Tratados, era estabelecido um procedimento através do 
qual a Comissão, em cooperação com os Estados -Membros, procedia ao exame permanente dos regimes 
de auxílios existentes nesses Estados, propondo também aos mesmos as medidas adequadas que fossem 
exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do mercado interno.

No âmbito de tal procedimento, verificando a Comissão que um auxílio concedido por um Estado 
ou proveniente de recursos estatais não é compatível com o mercado interno, ou que esse auxílio está a 
ser aplicado de forma abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio 
no prazo que ela fixar.

Este regime impõe que os Estados -membros devam informar a Comissão atempadamente dos 
projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que de-
terminado projeto de auxílio não é compatível com o mercado interno deve sem demora dar início ao 
procedimento previsto no citado artº 88º (hoje 108º do TFUE). O Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma decisão 
final.

Todavia, a Comissão pode também adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais 
que podem ficar dispensadas do procedimento acima referido. A eles nos referiremos adiante.

IX.2. No caso concreto dos autos, não existiu uma comunicação prévia por parte do Estado Por-
tuguês no sentido de que pretendia conceder auxílios ao setor da vinha e do vinho, antes tendo havido 
uma queixa, tal como resulta da parte inicial da Decisão de 20 de julho de 2010 relativa à taxa parafis-
cal de promoção do vinho aplicada por Portugal C 43/04 (ex NN 38/03)  - Jornal Oficial n.º L 005, de 
08/01/2011, págs. 0011  - 0026

Com efeito aí ficou escrito o seguinte:
“(1)Na sequência de uma queixa, a Comissão Europeia questionou as autoridades portuguesas, por 

ofício de 20 de janeiro de 2003, sobre uma taxa parafiscal de promoção do vinho, cobrada pelo Instituto 
da Vinha e do Vinho, assim como sobre as medidas financiadas pelo produto dessa imposição”.

(2) A Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia respondeu à Comissão por 
ofício de 14 de março de 2003. Em resposta às perguntas formuladas pelos serviços da Comissão por 
telecópias de 14 de maio e 22 de dezembro de 2003, foram enviadas informações complementares por 
ofícios de 4 de agosto e 2 de setembro de 2003 e de 24 de fevereiro e 15 de julho de 2004.

(3) Uma vez que foi dada execução ao dispositivo em causa desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados. Com efeito, as medidas 
aplicadas por Portugal constituem novos auxílios, não notificados à Comissão e, por esse facto, ilegais, 
nos termos do artigo 1º, alínea f), do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de março 
de 1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93º do Tratado CE [3] (atual artigo 108.o do 
TFUE).

(4) Por ofício de 6 de dezembro de 2004 [C(2004) 4522], a Comissão notificou a Portugal a sua 
decisão de início do procedimento formal de exame previsto no artigo 108º, n.º 2, do TFUE relativa-
mente ao auxílio em causa. A decisão da Comissão de dar início ao procedimento foi publicada no 
Jornal Oficial das Comunidades Europeias [4].  - JO C 92 de 16.4.2005, p. 12.

IX.3. Porém, anteriormente e relativamente a esta mesma queixa a Comissão havia já decidido 
o seguinte:

(AUXÍLIO ESTATAL — PORTUGAL
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE 

 - JO C 92 de 16.4.2005, p. 12
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IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
— o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

— o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas 
de promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

— as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte, dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

(146) Tendo em conta as considerações expendidas, a Comissão convida Portugal, no âmbito do 
processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE, a apresentar, no prazo de um mês a contar da data 
da receção da presente, as suas observações e a prestar todas as informações úteis para a apreciação das 
medidas em causa, nomeadamente quanto à natureza não discriminatória do método de financiamento 
dos auxílios tratados na presente decisão e quanto ao caráter objetivo da campanha de publicidade 
desenvolvida nos mercados dos Estados -Membros e de países terceiros.

IX.4. Aqui chegados, em face dos factos provados nos autos, da legislação transcrita e da Decisão 
da Comissão, podemos retirar as seguintes conclusões:

1ª) A taxa de promoção prevista no DL n.º 119/97, de 15 de maio, engloba várias parcelas.
2ª) Dessas parcelas o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV 

enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal, bem 
como o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constituem um auxílio estatais 
para efeitos do Tratado CEE (hoje TFUE).

Deste modo, uma parte da taxa que financia estas atividades é legal, não ofendendo as normas do 
Tratado apontadas pela recorrente.

Porém, constituindo a taxa uma unidade, embora aquela parte não constitua auxílio, será que 
mesmo assim o Estado Português estava obrigado à notificação acima referida, porque a outra parte da 
taxa veio a ser considerado auxílio?

X. Esta questão foi desenvolvidamente tratada no Acórdão deste STA (e Secção) de 23 de abril 
passado, proferido no Processo n.º 29/13, onde ficou escrito, para além do mais, o seguinte:

“6. O controlo dos auxílios não notificados
O artº. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente 

notificada dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma decisão 
final (obrigação de não atuar ou de «standstill») (1).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito direto na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente à 
Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda a 
ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (2).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os atos praticados durante o período da proibição 
contida no artº. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afeta a validade dos 
atos de execução de medidas de auxílio, e que a adoção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os atos inválidos»” (3). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acór-
dão de 1973 (4), competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do Direito 
Comunitário, com vista a restabelecer o satus quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excecional importância (5).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
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obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final da 
Comissão (6). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição 
de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de fevereiro de 
2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição de 
auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adotado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada a 
compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos atos de execu-
ção e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário impõe-lhe 
que ordene as medidas adequadas a remediar efetivamente os efeitos da ilegalidade. Mas não lhe impõe 
a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias excecionais.». (7)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objeto a restituição dos auxílios 
suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, como 
vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de promoção 
em causa durante o respetivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro lado, coloca -se o 
problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da autoliquidação em causa (relativa a setembro de 
2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 2004 dar início ao procedimento formal 
de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no artigo 6º do regulamento 659/99, relativamente 
ao exame do auxílio em causa, por eventual violação da obrigação de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (8), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (9), no caso concreto, por ilegalidade formal, 
as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria que a 
autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distinguir, por 
um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas ações de promoção e publicidade 
dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respetivo financiamento, 
através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente da taxa cobrada 
aos operadores do setor vitivinícola e afeta, no essencial, ao financiamento da atividade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da autoliquidação, no valor 
de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de setembro de 2007, com 
fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio (10), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um ato legislativo não tiver tido lugar a sua notificação 
à Comissão ou se o ato legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha pronunciado 
de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência será a veri-
ficação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (11).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 de 

março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a 
noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do artº. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de novembro de 1991 (12).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (13).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.
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Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja seletiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afete o comércio entre os EM” (14).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (15), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não perceção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do setor desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afetação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (artº. 11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto de não 
existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, como vimos, 
em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. Por outro 
lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do setor e cujo objetivo essencial de 
criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não implica, à partida, 
um auxílio concedido direta ou indiretamente através de recursos do Estado e, por outro lado, serem 
imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos auxílios de Estado (16).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, a 
Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das atividades 
desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do setor 
vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um 
auxílio de Estado na aceção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da República 
Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 
de dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afeta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afeta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais ações é que se poderia averiguar se seriam 
ou não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” (17) de tal medida envolver auxílios estatais (18), em termos de exigir 
a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente 
suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilegalidade 
da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o respetivo 
procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do artº. 88º do TCE (ponto L das Con-
clusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da autoliquidação em causa.



2943

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside na 
particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor de 
ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas pelas 
vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não subiste 
qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da nulidade seria 
manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a receita da taxa afeta 
ao financiamento das atividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do seu orçamento e que a 
componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da atividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afetada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no artº. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da autoliquidação não pode deixar de levar em conta 
as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra «standstill», sem 
ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados os limites de minimis, 
ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida”.
XI. Porque a situação tratada no transcrito aresto é idêntica à dos presentes autos, sendo os mes-

mos os intervenientes e sendo as alegações e contra -alegações exatamente iguais, variando apenas o 
montante e o período temporal da taxa, a doutrina que dele resulta é inteiramente transponível para o 
caso dos autos.

Todavia, adiantaremos ainda as seguintes considerações, atendendo a que a Decisão da Comissão 
acima referida e transcrita parcialmente no probatório, refere expressamente que “(133) A presente 
decisão limita -se ao exame da aplicação da taxa parafiscal a partir da sua entrada em vigor e até 31 
de Dezembro de 2006, data de entrada em vigor das novas Orientações comunitárias para os auxílios 
estatais no sector agrícola e florestal no período 2007 -  -2013, sem prejuízo da posição que a Comissão 
tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa data”.

Na verdade, desta última frase parece resultar que a Comissão irá continuar a analisar a questão 
à luz novas Orientações comunitárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 
2007 -  -2013, o que aconselharia a que se aguardasse por tal decisão ou, pelo menos, que se obtivesse 
informação segura sobre se essa análise irá continuar ou não.

Porém, pelas razões que se adiantarão, entendemos que os autos permitem uma decisão segura 
sem necessidade de quaisquer outras diligências, mesmo estando em causa taxa autoliquidada em 2008.

XI.1. O artigo 108º do TFUE (ex -artigo 88º TCE) determina no seu n.º 3 que a Comissão pode 
adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais que, conforme determinado pelo Conse-
lho nos termos do artigo 109º, podem ficar dispensadas do procedimento previsto no n.º 3 do presente 
artigo (informação atempadamente dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios).

Do mesmo modo, estabelece o artigo 109º do TFUE (ex -artigo 89º TCE) que o Conselho, sob 
proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu, pode adotar todos os regulamentos 
adequados à execução dos artigos 107º e 108º e fixar, designadamente, as condições de aplicação do 
n.º 3 do artº 108º.

Neste sentido, o Regulamento (CE) n.º 994/98 do Conselho de 7 de maio de 1998) veio de-
terminar no seu artigo 2º, n.º 1 que a Comissão pode, através de regulamento adotado nos termos do 
artigo 8º do presente regulamento, determinar que, tendo em conta a evolução e o funcionamento do 
mercado comum, determinados auxílios não satisfazem todos os critérios previstos no n.º 1 do artigo 92º 
do Tratado sendo, por conseguinte, isentos do processo de notificação previsto no n.º 3 do artigo 93º 
do Tratado, desde que os auxílios concedidos a uma mesma empresa, durante determinado período, 
não excedam um montante fixo determinado.
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Na sequência de todas as normas transcritas, e com aplicação a partir de 1 de Janeiro de 2007 e 
até 31 de Dezembro de 2013, veio o Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão de 15 de dezembro 
de 2006 estabelecer o seguinte:

“Artigo 2º

Auxílios de minimis

1. Considera -se que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no n.º 1 do artigo 87º 
do Tratado, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do artigo 88º do Tratado, 
se reunirem as condições estabelecidas nos nºs 2 a 5.

2. O montante total dos auxílios de minimis concedidos a uma empresa não pode exceder 
200 000 euros, durante um período de três exercícios financeiros. Na totalidade, os auxílios de minimis 
concedidos a qualquer empresa que desenvolva actividades no sector dos transportes rodoviários não 
pode exceder 100 000 euros, durante um período de três exercícios financeiros.

Estes limiares são aplicáveis qualquer que seja a forma dos auxílios de minimis ou o seu objectivo 
e independentemente de os auxílios concedidos pelo Estado -Membro serem financiados, no todo ou 
em parte, por recursos comunitários. O período é determinado com base nos exercícios financeiros 
utilizados pela empresa no Estado -Membro em causa.

Sempre que o montante total de um auxílio concedido ao abrigo de uma medida de auxílio exceder 
este limiar, o montante do auxílio, incluindo qualquer fracção que não exceda esse limiar, não pode 
beneficiar do disposto no presente regulamento.

Neste caso, a aplicação do presente regulamento não pode ser invocada relativamente a tal medida 
de auxílio, nem no momento da concessão do auxílio nem posteriormente”.

XI.2. Em face do que ficou dito e para efeitos de controlo da concessão dos auxílios dispensados 
de notificação à Comissão, já o Regulamento (CE) n.º 69/2001 da Comissão de 12 de Janeiro de 2001 
determinava no seu artº 3º, n.º 3 que:

“3. Os Estados -Membros registarão e compilarão todas as informações relativas à aplicação do 
presente regulamento.

Esses registos conterão todas as informações necessárias para comprovar que as condições 
estabelecidas no presente regulamento foram respeitadas. No que se refere aos auxílios de minimis 
individuais, os Estados -Membros conservarão estes registos por um período de 10 anos subsequente à 
data de concessão do auxílio e no que se refere aos regimes de auxílios de minimis, por um período de 
10 anos subsequente à data em que o último auxílio individual foi concedido ao abrigo desse regime. 
Mediante pedido escrito da Comissão, os Estados -Membros transmitir -lhe -ão, no prazo de 20 dias úteis 
ou num prazo mais longo eventualmente indicado nesse pedido, todas as informações que a Comissão 
entenda necessárias para apreciar o respeito das condições estabelecidas no presente regulamento e, 
em especial, o montante total de auxílios de minimis recebido por uma empresa”.

Em Portugal essa tarefa foi inicialmente atribuída, por despacho de 11 de setembro de 2002 da 
Ministra das Finanças (Despacho n.º 584/02/MEF), à Direção -Geral do Desenvolvimento Regional e 
actualmente de acordo com a Resolução de Conselho de Ministros n.º 27/2009, publicada no DR n.º 56, 
I Série, de 20 de março, cabe ao Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP (IFDR).

Sobre esta matéria, a referida Resolução diz o seguinte:
“Os artigos 87.º e 88.º do Tratado da Comunidade Europeia regulam a atribuição de auxílios de 

Estado às empresas, de forma a tentar evitar distorções ao nível do mercado interno.
A política de concorrência da União Europeia, desenvolvida nesse âmbito, acolhe a existência 

de auxílios de Estado de reduzido valor que se considera não serem susceptíveis de afectar de forma 
significativa o comércio e a concorrência entre Estados membros.

Foi com este enquadramento que foi consagrada, através do Regulamento (CE) n.º 69/2001, da Comis-
são, de 12 de Janeiro, entretanto revogado, a regra de minimis que isentava este tipo de auxílio do dever de 
notificação prévia à Comissão Europeia, previsto no n.º 3 do artigo 88.º do Tratado da Comunidade Europeia.

Contudo, os Estados membros só podem conceder novos auxílios sem necessidade de comunicação 
prévia à Comissão Europeia, ao abrigo da excepção de minimis, designados auxílios de minimis, depois de 
terem verificado que tal concessão não fará com que o montante total de auxílios de minimis recebido pela 
empresa em causa nesse Estado membro durante o período que abrange o exercício financeiro em causa, bem 
como os dois exercícios financeiros anteriores, ultrapasse o limiar estabelecido no referido Regulamento.

De acordo com o que dispunha o artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 69/2001, da Comissão, de 
12 de Janeiro, o Estado membro podia proceder ao controlo da cumulação dos auxílios de minimis de 
duas formas alternativas:

Mediante obtenção da empresa beneficiária do auxílio de minimis de informações completas sobre 
outros auxílios de minimis recebidos nos três anos anteriores; ou

Através de um registo central dos auxílios de minimis atribuídos com informações completas 
sobre todos os auxílios deste tipo concedidos.
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Neste contexto, foi decidido criar um registo central de auxílios de minimis, tendo sido come-
tida esta responsabilidade à ex  -Direcção  -Geral do Desenvolvimento Regional, conforme despacho 
n.º 584/02/MEF, de 11 de Setembro de 2002.

O referido Regulamento (CE) n.º 69/2001, da Comissão, de 12 de Janeiro, vigorou até 31 de De-
zembro de 2006, encontrando  -se agora em vigor, desde 1 de Janeiro de 2007, um novo enquadramento 
sobre a matéria, previsto no Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, de 15 de Dezembro.

Também o artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, de 15 de Dezembro, 
dispõe que o controlo poderá ser efectuado mediante a obtenção, por parte da empresa em causa de 
uma declaração escrita ou através de um registo central de auxílios de minimis.

Considerando que os auxílios de Estado concedidos ao abrigo da regra de minimis tanto podem ser 
enquadrados ao abrigo de programas co -financiados por fundos comunitários, como por instrumentos 
da inteira responsabilidade do Estado Português, importa ter presente que o registo central extravasa o 
âmbito dos anteriores Quadros Comunitários de Apoio, bem como do Quadro de Referência Estratégico 
Nacional, de modo a observar os requisitos estabelecidos no n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento (CE) 
n.º 1998/2006, da Comissão, de 15 de Dezembro.

Importa também ponderar a experiência acumulada no Instituto Financeiro para o Desenvolvi-
mento Regional, I. P. (IFDR, I. P.), no domínio da organização e manutenção de um registo central dos 
auxílios de minimis.

Importa por fim sublinhar, que a desejada utilidade e qualidade do registo central de auxílios de 
minimis depende em grande medida da capacidade e legitimidade do IFDR, I. P., em poder recolher 
informação de todos os organismos do Estado que concedem este tipo de auxílios às empresas.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Proceder à criação de um registo central de auxílios de minimis, que contenha informações 

completas sobre todos os auxílios deste tipo concedidos por qualquer entidade nacional, ao abrigo do 
disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, de 15 de Dezembro.

2 — Atribuir ao Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, I. P. (IFDR, I.P.), a res-
ponsabilidade pelo controlo de acumulação dos apoios financeiros concedidos ao abrigo da regra de 
minimis, nos termos do citado Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, de 15 de Dezembro.

3 — Incumbir o IFDR, I.P., de estabelecer os elementos e os procedimentos necessários ao cum-
primento das funções de controlo da atribuição dos auxílios de minimis, que consistem designadamente:

a) Na definição da informação objecto de recolha;
b) No estabelecimento dos procedimentos de comunicação das ajudas;
c) Na elaboração e divulgação dos relatórios de actividade de controlo dos auxílios de minimis.
4 — Mandatar o IFDR, I.P., para implementar os procedimentos referidos no número anterior 

junto de todas as entidades responsáveis pela atribuição dos auxílios em causa e cuja colaboração se 
afigura indispensável para um funcionamento efectivo e eficaz deste registo”.

Temos então que existe um registo obrigatório dos auxílios concedidos e dispensados de notifi-
cação à Comissão, desde que contidos no citado Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, de 
15 de Dezembro (em vigor desde 1 de Janeiro de 2007 a 31.12. 20013).

Ora, julgando -se a recorrente com direito a invocar a falta de notificação dos auxílios e a obter 
a anulação da autoliquidação, cumpria -lhe, antes de mais, alegar e provar que os auxílios concedidos 
ultrapassavam os valores permitidos pelo direito comunitário. Isto porque, de acordo como o artº 342º, 
n.º 1 do Código Civil “Àquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do 
direito alegado”.

E não se diga que essa prova lhe seria difícil ou impossível, pois, em face do disposto nos artºs 7º 
e 12º da Lei n.º 65/93, de 26 de Agosto, o respetivo serviço estava obrigado a fornecer -lhe os elementos 
que entendesse, desde que invocasse a sua legitimidade para o efeito.

A única argumentação da recorrente para a anulação da liquidação  - na sua totalidade  - é a da 
violação formal da obrigação de notificação do auxílio imposta pelo artº 88.º do TCE (actual n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE).

Assim, ainda que a Comissão viesse a reconhecer mais tarde relativamente às taxas liquidadas a partir 
de 01.01.2007 a mesma natureza das liquidadas até então, nunca a pretensão da recorrente poderia vingar sem 
alegar e provar que os auxílios estavam obrigados a ser comunicados por ultrapassarem os valores “de minimis”.

Deste modo, limitando -se a recorrente a alegar abstratamente a falta de notificação dos auxílios à 
Comissão, mas sem provar se essa notificação era obrigatória, a sua pretensão não pode proceder, ainda 
que se entenda que a Comissão pode vir a pronunciar -se relativamente às taxas liquidadas posteriormente 
a 1 de Janeiro de 2007, no mesmo sentido em que se pronunciou às taxas liquidadas até 31.12.2006.

Em conclusão:
1º) A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as atribuições do Instituto 

da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do setor e representando mais de 62% do orçamento afeto ao 
financiamento dos serviços de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 



2946

pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada à qualificação dos auxílios, não 
estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respetivo procedimento legislativo de criação.

2º)  - A Comissão concluiu, logo no início do procedimento de averiguação, que a parte da taxa 
de promoção do vinho afeta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, tendo 
apenas considerado auxílio a parte referente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho portu-
guês nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e ao financiamento dos auxílios 
tratados na presente decisão (sito até 31.12.2006).”

3º) De todo o modo, nem todos os auxílios carecem de notificação à Comissão, devendo os Estados-
-Membros proceder aos registos dos auxílios concedidos e que se enquadrem nos Regulamentos que 
estabeleçam auxílios “de minimis”.

4º) Assim sendo, apesar de a Comissão não se ter pronunciado relativamente ao período posterior a 
1 de Janeiro de 2007 (ou mesmo que venha a pronunciar -se em sentido idêntico ao das taxas do período 
anterior), a pretensão da recorrente nunca poderia proceder pois que sempre teria de alegar e provar que 
os auxílios concedidos – isto aceitando que estamos perante auxílios para os feitos em causa nos autos 
– ultrapassavam os limites estabelecidos no Regulamento n.º 1998/2006 acima citado.

Em face do que ficou dito, improcedem as conclusões das alegações e, em consequência, o re-
curso.

XII. Nestes termos e pelo exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 26 de junho de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado.

(1) (Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999, do Conselho de 22 de março de 1999.)
(2) (Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, “O 

Papel dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da 
última frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE ?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, 
cit., p. 56.)

(3) (Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.)
(4) (Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.)
(5) (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.)
(6) (Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de novembro de 1990, Processo C -354/90.)
(7) (Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.)

(8) (Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui 
jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas de 
Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respetivo direito nacional, o que engloba o regime do procedimento 
administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis ao proce-
dimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou análogos 
meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A revogação 
de atos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, Revista do 
Ministério Público, Ano 33, outubro/dezembro, de 2012, pp. 33 ss.)

(9) (Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos artigos 281.º 
e 282.º da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos 
pasmados no artigo 73.º do CPTA.)

(10) (Segundo o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os pro-
duzidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
setor ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respetivos serviços regionais”.

Por sua vez, no artigo 11.º, n.º 1, dispõe -se que “São objeto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.)

(11) (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.)
(12) (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do 

Advogado -Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de setembro de 1990, proc C -5/89.)
(13) (Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.)
(14) (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, «Anotação ao artigo 107.º do TFUE», Tratado de Lisboa, Almedina 

Coimbra, 2012, p. 520.)
(15) (Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, processo C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. 

cit., p. 714.)
(16) (Cfr. Acórdão de 20 de novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).
(17) (Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.)
(18) (Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de setembro de 1990, processo C -5/89, Comissão c/ 

RFA, Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38.) 
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 Acórdão de 26 de junho de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do vinho. Auxílio estatal. Violação do dever de notificação do 
auxílio à Comissão Europeia. Ónus da prova do contribuinte relativamente ao 
dever de notificação dos auxílios.

Sumário:

 I — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., cobrada aos agentes do setor 
e representando mais de 62 % do orçamento afeto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respetivo procedimento legislativo de criação.

 II — A Comissão concluiu, logo no início do procedimento de averiguação, que a parte 
da taxa de promoção do vinho afeta ao financiamento do IVV, I. P., não constituía 
um auxílio de Estado, tendo apenas considerado auxílio a parte referente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 
Estados -Membros e de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados 
na presente decisão (isto até 31 de Dezembro de 2006).

 III — De todo o modo, nem todos os auxílios carecem de notificação à Comissão, de-
vendo os Estados -Membros proceder aos registos dos auxílios concedidos e que 
se enquadrem nos Regulamentos que estabeleçam auxílios «de minimis».

 IV — Assim sendo, apesar de a Comissão não se ter pronunciado relativamente ao 
período posterior a 1 de janeiro de 2007 (ou mesmo que venha a pronunciar -se 
em sentido idêntico ao das taxas do período anterior), a pretensão da recorrente 
nunca poderia proceder pois que sempre teria de alegar e provar que os auxílios 
concedidos — isto aceitando que estamos perante auxílios para os efeitos em causa 
nos autos – ultrapassavam os limites estabelecidos no Regulamento n.º 1998/2006 
acima citado.

Processo n.º 1263/12 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

I – A…………………., Lda., com os demais sinais dos autos, vem recorrer da decisão do Tribu-
nal Administrativo e Fiscal de Viseu, que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida 
contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção devida 
pelo Instituto da Vinha e do Vinho, referente ao mês de setembro de 2008 no montante de € 36,568,95, 
apresentando, para o efeito, alegações nas quais conclui:

A). O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-
cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de setembro de 2008.

B). A A………………. não se conforma com esta decisão e respetivos fundamentos, para mais 
quando os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C). Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante»  - cfr. página 25 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

D). Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de no-
tificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (atual n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE).
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E). É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A…………….., na questão que foi apreciada 
pelo Tribunal a quo, à aludida taxa de promoção nos presentes autos: a violação do disposto no artigo 88º, 
n.º 3, do TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) e consequente proibição de execução da medida, 
prevista no mesmo artigo.

F). A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito direto, pelo que é invocável pela A……………… perante os órgãos jurisdicionais nacio-
nais  - cf., neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS 
SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G). «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito di-
reto da proibição de execução prevista no art.º 93º, n.º 3, último período, do Tratado CE (atual art.º 88.º, 
n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposição.» — cf. 
Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTEUJK NOORD — BRABANT, processo C -174/02 
[sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, Acórdão de 
21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFET, proc. C -3994.

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar, na questão que foi apreciada pelo Tribunal a quo, 
a incompatibilidade com o mercado interno comunitário da medida em questão, ou invocar a eventual 
violação de qualquer outra disposição comunitária que determine a contrariedade substantiva da medida 
com o Direito Comunitário.

I). A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu  - ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender...  - o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J). Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«52. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a presente 
ação de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito 
Comunitário […]

58. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a contra-
riedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K). Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respetiva petição inicial, a A……………….. não alega 
na questão que foi apreciada pelo Tribunal a quo, a contrariedade substantiva ou a incompatibilidade 
da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não procura sustentar, a título principal, por que a 
medida de auxílio em questão e o seu incidível modo de financiamento seriam incompatíveis com o 
mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por exemplo, a existência de uma 
discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e os destinados à exportação, 
mencionada na página 25 da sentença posta em crise).

L). A A……………… sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respetiva 
não notificação prévia à Comissão Europeia e respetiva execução antes de decisão final da Comissão, 
ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE)  - cfr. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os artigos 20º, 21º, 25º e 26º respetivos.

M). Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
 - cfr. alíneas D) e E) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o proce-
dimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A…………….. com a sua petição inicial e dada 
por integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea E) dos factos provados).

N). Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cfr. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O). A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respetivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004  - conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, que 
ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em 
causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios 
não notificados».)

P). Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averiguações 
contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (atual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, é, 
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pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia da 
Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R). Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado co-
mum proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado 
execução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do 
TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S). A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do atual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cfr. página 25 da sentença recorrida);

T). O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior 
 - olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projetos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. [....] O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma decisão final».

U). É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra 
violada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição 
de uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V). Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «[...]a instauração pela impugnante da presente ação de 
impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a aspe-
tos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente improcedente» 
 - cf. página 23 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 72.º da contestação do IVV.

W. O reembolso  - ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efetuada pela 
A……………., com as demais consequências legais  - requerida nos presentes autos não decorre da 
adoção, por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em 
causa, por considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, 
aconteceria a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao 
âmbito dessa decisão); decorre, simples e diretamente, da violação da obrigação de notificação prévia 
e proibição de execução constante do artigo 88º, n.º 3, do TCE (atual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y). Em 20 de julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/in-
compatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), acessível 
em http://eurlex.europa.eu/LexUriserv/LexUriServ.do?uri=OJ:L: 2011:005:0011: 0026:P T:PDF

Z). Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de dezembro 
de 2006 (cfr. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de 
decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar 
que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, 
acessível no linkhttp://eurlex.europa.eu/LexUriserv/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:328:0049:0050:
PT:PDF

AA). Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do au-
xílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não vem 
validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreendidas em 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da jurisprudên-
cia comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C354/90) e foi alegado na petição 
inicial que dá causa aos autos (cf. artigo 31º respetivo) e explicado no parecer jurídico junto.

BB). Tais medidas  - em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos  - eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (atual artigo 108º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas por 
mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a juris-
prudência, o efeito direto da norma seria prejudicada e os direitos dos particulares, que as jurisdições 
nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cfr. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a petição de 
impugnação.

CC). «U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os atos de execução que são inválidos por 
terem sido adotados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], porquanto 
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«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.»  - cfr. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÕL-
LEITUNG IN ÕSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cfr., ainda, Acórdão de 21.102006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD). É irrelevante  - isso sim  - para o objeto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspetos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE). A taxa de promoção, sendo una, consubstancia  - conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cfr. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF). O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida  - a 
taxa de promoção  - é, inegavelmente, ilegal.

GG). A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e 
à publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objeto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C43/2004.

HH). Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa in-
fluencia, em consequência, de forma direta a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição 
do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção 
e formação.

II). Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (cfr., entre ou-
tros, Acórdãos de 25.06.1970. França/Comissão; de 21.10.2003, Eugene Van Calter, Openbaar Slachthuis; 
ou de 13.01.2005, Streejgewest Westelijk Noord -Brabant), este concreto modo de financiamento desses 
auxílios de Estado  - a taxa de promoção  - é parte integrante da medida de auxílio prevista: o produto 
da taxa de promoção influencia diretamente o montante dos auxílios em questão e, por consequência, 
influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios com o mercado comum, devendo, por isso, 
incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ). Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida  - cfr., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK). «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento 
do auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cfr. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL). Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cfr. parágrafo 130 
da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio modo 
de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível com as 
normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protetor que vai para além do auxílio propriamente 
dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores nacionais 
do setor e de coordenação da sua atividade).

MM). Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e atividades.

NN). A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, podendo ter um efeito protetor que vai para além desses auxílios propriamente 
ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser mantida em 
execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão sobre a 
respetiva compatibilidade com o mercado comum.

OO). A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido  - como o foi (cfr. 
parágrafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento 
das campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre 
os produtos nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do 
artigo 108º, n.º 3, do TFUE»)  - impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a 
anulação dos atos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que 
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o estabelecimento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão 
Europeia, é contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos 
relativamente ao ato de liquidação da taxa de promoção do período de outubro de 2009 veio a ser, com 
manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP). «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. I -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ). «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito direto (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado -Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»

 - cfr. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

RR). «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afe-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

 - cfr. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

SS). «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito direto 
do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos par-
ticulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da 
Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os atos de execução que eram inválidos por 
terem sido adotados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extédeur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cfr. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

TT).«64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais pro-
teger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito direto. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as 
consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos atos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

 - cfr. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no
UU). O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 

proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em 
crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

A implementação de uma medida parafiscal  - in casu, a chamada taxa de promoção  - que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afetação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia diretamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88º do TCE (atual artigo 108.º do TFUE)?

A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
 - consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afetação 
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legal percentual  - financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
atividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protetor que vai para além do auxílio propria-
mente dito que financia)?

O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afetação obrigatória  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respetiva compatibilidade?

Em caso negativo  - e na hipótese de o Estado  - Membro ter procedido à cobrança da referida me-
dida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação 
da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição 
ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

II. Foram apresentadas contra -alegações pelo Instituto do Vinho e da
A). O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 

do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência ao período mensal de setembro de 2008.

B). O objeto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso  - cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, nºs 2 e 3 e 685.º -A, nºs 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de julho de 
2012, proferido no recurso 053/2012.

C). A Recorrente limita o objeto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações  - cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D). Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E). Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respetivas apreciações, limita -se a invocar a incompreensão 
do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F). Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G). O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alegações 
que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º do 
CPPT, e à vasta jurisprudência superior  - cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1ª. Secção) no processo 
n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1ª. secção) no processo 
n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 de junho de 
1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de janeiro de 1992.

H). A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que “o 
financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio estatal”, 
conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante não 
faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão final 
no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo que, 
afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa um 
auxílio estatal, a adoção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão Europeia 
nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» — cfr. p. 29 da sentença recorrida.

I). No dia 1 de dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE  - hoje, 
artigo 108.º, n.º 2 do TFUE  -, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do 
Tratado sobre auxílios de Estado.

J). Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, atra-
vés das receitas da taxa em causa, das atividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comuni-
tária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na aceção do agora artigo 107.º do TFUE.
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K). Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consignação 
da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa larga 
componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L). A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do vi-
nho e dos produtos vínicos, ou seja, a atividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, não 
constitui um auxílio, na aceção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava qualquer 
notificação prévia à Comissão.

M). A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N). Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as preten-
sões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O). O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de setembro de 
2010, a qual foi objeto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P). Após negociações entre as partes, a Comissão adotou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de maio de 2012  - cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. nºs 1 e 2.

Q). A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e de 
países terceiros e as medidas relativas o respetivo regime de financiamento podem constituir auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de financiamento 
da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação prévia nos 
termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R). No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S). O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T). Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por 
nenhum dos agentes económicos do setor vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Co-
missão comunicando que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta 
razão o Estado considera a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder 
a qualquer reembolso.

U). Em setembro de 2012 - através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 -, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de dezembro de 2006 e cumprem 
os limites de minimis aí estabelecidos.

V). Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de 
qualquer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e 
que as medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais 
no âmbito do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 
do TFUE.

W). O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107º do TFUE.

III. O MP emitiu parecer de fls. 301/302 dos autos, no qual defende “… que deve ser negado 
provimento ao presente recurso, mantendo -se a sentença recorrida na ordem jurídica”.
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IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
V. Com interesse para a decisão, foram dados como provados no acórdão recorrido os seguintes 

factos:
A)  - No dia 30 de outubro de 2008, a A………………. procedeu à autoliquidação da quantia 

de € 36.568,95, a título de taxa de promoção referente ao mês de setembro de 2008  - cf. documento 
n.º 1.

B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de junho, com a redação que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C)  - Em janeiro de 2009, a impugnante apresentou a presente impugnação.
D)  - No dia 1 de dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE (cfr. 
doc. n.º 2 em anexo) com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado 
sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo ainda sido 
adotado decisão definitiva sobre o mérito da causa.

E)  - No documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE  - C 92/12, de 16.4.2005, sob a 
epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º Tratado CE (2005/C 

92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
1. Na sequência de uma queixa sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto da 

Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo produto 
dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afeto ao funcionamento do IVV é 

imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do setor vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as ações de promoção 

no caso em apreço até 1 de janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

…
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-

dade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxilio;

 - as medidas de auxilio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim com 
o o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compati-
bilidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
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auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.…”

VI. Apesar das longas e repetitivas conclusões das alegações da recorrente, a questão essencial 
a decidir no presente recurso é a referida na conclusão da alínea L): saber se a taxa de promoção em 
causa nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia, por 
força do disposto no artº 88º do TCE (atual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

Porém, há ainda que conhecer de outras duas questões:
a) A do não recebimento das alegações da recorrente, suscitada pelo recorrido nas conclusões B) 

a G) das suas contra -alegações:
b) A do reenvio prejudicial para o TJUE para conhecimento das questões suscitadas na parte final 

das alegações da recorrente.
Comecemos por conhecer da 1ª questão.
VI.1. Refere o recorrido que a recorrente limita o objeto do seu recurso à questão de saber se 

as medidas financiadas pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à 
Comissão Europeia dos auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, invocando ainda 
que o tribunal não conheceu desta questão.

Porém, ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respetivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i.., ao invés de atacar propriamente a 
decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a conduta do Tribunal baseando -se no por si 
já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à sua posição.

Ora, isto seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alegações que se 
apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2º do CPPT.

Será então que a recorrente não deu cumprimento ao disposto no n.º 1 do artº 685º -A do CPC?
Desde já diremos que o recorrido carece de razão.
Na verdade, embora a recorrente alegue que a sentença não terá compreendido bem o vício por 

si imputado à autoliquidação, acaba por considerar que esta cometeu erro de julgamento e diz porquê, 
pedindo a revogação desta (v. as primeiras páginas das alegações e a conclusão da alínea UU). Sendo 
assim, a recorrente, ao defender a posição já assumida na petição inicial, nada mais está a fazer do que 
a tentar demonstrar o erro de julgamento, que, em seu entender, a sentença cometeu.

VI.2. Quanto à 2ª questão  - reenvio prejudicial para o TJUE  - entende -se ser o mesmo desneces-
sário, uma vez que existe legislação e jurisprudência suficientemente claras e que se citarão no texto 
que se segue, que permitem a decisão.

Posto isto passemos à questão essencial acima identificada.
VII.1. Conforme acima referido, a recorrente pretende a anulação da taxa impugnada, na sua 

totalidade, por ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia, por força do 
disposto no artº 88º do TCE (atual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

VII.2. A decisão recorrida julgou totalmente improcedente a impugnação, louvando -se na seguinte 
argumentação:

Auxílios estatais são aqueles “concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, 
independentemente da forma que assumam que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, promo-
vendo certas empresas ou certas produções” – artº 87º, n.º 1 do Tratado de Roma.

Só são incompatíveis com o mercado comum os auxílios de Estado que afetem as trocas comerciais 
entre os Estados -membros e ameacem falsear a concorrência.

O regime comunitário de auxílios estatais assenta num sistema de autorização prévia nos termos do 
qual a Comissão Europeia determina se uma medida de auxílio que o Estado -membro pretende conceder 
pode beneficiar das derrogações previstas nos nºs 2 e 3 do artº 87º do Tratado da União Europeia.

Relativamente à taxa de promoção em causa nos autos, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004 
(v. alínea g) do probatório supra), veio dizer o seguinte:

 - o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-
dade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

Deste modo, não constituindo a taxa de promoção “auxílio” para efeitos daquele artº 87º, não 
pode a taxa ser considerada ilegal.
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É certo que a Comissão manifestou dúvidas quanto à compatibilidade com o mercado comum 
no que se refere às medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, 
assim como quanto ao financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação, tendo dado início ao 
processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE quanto aos mesmos.

Porém, esses auxílios objeto de investigação pela Comissão, são totalmente estranhos à matéria 
dos autos pois que:

 - quanto aos vinhos produzidos em Portugal, ainda que comercializados fora do país, a Comissão 
afirmou que “não se afigura … existir discriminação entre os produtos nacionais destinados ao mercado 
nacional e os destinados à exportação”

Não se coloca, assim, a propósito da atividade desenvolvida pela impugnante e nos presentes 
autos em concreto, qualquer problema de direito comunitário derivado da taxa de promoção a que se 
encontra sujeita por lei.

Relativamente à alegada proibição de o Estado executar o auxílio até à decisão final da Comissão, 
foi entendido na sentença que em lado nenhum da sua Decisão a Comissão mencionou a proibição de 
executar o auxílio, até porque ela própria refere não estar em causa auxílio estatal no caso do financia-
mento de prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV.

Resulta das conclusões 145 e 148 da Decisão que o efeito suspensivo do n.º 3 do artº 88 do Tra-
tado CE se reporta apenas aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados 
de outros Estados -membros e de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente 
Decisão.

As dúvidas da Comissão prendiam -se com aqueles auxílios e não os restantes, pelo que, não 
existindo dúvidas não há procedimento de investigação e, assim, também não há lugar a efeito sus-
pensivo.

A entender -se de outra forma, ficaria totalmente desprovido de sentido o facto de a Comissão se 
ter dado ao trabalho de separar os auxílios estatais dos não estatais.

VII.3. A posição assumida pela recorrente nas suas alegações é a seguinte:
Ao contrário do que foi discutido na sentença recorrida, a ilegalidade que a recorrente apontou 

à taxa de promoção, foi a violação do disposto no artº 88º, n.º 3 do TCE (o atual n.º 3 do artº 108º do 
TFUE) e a consequente proibição de execução da medida prevista no mesmo artigo.

A recorrente não invocou a incompatibilidade com o mercado interno comunitário da medida em 
questão ou a violação de qualquer outra norma comunitária que determine a contrariedade substantiva 
da medida com o direito comunitário, já que o juízo de compatibilidade ou de incompatibilidade com 
o mercado interno está sempre dependente da intervenção da Comissão Europeia.

O tribunal recorrido confundiu, por isso, a questão suscitada expressa e claramente pela recorrente 
na petição inicial de impugnação.

Ora, a recorrente reafirma que é essa a questão por si suscitada e dúvidas não restam em face das 
alíneas F) e G) do probatório supra, sobre a ilegalidade manifesta e incontestável da taxa de promoção, 
à qual o Estado Português deu execução sem autorização da Comissão.

A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respetivo modo de financiamento no 
conjunto dos auxílios não notificados e iniciou o procedimento de exame contraditório C -43/2004, o 
que constitui prova plena de que a medida em questão foi executada sem a notificação e autorização 
prévia da Comissão.

Assim, e independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado 
comum proferida a final sobre a medida em causa, o Estado Português não lhe podia ter dado execução. 
A proibição de execução foi até recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 de Decisão.

De qualquer forma, ainda que a Comissão viesse a declarar a totalidade do auxílio compatível 
com o mercado comum, essa Decisão não poderia validar “ex post facto” as medidas de implemen-
tação e execução até então empreendidas em violação da obrigação da notificação prévia e proibição 
de execução.

A taxa de promoção é una, consubstancia a fonte de financiamento de auxílios de Estado pelo que 
não poderia ter sido posta em execução sem ter sido notificada previamente à Comissão e até que esta 
emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade ou não da mesma taxa de promoção com o Direito 
Comunitário.

Ainda que a taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não revistam 
a natureza de auxílios, o que é facto é que ele constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à 
promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida.

Por tudo isto impõe -se aos órgãos jurisdicionais nacionais declararem a anulação dos atos de 
liquidação da taxa de promoção, sendo certo, conforme já decidido pelo TJUE, que a ilegalidade não é 
afetada pelo facto de a Comissão vir a considerar um auxílio compatível com o mercado comum.
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VII.4. O recorrido, por sua vez, e em defesa da decisão recorrida, veio argumentar da seguinte forma:
Relativamente ao processo previsto no artº 108º do TFUE e à Decisão da Comissão Europeia 

n.º C -43/2004 dele resultam duas conclusões:
a) O processo em causa, que teve por objeto a taxa de promoção, teve um âmbito muito reduzido, sendo 

que a Comissão não apresentou dúvidas face aos aspetos essenciais da existência da referida taxa;
b) As poucas medidas que foram objeto de investigação pela Comissão Europeia no processo em 

causa, nada têm a ver com as questões de fundo de que se ocupam os presentes autos.
A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas:
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à promoção.
Assim, mesmo que fosse válida a argumentação da recorrente, apenas poderia estar em causa no 

presente recurso uma percentagem reduzidíssima da taxa de promoção, pois a Comissão logo concluiu 
que as outras medidas não constituíam auxílios estatais.

Todavia, mesmo quanto ao financiamento pelo qual prosseguiu a investigação da Comissão, foi a 
final concluído que não existia obrigação de notificação nos termos do artº 108º, n.º 3 do TFUE.

Com efeito, a Decisão n.º C -43/2004 foi objeto de recurso pelo Estado Português e, após negocia-
ções entre as partes quanto aos termos das alterações a Comissão adotou a Decisão C(2012) 2011 final, 
de 4 de abril de 2012 que alterou as condições 7ª e 9ª da Decisão de 2010 –C(2010) 4891 de 20.07.2010.

Assim, da Decisão C(2010) 4891Comissão de 20.07.2010, alterada pela Decisão C(2012) 2011 
final de 4 de abril de 2012, resultam as seguintes conclusões:

A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
de países terceiros e as medidas relativas o respetivo regime de financiamento podem constituir auxílios 
de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de financia-
mento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação prévia 
nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Comissão 
manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios esta-
tais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em que a 
Comissão consideraria a Decisão como executada.

O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de dezembro de 2006, estabelece, no seu 
artigo 2º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no n.º 1, do 
artigo 107º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do artigo 108º 
do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período 
de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do setor vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

Em setembro de 2012  - através de carta junta em anexo a estas contra - alegações como doc. n.º 3  -, 
a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas como 
auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram abran-
gidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de dezembro de 2006 e cumprem os 
limites de minimis aí estabelecidos.

Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qualquer 
incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as medi-
das financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito do 
procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108º, n.º 3 do TFUE.

O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas não 
colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao dever 
de notificação prévia instituído no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de Estado 
nos termos do artigo 107º do TFUE.

VIII. Para a decisão é relevante a seguinte legislação:

Artigo 1º. do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
1 - Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produzidos 

noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que 
constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relati-
vamente à promoção genérica e à coordenação geral do setor ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respetivos serviços regionais.
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Artigo 11º, n.º 2 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
2 - Do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 

da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos.

Artigo 12º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio
1 - Para os vinhos e produtos vínicos certificados, a taxa de promoção é devida pelos agentes 

económicos referidos no artigo 6º e deve ser liquidada e cobrada simultaneamente, consoante os casos, 
num dos atos previstos nas alíneas a) e b) do artigo 7º, devendo a entidade certificadora proceder à 
liquidação e cobrança das duas taxas no mesmo ato

Artigo 107º do TFUE (ex -artigo 87º TCE)
1. Salvo disposição em contrário dos Tratados, são incompatíveis com o mercado interno, na 

medida em que afetem as trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos 
Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem 
ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções.

Artigo 108º do TFUE (ex -artigo 88º TCE)
1. A Comissão procederá, em cooperação com os Estados -Membros, ao exame permanente dos regimes 

de auxílios existentes nesses Estados. A Comissão proporá também aos Estados -Membros as medidas ade-
quadas, que sejam exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do mercado interno.

2. Se a Comissão, depois de ter notificado os interessados para apresentarem as suas observações, 
verificar que um auxílio concedido por um Estado ou proveniente de recursos estatais não é compatível 
com o mercado interno nos termos do artigo 107º, ou que esse auxílio está a ser aplicado de forma 
abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio no prazo que ela fixar.

Se o Estado em causa não der cumprimento a esta decisão no prazo fixado, a Comissão ou qual-
quer outro Estado interessado podem recorrer diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia, 
em derrogação do disposto nos artigos 258º e 259º.

A pedido de qualquer Estado -Membro, o Conselho, deliberando por unanimidade, pode decidir 
que um auxílio, instituído ou a instituir por esse Estado, deve considerar -se compatível com o mercado 
interno, em derrogação do disposto no artigo 107º ou nos regulamentos previstos no artigo 109º, se 
circunstâncias excecionais justificarem tal decisão. Se, em relação a este auxílio, a Comissão tiver dado 
início ao procedimento previsto no primeiro parágrafo deste número, o pedido do Estado interessado 
dirigido ao Conselho terá por efeito suspender o referido procedimento até que o Conselho se pronuncie 
sobre a questão.

Todavia, se o Conselho não se pronunciar no prazo de três meses a contar da data do pedido, a 
Comissão decidirá.

3. Para que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente 
dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que 
determinado projeto de auxílio não é compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107º, 
deve sem demora dar início ao procedimento previsto no número anterior. O Estado -Membro em causa 
não pode pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma 
decisão final.

4. A Comissão pode adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais que, conforme 
determinado pelo Conselho nos termos do artigo 109º, podem ficar dispensadas do procedimento pre-
visto no n.º 3 do presente artigo.

Artigo 109º do TFUE (ex -artigo 89º TCE)
O Conselho, sob proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu, pode adotar todos 

os regulamentos adequados à execução dos artigos 107º e 108º e fixar, designadamente, as condições 
de aplicação do n.º 3 do artº 108º.

REGULAMENTO (CE) n.º 659/1999 do CONSELHO, de 22 de março de 1999

Artigo 2º

Notificação de novo auxílio

1. Salvo disposição em contrário dos regulamentos adotados nos termos do artigo 94º ou de outras 
disposições pertinentes do Tratado, a Comissão deve ser notificada a tempo pelo Estado -membro em 
causa de todos os projetos de concessão de novos auxílios. A Comissão informará imediatamente o 
Estado -membro da receção da notificação.
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2. Na notificação, o Estado -membro em causa deve fornecer todas as informações necessárias 
para que a Comissão possa tomar uma decisão nos termos dos artigos 4º e 7º, adiante designada «no-
tificação completa».

Artigo 3º
Cláusula suspensiva

Os auxílios a notificar nos termos do n.º 1 do artigo 2º não serão executados antes de a Comissão 
ter tomado, ou de se poder considerar que tomou, uma decisão que os autorize.

Artigo 4º
Análise preliminar da notificação e decisões da Comissão

1. A Comissão procederá à análise da notificação imediatamente após a sua receção. Sem preju-
ízo do disposto no artigo 8º, a Comissão tomará uma decisão nos termos dos nºs 2, 3 ou 4 do presente 
artigo.

2. Quando, após análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada não constitui 
um auxílio, fará constar esse facto por via de decisão.

3. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que não há dúvidas quanto à compa-
tibilidade da medida notificada com o mercado comum, na medida em que está abrangida pelo n.º 1 do 
artigo 92º do Tratado, decidirá que essa medida é compatível com o mercado comum, adiante designada 
«decisão de não levantar objeções». A decisão referirá expressamente a derrogação do Tratado que 
foi aplicada.

4. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada suscita 
dúvidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum, decidirá dar início ao procedimento 
formal de investigação nos termos do n.º 2 do artigo 93º do Tratado, adiante designada «decisão 
de início de um procedimento formal de investigação».

Artigo 17º
Cooperação nos termos do n.º 1 do artigo 93º do Tratado

1. A Comissão obterá do Estado -membro em causa todas as informações necessárias para, em 
cooperação com o Estado -membro, proceder ao exame dos regimes de auxílio existentes, nos termos 
do n.º 1 do artigo 93º do Tratado.

2. Quando a Comissão considerar que um regime de auxílio existente não é ou deixou de ser 
compatível com o mercado comum, informará o Estado -membro em causa da sua conclusão preliminar 
e dar -lhe -á a possibilidade de apresentar as suas observações no prazo de um mês. A Comissão pode 
prorrogar este prazo em casos devidamente justificados.

(Regulamento (CE) n.º 994/98 do Conselho de 7 de maio de 1998)

Artigo 2º
De minimis

1. A Comissão pode, através de regulamento adotado nos termos do artigo 8º do presente regu-
lamento, determinar que, tendo em conta a evolução e o funcionamento do mercado comum, determi-
nados auxílios não satisfazem todos os critérios previstos no n.º 1 do artigo 92º do Tratado sendo, por 
conseguinte, isentos do processo de notificação previsto no n.º 3 do artigo 93º do Tratado, desde que os 
auxílios concedidos a uma mesma empresa, durante determinado período, não excedam um montante 
fixo determinado.

2. Os Estados -membros prestarão a todo o tempo, a pedido da Comissão, todas as informações 
adicionais relativas aos auxílios isentos nos termos do n.º 1.

Regulamento (CE) n.º 69/2001 da Comissão de 12 de janeiro de 2001

Artigo 2º
Auxílios de minimis

1. Considera -se que as medidas de auxílio não preenchem todos os critérios do n.º 1 do artigo 87º 
do Tratado, não sendo, por conseguinte, abrangidas pelo procedimento de notificação previsto no n.º 3 
do artigo 88º do Tratado, se reunirem as condições estabelecidas nos nºs 2 e 3.

2. O montante total dos auxílios de minimis concedidos a uma empresa não pode exceder 100000 
euros durante um período de três anos. Este limiar é aplicável independentemente da forma dos auxílios 
ou do objetivo prosseguido.
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3. O limiar fixado no n.º 2 é expresso em termos de subvenção. Todos os valores utilizados referir -se -ão 
aos montantes brutos, isto é, antes da dedução de impostos diretos. Sempre que um auxílio for concedido 
sob uma forma distinta da subvenção, o montante do auxílio será o seu equivalente -subvenção bruto.

O valor dos auxílios desembolsáveis em várias prestações será o seu valor atualizado reportado ao 
momento da concessão. A taxa de juro a utilizar para efeitos de atualização e do cálculo do montante 
do auxílio, no caso de um empréstimo em condições preferenciais, será a taxa de referência aplicável 
no momento da concessão.

Artigo 4º

1. O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da data da sua publicação 
no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.  - (JO L 10 de 13.1.2001)

Mantém -se em vigor até 31 de dezembro de 2006.

Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão de 15 de dezembro de 2006

Artigo 2º

Auxílios de minimis

1. Considera -se que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no n.º 1 do artigo 87º 
do Tratado, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do artigo 88º do Tratado, 
se reunirem as condições estabelecidas nos nºs 2 a 5.

2. O montante total dos auxílios de minimis concedidos a uma empresa não pode exceder 200 
000 euros, durante um período de três exercícios financeiros. Na totalidade, os auxílios de minimis 
concedidos a qualquer empresa que desenvolva atividades no setor dos transportes rodoviários não 
pode exceder 100 000 euros, durante um período de três exercícios financeiros.

Estes limiares são aplicáveis qualquer que seja a forma dos auxílios de minimis ou o seu objetivo 
e independentemente de os auxílios concedidos pelo Estado -Membro serem financiados, no todo ou 
em parte, por recursos comunitários. O período é determinado com base nos exercícios financeiros 
utilizados pela empresa no Estado -Membro em causa.

Sempre que o montante total de um auxílio concedido ao abrigo de uma medida de auxílio exce-
der este limiar, o montante do auxílio, incluindo qualquer fração que não exceda esse limiar, não pode 
beneficiar do disposto no presente regulamento.

Neste caso, a aplicação do presente regulamento não pode ser invocada relativamente a tal medida 
de auxílio, nem no momento da concessão do auxílio nem posteriormente.

Artigo 6º

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia.

É aplicável a partir de 1 de janeiro de 2007 e até 31 de dezembro de 2013.
IX. Em face das normas do DL n.º 119/97, de 15 de maio (artº 1º, n.º 1), temos então que a taxa 

de promoção incide sobre a produção dos vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, 
bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, constituindo contrapartida dos serviços 
prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho, relativamente à promoção genérica e à coordenação geral 
do setor. Aliás, esta promoção constitui mesmo uma das atribuições daquele Instituto (artº 5º, n.º 1 do 
Decreto -Lei n.º 102/93, de 2 de abril).

A mesma taxa destina -se a financiar:
1. A promoção genérica do setor:
2. A coordenação geral do setor.
Do produto dessa taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 

da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos.

Também a Decisão C -43/2004 da Comissão referida e transcrita no probatório supra distinguiu 
as várias atividades financiadas por aquela taxa, a saber:

 - o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação.

IX.1. Como é sabido o Tratado CEE, relativamente a auxílios por parte dos Estados -membros, 
determinava no seu artº 87º, n.º 1 (hoje artº 107º, n.º 1 do TFUE) que salvo disposição em contrário 
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dos Tratados, eram incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetassem as trocas co-
merciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos 
estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, 
favorecendo certas empresas ou certas produções.

E, a fim de evitar auxílios ofensivos dos Tratados, era estabelecido um procedimento através do 
qual a Comissão, em cooperação com os Estados -Membros, procedia ao exame permanente dos regimes 
de auxílios existentes nesses Estados, propondo também aos mesmos as medidas adequadas que fossem 
exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do mercado interno.

No âmbito de tal procedimento, verificando a Comissão que um auxílio concedido por um Estado ou 
proveniente de recursos estatais não é compatível com o mercado interno, ou que esse auxílio está a ser aplicado 
de forma abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio no prazo que ela fixar.

Este regime impõe que os Estados -membros devam informar a Comissão atempadamente dos pro-
jetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que determinado 
projeto de auxílio não é compatível com o mercado interno deve sem demora dar início ao procedimento 
previsto no citado artº 88º (hoje 108º do TFUE). O Estado -Membro em causa não pode pôr em execução 
as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma decisão final.

Todavia, a Comissão pode também adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais 
que podem ficar dispensadas do procedimento acima referido. A eles nos referiremos adiante.

IX.2. No caso concreto dos autos, não existiu uma comunicação prévia por parte do Estado 
Português no sentido de que pretendia conceder auxílios ao setor da vinha e do vinho, antes tendo 
havido uma queixa, tal como resulta da parte inicial da Decisão de 20 de julho de 2010 relativa à taxa 
parafiscal de promoção do vinho aplicada por Portugal C 43/04 (ex NN 38/03)  - Jornal Oficial n.º L 
005, de 08/01/2011, págs. 0011  - 0026

Com efeito aí ficou escrito o seguinte:
“(1)Na sequência de uma queixa, a Comissão Europeia questionou as autoridades portuguesas, por 

ofício de 20 de janeiro de 2003, sobre uma taxa parafiscal de promoção do vinho, cobrada pelo Instituto 
da Vinha e do Vinho, assim como sobre as medidas financiadas pelo produto dessa imposição”.

(2) A Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia respondeu à Comissão por 
ofício de 14 de março de 2003. Em resposta às perguntas formuladas pelos serviços da Comissão por 
telecópias de 14 de maio e 22 de dezembro de 2003, foram enviadas informações complementares por 
ofícios de 4 de agosto e 2 de setembro de 2003 e de 24 de fevereiro e 15 de julho de 2004.

(3) Uma vez que foi dada execução ao dispositivo em causa desde 1995, sem autorização prévia da 
Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados. Com efeito, as medidas aplicadas 
por Portugal constituem novos auxílios, não notificados à Comissão e, por esse facto, ilegais, nos termos 
do artigo 1º, alínea f), do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de março de 1999, que 
estabelece as regras de execução do artigo 93º do Tratado CE [3] (atual artigo 108.º do TFUE).

(4) Por ofício de 6 de dezembro de 2004 [C(2004) 4522], a Comissão notificou a Portugal a sua 
decisão de início do procedimento formal de exame previsto no artigo 108º, n.º 2, do TFUE relativa-
mente ao auxílio em causa. A decisão da Comissão de dar início ao procedimento foi publicada no 
Jornal Oficial das Comunidades Europeias [4].  - JO C 92 de 16.4.2005, p. 12.

IX.3. Porém, anteriormente e relativamente a esta mesma queixa a Comissão havia já decidido 
o seguinte:

(AUXÍLIO ESTATAL — PORTUGAL
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do vinho Convite 

para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE  - JO C 92 de 
16.4.2005, p. 12

IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
— o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

— o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas 
de promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

— as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte, dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

(146) Tendo em conta as considerações expendidas, a Comissão convida Portugal, no âmbito do 
processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE, a apresentar, no prazo de um mês a contar da data 
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da receção da presente, as suas observações e a prestar todas as informações úteis para a apreciação das 
medidas em causa, nomeadamente quanto à natureza não discriminatória do método de financiamento 
dos auxílios tratados na presente decisão e quanto ao caráter objetivo da campanha de publicidade 
desenvolvida nos mercados dos Estados -Membros e de países terceiros.

IX.4. Aqui chegados, em face dos factos provados nos autos, da legislação transcrita e da Decisão 
da Comissão, podemos retirar as seguintes conclusões:

1ª) A taxa de promoção prevista no DL n.º 119/97, de 15 de maio, engloba várias parcelas.
2ª) Dessas parcelas o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV 

enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal, bem 
como o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constituem um auxílio estatais 
para efeitos do Tratado CEE (hoje TFUE).

Deste modo, uma parte da taxa que financia estas atividades é legal, não ofendendo as normas do 
Tratado apontadas pela recorrente.

Porém, constituindo a taxa uma unidade, embora aquela parte não constitua auxílio, será que 
mesmo assim o Estado Português estava obrigado à notificação acima referida, porque a outra parte da 
taxa veio a ser considerado auxílio?

X. Esta questão foi desenvolvidamente tratada no Acórdão deste STA (e Secção) de 23 de abril 
passado, proferido no Processo n.º 29/13, onde ficou escrito, para além do mais, o seguinte:

“6. O controlo dos auxílios não notificados
O artº. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente 

notificada dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma decisão 
final (obrigação de não atuar ou de «standstill») (1).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito direto na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente à 
Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda a 
ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (2).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os atos praticados durante o período da proibição 
contida no artº. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afeta a validade dos 
atos de execução de medidas de auxílio, e que a adoção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os atos inválidos»” (3). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acór-
dão de 1973 (4), competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do Direito 
Comunitário, com vista a restabelecer o satus quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excecional importância (5).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final da 
Comissão (6). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição 
de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de fevereiro de 
2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição de 
auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é 

apreciado após a Comissão ter adotado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter 
sido declarada a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da 
validade dos atos de execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, 
o direito comunitário impõe lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efetivamente os 
efeitos da ilegalidade. Mas não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, 
mesmo na falta de circunstâncias excecionais.». (7)
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No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objeto a restituição dos auxílios 
suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, como 
vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de 
promoção em causa durante o respetivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro 
lado, coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da autoliquidação em causa 
(relativa a setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 2004 dar 
início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no artigo 6º do 
regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação da obrigação 
de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (8), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (9), no caso concreto, por ilegalidade formal, 
as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria que a 
autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distinguir, por 
um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas ações de promoção e publicidade 
dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respetivo financiamento, 
através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente da taxa cobrada 
aos operadores do setor vitivinícola e afeta, no essencial, ao financiamento da atividade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da autoliquidação, no valor 
de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de setembro de 2007, com 
fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (10), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um ato legislativo não tiver tido lugar a sua notificação 
à Comissão ou se o ato legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha pronunciado 
de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência será a veri-
ficação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (11).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do artº. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de novembro de 1991 (12).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (13).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja seletiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afete o comércio entre os EM” (14).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (15), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não perceção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do setor desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
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que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afetação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (artº. 11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto de não 
existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, como vimos, 
em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. Por outro 
lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do setor e cujo objetivo essencial de 
criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não implica, à partida, 
um auxílio concedido direta ou indiretamente através de recursos do Estado e, por outro lado, serem 
imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos auxílios de Estado (16).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, a 
Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das atividades 
desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do setor 
vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um 
auxílio de Estado na aceção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da República 
Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 
de dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afeta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afeta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais ações é que se poderia averiguar se seriam 
ou não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” (17) de tal medida envolver auxílios estatais (18), em termos de exigir 
a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente 
suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilegalidade 
da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o respetivo pro-
cedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do artº. 88º do TCE (ponto L das Conclusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da autoliquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside na 
particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor de 
ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas pelas 
vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não subiste 
qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da nulidade seria 
manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a receita da taxa afeta 
ao financiamento das atividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do seu orçamento e que a 
componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da atividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.
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Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais.Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afetada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no artº. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da autoliquidação não pode deixar de levar em conta 
as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra «standstill», 
sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados os limites de mi-
nimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida”.
XI. Porque a situação tratada no transcrito aresto é idêntica à dos presentes autos, sendo os mesmos 

os intervenientes e sendo as alegações e contra -alegações exatamente iguais, variando apenas o montante 
e o período temporal da taxa, a doutrina que dele resulta é inteiramente transponível para o caso dos autos.

Todavia, adiantaremos ainda as seguintes considerações, atendendo a que a Decisão da Comissão 
acima referida e transcrita parcialmente no probatório, refere expressamente que “(133) A presente 
decisão limita -se ao exame da aplicação da taxa parafiscal a partir da sua entrada em vigor e até 31 
de dezembro de 2006, data de entrada em vigor das novas Orientações comunitárias para os auxílios 
estatais no setor agrícola e florestal no período 2007 -  -2013, sem prejuízo da posição que a Comissão 
tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa data”.

Na verdade, desta última frase parece resultar que a Comissão irá continuar a analisar a questão 
à luz novas Orientações comunitárias para os auxílios estatais no setor agrícola e florestal no período 
2007 -  -2013, o que aconselharia a que se aguardasse por tal decisão ou, pelo menos, que se obtivesse 
informação segura sobre se essa análise irá continuar ou não.

Porém, pelas razões que se adiantarão, entendemos que os autos permitem uma decisão segura sem 
necessidade de quaisquer outras diligências, mesmo estando em causa taxa autoliquidada em 2008.

XI.1. O artigo 108º do TFUE (ex -artigo 88º TCE) determina no seu n.º 3 que a Comissão pode 
adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais que, conforme determinado pelo Conse-
lho nos termos do artigo 109º, podem ficar dispensadas do procedimento previsto no n.º 3 do presente 
artigo (informação atempadamente dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios).

Do mesmo modo, estabelece o artigo 109º do TFUE (ex -artigo 89º TCE) que o Conselho, sob pro-
posta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu, pode adotar todos os regulamentos adequados 
à execução dos artigos 107º e 108º e fixar, designadamente, as condições de aplicação do n.º 3 do artº 108º.

Neste sentido, o Regulamento (CE) n.º 994/98 do Conselho de 7 de maio de 1998) veio de-
terminar no seu artigo 2º, n.º 1 que a Comissão pode, através de regulamento adotado nos termos do 
artigo 8º do presente regulamento, determinar que, tendo em conta a evolução e o funcionamento do 
mercado comum, determinados auxílios não satisfazem todos os critérios previstos no n.º 1 do artigo 92º 
do Tratado sendo, por conseguinte, isentos do processo de notificação previsto no n.º 3 do artigo 93º 
do Tratado, desde que os auxílios concedidos a uma mesma empresa, durante determinado período, 
não excedam um montante fixo determinado.

Na sequência de todas as normas transcritas, e com aplicação a partir de 1 de janeiro de 2007 e 
até 31 de dezembro de 2013, veio o Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão de 15 de dezembro 
de 2006 estabelecer o seguinte:

“Artigo 2º

Auxílios de minimis

1. Considera -se que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no n.º 1 do artigo 87º 
do Tratado, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do artigo 88º do Tratado, 
se reunirem as condições estabelecidas nos nºs 2 a 5.

2. O montante total dos auxílios de minimis concedidos a uma empresa não pode exceder 
200 000 euros, durante um período de três exercícios financeiros. Na totalidade, os auxílios de mini-
mis concedidos a qualquer empresa que desenvolva atividades no setor dos transportes rodoviários não 
pode exceder 100 000 euros, durante um período de três exercícios financeiros.

Estes limiares são aplicáveis qualquer que seja a forma dos auxílios de minimis ou o seu objetivo 
e independentemente de os auxílios concedidos pelo Estado -Membro serem financiados, no todo ou 
em parte, por recursos comunitários. O período é determinado com base nos exercícios financeiros 
utilizados pela empresa no Estado -Membro em causa.
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Sempre que o montante total de um auxílio concedido ao abrigo de uma medida de auxílio exce-
der este limiar, o montante do auxílio, incluindo qualquer fração que não exceda esse limiar, não pode 
beneficiar do disposto no presente regulamento.

Neste caso, a aplicação do presente regulamento não pode ser invocada relativamente a tal medida 
de auxílio, nem no momento da concessão do auxílio nem posteriormente”.

XI.2. Em face do que ficou dito e para efeitos de controlo da concessão dos auxílios dispensados 
de notificação à Comissão, já o Regulamento (CE) n.º 69/2001 da Comisão de 12 de janeiro de 2001 
determinava no seu artº 3º, n.º 3 que:

“3. Os Estados -Membros registarão e compilarão todas as informações relativas à aplicação do 
presente regulamento.

Esses registos conterão todas as informações necessárias para comprovar que as condições 
estabelecidas no presente regulamento foram respeitadas. No que se refere aos auxílios de minimis 
individuais, os Estados -Membros conservarão estes registos por um período de 10 anos subsequente à 
data de concessão do auxílio e no que se refere aos regimes de auxílios de minimis, por um período de 
10 anos subsequente à data em que o último auxílio individual foi concedido ao abrigo desse regime. 
Mediante pedido escrito da Comissão, os Estados -Membros transmitir -lhe -ão, no prazo de 20 dias úteis 
ou num prazo mais longo eventualmente indicado nesse pedido, todas as informações que a Comissão 
entenda necessárias para apreciar o respeito das condições estabelecidas no presente regulamento e, 
em especial, o montante total de auxílios de minimis recebido por uma empresa”.

Em Portugal essa tarefa foi inicialmente atribuída, por despacho de 11 de setembro de 2002 da 
Ministra das Finanças (Despacho n.º 584/02/MEF), à Direção -Geral do Desenvolvimento Regional e 
atualmente de acordo com a Resolução de Conselho de Ministros n.º 27/2009, publicada no DR n.º 56, 
I Série, de 20 de março, cabe ao Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP (IFDR).

Sobre esta matéria, a referida Resolução diz o seguinte:
“Os artigos 87.º e 88.º do Tratado da Comunidade Europeia regulam a atribuição de auxílios de 

Estado às empresas, de forma a tentar evitar distorções ao nível do mercado interno.
A política de concorrência da União Europeia, desenvolvida nesse âmbito, acolhe a existência de 

auxílios de Estado de reduzido valor que se considera não serem suscetíveis de afetar de forma signi-
ficativa o comércio e a concorrência entre Estados membros.

Foi com este enquadramento que foi consagrada, através do Regulamento (CE) n.º 69/2001, da Comis-
são, de 12 de janeiro, entretanto revogado, a regra de minimis que isentava este tipo de auxílio do dever de 
notificação prévia à Comissão Europeia, previsto no n.º 3 do artigo 88.º do Tratado da Comunidade Europeia.

Contudo, os Estados membros só podem conceder novos auxílios sem necessidade de comunicação 
prévia à Comissão Europeia, ao abrigo da exceção de minimis, designados auxílios de minimis, depois de 
terem verificado que tal concessão não fará com que o montante total de auxílios de minimis recebido pela 
empresa em causa nesse Estado membro durante o período que abrange o exercício financeiro em causa, bem 
como os dois exercícios financeiros anteriores, ultrapasse o limiar estabelecido no referido Regulamento.

De acordo com o que dispunha o artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 69/2001, da Comissão, de 
12 de janeiro, o Estado membro podia proceder ao controlo da cumulação dos auxílios de minimis de 
duas formas alternativas:

Mediante obtenção da empresa beneficiária do auxílio de minimis de informações completas sobre 
outros auxílios de minimis recebidos nos três anos anteriores; ou

Através de um registo central dos auxílios de minimis atribuídos com informações completas 
sobre todos os auxílios deste tipo concedidos.

Neste contexto, foi decidido criar um registo central de auxílios de minimis, tendo sido cometida 
esta responsabilidade à ex -Direção -Geral do Desenvolvimento Regional, conforme despacho n.º 584/02/
MEF, de 11 de setembro de 2002.

O referido Regulamento (CE) n.º 69/2001, da Comissão, de 12 de janeiro, vigorou até 31 de de-
zembro de 2006, encontrando -se agora em vigor, desde 1 de janeiro de 2007, um novo enquadramento 
sobre a matéria, previsto no Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, de 15 de dezembro.

Também o artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, de 15 de dezembro, 
dispõe que o controlo poderá ser efetuado mediante a obtenção, por parte da empresa em causa de uma 
declaração escrita ou através de um registo central de auxílios de minimis.

Considerando que os auxílios de Estado concedidos ao abrigo da regra de minimis tanto podem ser 
enquadrados ao abrigo de programas cofinanciados por fundos comunitários, como por instrumentos 
da inteira responsabilidade do Estado Português, importa ter presente que o registo central extravasa o 
âmbito dos anteriores Quadros Comunitários de Apoio, bem como do Quadro de Referência Estratégico 
Nacional, de modo a observar os requisitos estabelecidos no n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento (CE) 
n.º 1998/2006, da Comissão, de 15 de dezembro.

Importa também ponderar a experiência acumulada no Instituto Financeiro para o Desenvolvi-
mento Regional, I.P. (IFDR, I.P.), no domínio da organização e manutenção de um registo central dos 
auxílios de minimis.
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Importa por fim sublinhar, que a desejada utilidade e qualidade do registo central de auxílios de 
minimis depende em grande medida da capacidade e legitimidade do IFDR, I. P., em poder recolher 
informação de todos os organismos do Estado que concedem este tipo de auxílios às empresas.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Proceder à criação de um registo central de auxílios de minimis, que contenha informações 

completas sobre todos os auxílios deste tipo concedidos por qualquer entidade nacional, ao abrigo do 
disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, de 15 de dezembro.

2 — Atribuir ao Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, I.P. (IFDR, I.P.), a res-
ponsabilidade pelo controlo de acumulação dos apoios financeiros concedidos ao abrigo da regra de 
minimis, nos termos do citado Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, de 15 de dezembro.

3 — Incumbir o IFDR, I.P., de estabelecer os elementos e os procedimentos necessários ao cum-
primento das funções de controlo da atribuição dos auxílios de minimis, que consistem designadamente:

a) Na definição da informação objeto de recolha;
b) No estabelecimento dos procedimentos de comunicação das ajudas;
c) Na elaboração e divulgação dos relatórios de atividade de controlo dos auxílios de minimis.
4 — Mandatar o IFDR, I. P., para implementar os procedimentos referidos no número anterior 

junto de todas as entidades responsáveis pela atribuição dos auxílios em causa e cuja colaboração se 
afigura indispensável para um funcionamento efetivo e eficaz deste registo”.

Temos então que existe um registo obrigatório dos auxílios concedidos e dispensados de notifi-
cação à Comissão, desde que contidos no citado Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, de 
15 de dezembro (em vigor desde 1 de janeiro de 2007 a 31.12.2013).

Ora, julgando -se a recorrente com direito a invocar a falta de notificação dos auxílios e a obter 
a anulação da autoliquidação, cumpria -lhe, antes de mais, alegar e provar que os auxílios concedidos 
ultrapassavam os valores permitidos pelo direito comunitário. Isto porque, de acordo como o artº 342º, 
n.º 1 do Código Civil “Àquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do 
direito alegado”.

E não se diga que essa prova lhe seria difícil ou impossível, pois, em face do disposto nos artºs 7º 
e 12º da Lei n.º 65/93, de 26 de agosto, o respetivo serviço estava obrigado a fornecer -lhe os elementos 
que entendesse, desde que invocasse a sua legitimidade para o efeito.

A única argumentação da recorrente para a anulação da liquidação  - na sua totalidade  - é a da 
violação formal da obrigação de notificação do auxílio imposta pelo artº 88.º do TCE (atual n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE).

Assim, ainda que a Comissão viesse a reconhecer mais tarde relativamente às taxas liquidadas a partir 
de 01.01.2007 a mesma natureza das liquidadas até então, nunca a pretensão da recorrente poderia vingar sem 
alegar e provar que os auxílios estavam obrigados a ser comunicados por ultrapassarem os valores “de minimis”.

Deste modo, limitando -se a recorrente a alegar abstratamente a falta de notificação dos auxílios à 
Comissão, mas sem provar se essa notificação era obrigatória, a sua pretensão não pode proceder, ainda 
que se entenda que a Comissão pode vir a pronunciar -se relativamente às taxas liquidadas posteriormente 
a 1 de janeiro de 2007, no mesmo sentido em que se pronunciou às taxas liquidadas até 31.12.2006.

Em conclusão:
1º) A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as atribuições 

do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do setor e representando mais de 62% do 
orçamento afeto ao financiamento dos serviços de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à 
partida um auxílio concedido pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica 
associada à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respetivo 
procedimento legislativo de criação.

2º)  - A Comissão concluiu, logo no início do procedimento de averiguação, que a parte da taxa 
de promoção do vinho afeta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, tendo 
apenas considerado auxílio a parte referente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho portu-
guês nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e ao financiamento dos auxílios 
tratados na presente decisão (sito até 31.12.2006).”

3º) De todo o modo, nem todos os auxílios carecem de notificação à Comissão, devendo os Estados-
-Membros proceder aos registos dos auxílios concedidos e que se enquadrem nos Regulamentos que 
estabeleçam auxílios “de minimis”.

4º) Assim sendo, apesar de a Comissão não se ter pronunciado relativamente ao período posterior a 
1 de janeiro de 2007 (ou mesmo que venha a pronunciar -se em sentido idêntico ao das taxas do período 
anterior), a pretensão da recorrente nunca poderia proceder pois que sempre teria de alegar e provar 
que os auxílios concedidos – isto aceitando que estamos perante auxílios para os efeitos em causa nos 
autos – ultrapassavam os limites estabelecidos no Regulamento n.º 1998/2006 acima citado.

Em face do que ficou dito, improcedem as conclusões das alegações e, em consequência, o recurso.
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XII. Nestes termos e pelo exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 26 de junho de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado.

(1) Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de março de 1999.
(2) Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, «O Papel 

dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da última 
frase do n.º 3 do artigo 88.º do TCE ?», Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, Faculdade 
de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., p. 56.

(3) Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.
(4) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.
(5) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.
(6) Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de novembro de 1990, Processo C -354/90.
(7) Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.

(8) Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui 
jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas de 
Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respetivo direito nacional, o que engloba o regime do procedimento 
administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis ao proce-
dimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou análogos 
meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A revogação 
de atos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, Revista do 
Ministério Público, Ano 33, outubro/dezembro, de 2012, pp. 33 ss.

(9) Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos artigos 281.º 
e 282.º da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos 
pasmados no artigo 73.º do CPTA.

(10) Segundo o n.º 1 deste diploma, «Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produ-
zidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
setor ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respetivos serviços regionais».

Por sua vez, no artigo 11.º, n.º 1, dispõe -se que «São objeto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….».

(11) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.
(12) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do 

Advogado -Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de setembro de 1990, processo C -5/89.
(13) Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.
(14) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, «Anotação ao artigo 107.º do TFUE», Tratado de Lisboa, Almedina 

Coimbra, 2012, p. 520.
(15) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, processo C - 345/2002, citado por J. L.DA CRUZ VILAÇA, ob. 

cit., p. 714.
(16) Cfr. Acórdão de 20 de novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).
(17) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.
(18) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, 

Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38. 

 Acórdão de 26 de Junho de 2013.

Assunto:

Fundamentação por remissão. Fundamentação insuficiente.

Sumário:

 I — No caso de fundamentação por remissão, em face da exigência constitucional de 
que a fundamentação seja expressa (artigo 268.º, n.º 3 da Constituição da Repú-
blica), deverá referir -se explicitamente a concordância com os fundamentos de 
anteriores pareceres, informações ou propostas.

 II — Não está inquinada de vício de forma por insuficiência de fundamentação, a 
decisão de tributação quando a recorrente foi notificada da nota de liquidação 
e demonstração de acerto de contas, de que resultou o montante de € 62 535,11 
a pagar até 24 de Junho de 2009, tendo ao abrigo do estatuído no artigo 37.º do 
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CPPT requerido certidão que contivesse a fundamentação de facto e de direito 
da liquidação sindicada, a qual lhe foi remetida.

 III  — A mesma recorrente, por via das notas de liquidação e demonstração de acerto 
de contas e demais elementos fornecidos nos termos do estatuído no artigo 37.º 
do CPPT, teve acesso às razões de facto e de direito que estiveram na génese da 
liquidação sindicada.

Processo n.º 1290/12 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Ascensão Lopes.

Acordam, em conferência, nesta Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal 
Administrativo:

1 – RELATÓRIO
A…………., Lda, NIPC ………., com sede em …………, Miranda do Corvo, intentou impug-

nação judicial contra a liquidação de IRC do exercício de 2005 na quantia de € 62 535,11.
Por sentença de 28 de Junho de 2011, o TAF de Coimbra, julgou a impugnação totalmente improcedente. 

Reagiu a ora recorrente interpondo o presente recurso cujas alegações integram as seguintes conclusões:
a) A fundamentação administrativa que não faça referência ao valor da liquidação e explicite a 

forma como o mesmo foi encontrado, procedendo à sua demonstração aritmética, não constitui uma 
fundamentação válida.

b) A fundamentação administrativa sucessiva ou a posteriori não é admissível, não relevando para 
a apreciação da validade formal do acto quaisquer fundamentos invocados posteriormente à sua prática.

c) Para que exista uma remissão para os fundamentos constantes de documentos ou procedimentos 
precedentes não basta que estes se encontrem expressamente referidos, sendo necessário que exista 
uma apropriação dessa motivação por parte do autor do acto.

d) Tal como a própria fundamentação, também a remissão tem de ser, por isso, uma remissão 
expressa e inequívoca em que se assuma como ratio decidendi não como mero obiter díctum o discurso 
pretérito para o qual se intenciona remeter.

e) In casu, apesar da referência ao Despacho n.º 06/06, não se colhe da sua menção uma remissão para os 
fundamentos desse despacho, como decorre da própria contextualização do procedimento circunstancialmente 
em causa e que visava a mera correcção do ano em que erroneamente haviam sido imputados os rendimentos 
e não uma apropriação dos motivos que determinaram a liquidação imputada ao exercício de 2005.

Sem conceder,
f) A entender -se existir uma remissão para o referido despacho, perante o concreto discurso ad-

ministrativo, deve entender -se que essa remissão se limita às razões pelas quais foi mantido o VPT e 
não foi aceite o valor declarado na escritura, dela não resultando qualquer referência aos critérios 
legais da incidência do imposto (as disposições dos artigos 58.º -A, n.ºs 1 e 2, do CIRC);

g) Razões pelas quais, ao julgar improcedente a impugnação, a douta sentença recorrida errou ao 
aplicar a disposição do artigo 77.º da LGT, interpretando -a erradamente.

Termos em que deve o presente recurso ser julgado procedente, revogar -se a douta sentença re-
corrida e, consequentemente, anulado o acto tributário impugnado.

Não houve contra -alegações.
O EMMP pronunciou -se emitindo o seguinte parecer:
A recorrente acima identificada vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de 

Coimbra, de 28 de Junho de 2011, exarada a fls. 99/114.
A sentença recorrida julgou improcedente impugnação judicial deduzida da liquidação adicional 

de IRC de 2005, no entendimento de que tal acto tributário se encontra suficientemente fundamentado.
A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 154 verso e 155, que, como 

é sabido, delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684.º/3 e 685.º -A/1 do 
CPC, e que aqui se dão por inteiramente reproduzidas.

A recorrida Fazenda Pública não contra -alegou.
A nosso ver o recurso não merece provimento.
A questão controvertida consiste em saber se a liquidação sindicada se encontra ou não devida-

mente fundamentada.
Nos termos do estatuído no artigo 77.º/1 da LGT a fundamentação deve consistir, no mínimo, 

numa sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito que motivaram a decisão, ou numa de 
declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas.

Por força do n.º 2 do mesmo artigo a fundamentação dos actos tributários pode ser efectuada de 
forma sumária, devendo sempre conter as disposições legais aplicáveis, a qualificação e quantificação 
dos factos tributários e as operações de apuramento da matéria tributável e do tributo.

De acordo com o art. 125.º/1 do CPA, a fundamentação deve ser expressa, através de sucinta exposição 
dos fundamentos de facto e de direito da decisão, podendo consistir em mera declaração de concordância 
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com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas, que constituirão neste caso, parte 
integrante do respectivo acto, equivalendo à falta de fundamentação a adopção de fundamentos que, por 
obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam concretamente a motivação do acto.

Ou seja, a fundamentação é suficiente quando proporcione aos destinatários do acto a reconstituição 
do itinerário cognoscitivo e valorativo percorrido pela autoridade que praticou o acto, de forma a poder 
saber -se claramente as razões por que decidiu da forma que decidiu e não de forma diferente. ¹ (Acórdão 
do STA, de 2009.04.15, proferido no recurso n.º 065/09 disponível no sítio da Internet www. dgsi.pt.)

Ora, no caso em análise, em nosso entendimento a liquidação sindicada está suficientemente 
fundamentada.

Está em causa a liquidação n.º 2009 83010013381, de 11 de Maio de 2009 (fls. 20)
Como resulta do probatório (pontos 10 e 11) a recorrente foi notificada da nota de liquidação e de-

monstração de acerto de contas, de que resultou o montante de € 62.535,11 a pagar até 24 de Junho de 2009.
Ao abrigo do estatuído no artigo 37.º do CPPT requereu certidão que contivesse a fundamentação 

de facto e de direito da liquidação sindicada, conforme ponto 12 do probatório.
A Administração fiscal remeteu a recorrente certidão da Informação datada de 11 de Dezembro 

de 2008, portanto, claramente, anterior à liquidação, que tem por assunto “Revisão do acto Tributário, 
nos termos do artigo 78.º da LGT”, como deflui do ponto 13 do probatório.

Ora resulta da informação elaborada pela AT, anterior à liquidação, e dada a conhecer à recor-
rente, a pedido desta, que a impugnante entregou em 31 de Janeiro de 2006, nos termos do estatuído 
no artigo 129.º do CIRC, um pedido de demonstração de que o preço praticado na venda do prédio 
correspondente ao artigo 9665 da freguesia de …………, Coimbra foi de € 192.000,00, ou seja, inferior 
ao VPT fixado em €428.330,00.

Com deflui da informação em causa o DD de Finanças “decidiu, de acordo com o seu prudente 
juízo, não aceitar o valor declarado na escritura de compra e venda do lote de terreno para construção, 
efectuada em 18 de Janeiro de 2005, conforme despacho n.º 06/06, de 3 de Junho de 2006 e manteve 
o valor patrimonial tributário atribuído pela comissão de avaliação”.

Refere -se, ainda, na dita informação que, por lapso, se imputou o ajustamento decorrente do men-
cionado despacho 06/06 no ano de 2004, quando deveria ter sido imputado ao exercício de 2005, pelo que 
haveria que proceder à correcção do lapso retirando “da matéria colectável do ano de 2004 o valor de € 
236.330,00, correspondente ao ajustamento positivo estipulado na alínea a) do n.º 3 art. 58º -A do CIRC”.

Conclui -se, assim, que a liquidação do exercício de 2004 se mostrava “influenciada, indevida-
mente, pelo valor de € 236.330,00, que tem que ser considerado no exercício de 2005 (ano em que foi 
vendido o imóvel objecto do procedimento de revisão)”.

Sobre a Informação a que se vem fazendo referência recaiu Parecer, confirmando o seu teor e 
propondo a correcção oficiosa a favor da recorrente quanto ao ano exercício de 2004 e a favor do Estado 
quanto ao exercício de 2005, bem com o despachos de concordância do DDF Adjunto e DF.

Portanto, salvo melhor juízo, o despacho que ordena a revisão oficiosa que esteve na génese da 
sindicada liquidação, expressamente, se apropria do teor da Informação e respectivo parecer e, bem 
assim do despacho de 06/06, de 03 de Julho de 2006, sendo certo que da referida informação ressalta, de 
forma medianamente clara, que a correcção está conexionada com a correcção ao valor de transmissão 
do prédio, nos termos do estatuído no artigo 58º -A do CIC, normativo a que se faz expressa referência.

Aliás, da simples análise da demonstração da liquidação junta fls. 20, ressalta, claramente que, a 
matéria colectável sofreu um aumento de € 236.330,00 (€ 1.042.567,17 -€ 802.237,17), correspondente 
à diferença entre o VPT do prédio, valor com relevância jurídica para efeitos de cálculo do tributo e o 
valor contratual da transmissão.

Portanto, a recorrente, por via das notas de liquidação e demonstração de acerto de contas e demais 
elementos fornecidos nos termos do estatuído no artigo 37.º do CPPT, teve acesso às razões de facto 
e de direito que estiveram na génese da liquidação sindicada, o que lhe permitiria, nomeadamente, 
sindicar, a validade substancial da liquidação, caso não se conformasse com a mesma, o que não será, 
o caso, uma vez que apenas lhe imputa o vício formal de falta de fundamentação que, a nosso ver, 
manifestamente, não ocorre.

Termos em que deve ser negado provimento ao recurso e manter -se a douta sentença recor-
rida na ordem jurídica.

2 – FUNDAMENTAÇÃO
O Tribunal “a quo” deu como provada a seguinte factualidade:
1) A impugnante exerce a atividade de construção e venda de edifícios (fls. 56 — salvo indicação 

em contrário a paginação referida reporta -se aos autos de impugnação);
2) Por escritura pública, exarada no Cartório Notarial de Condeixa -a -Nova, em 18.05.2005, a 

impugnante vendeu por € 192 000,00 o prédio urbano registado sob o artigo 9665, na matriz predial 
urbana da freguesia de ………., no concelho de Coimbra (fls. 57 dos autos de impugnação e escritura 
constante do P.A, — fls, não numeradas);

3) A impugnante apresentou, a 24.05.2006, declaração de IRC para o exercício de 2005 da qual 
constam os seguintes valores: matéria coletável € 806 237,17; coleta € 201 559,29; retenções na fonte 
€ 225,50; pagamentos por conta € 142 071,81; IRC a pagar € 59 262,48; derrama € 12 093,56; tribu-
tações autónomas € 1 444,65 total a pagar € 72 800,69 (fls. 83 e 84);
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4) O imóvel referido supra foi, a 03.08.2005, avaliado pela Administração Tributária, tendo -lhe 
sido atribuído o valor patrimonial tributário de € 428 330,00 (fls. 58 e notificação da avaliação constante 
do PA. — fls, não numeradas);

5) A 31.01.2006 a impugnante apresentou, ao abrigo do artigo 129º CIRC, um pedido de prova 
do preço efetivo na transmissão de imóveis, para demonstrar que o preço praticado na transmissão do 
bem foi, realmente, inferior ao valor tributário (fls. 58 dos autos de impugnação e requerimento junto 
ao P.A.— fls, não numeradas);

6) Não tendo sido possível acordo entre os peritos, foi proferido, a 03.07.2006, despacho do Diretor 
Distrital de Finanças de Coimbra que não aceitou como valor de transação o declarado na escritura de 
compra e venda (€ 192 000,00), mas sim o valor patrimonial tributário (€ 428 330,00) (fls. 58 e atas nºs 008/
LGT, 008A/LGT, 008 -B/LGT e despacho n.º 06/06, constantes do P.A. — fls, não numeradas);

7) A impugnante instaurou, a 31.08.2006, impugnação judicial contra o IRC decorrente do acrés-
cimo à matéria coletável do exercício de 2005 da quantia de € 236 330,00, que tem por base a decisão 
do Diretor de Finanças de Coimbra supra mencionado, que correu termos no TAF de Coimbra sob o 
n.º 722/06.2BECBR, invocando erro na fixação do valor patrimonial, falta de fundamentação, violação 
dos princípios da igualdade, da proporcionalidade, da justiça e da boa fé, a inconstitucionalidade do 
artigo 58º -A do CIRC na interpretação de que os sujeitos passivos são obrigados a alienar os imóveis 
por preços iguais ou superiores ao valor tributário, por violação do princípio da liberdade de gestão 
económica dos sujeitos e do princípio da tributação do rendimento real (fls. 55 e 59);

8) Por decisão judicial de 11.03.2009 foi a impugnação supra referenciada julgada totalmente 
improcedente (fls. 55 a 68);

9) Foi elaborada a liquidação n.º 20078310012025 em 08.05.2007, de que resultou a nota de 
cobrança n.º 200779641 de 08.05.2007, remetida à impugnante pelo registo RY391978295PT, a qual 
foi recebida, pela qual (liquidação) a Administração Tributária alterou o montante declarado pela im-
pugnante quanto a tributações autónomas de € 1 444,65 para € 6 444,65 (fls. 88 a 88);

10) Foi remetida à impugnante invólucro/mensagem com a demonstração de liquidação de IRC de 
2005 — nota de cobrança n.º 2009259279 de 18.05.2009 —, relativa à liquidação n.º 20098310013381 
de 11.05.2009, do qual consta a seguinte nota demonstrativa da liquidação do imposto (fls. 20): 

  
 VALOR A PAGAR; € 68.748,46
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11) Foi também remetida à impugnante demonstração de acerto de contas do qual resulta o saldo 
a pagar no montante de € 62 535,11, com a data limite de pagamento 24.06.2009 (fls. 18);

12) A impugnante requereu, sob invocação do artigo 37º do CPPT, que lhe fosse passada certidão 
da fundamentação de direito e de facto da liquidação de IRC do exercício de 2005 (fls. 15);

13) Foi remetida à impugnante por oficio de 03.07.2009 certidão da informação de 11.12.2008, 
sob o assunto «revisão do acto tributário nos termos do artigo 78.º da LGT», da qual pode ler -se o 
seguinte (fls. 21 a 23):

A sociedade “A…………, Lda”, com sede em ……… — 3220 Miranda do Corvo, NIPC ……….., 
entregou em 31 de Janeiro de 2006 no serviço de Finanças de Coimbra 1, nos termos do artigo 129º do 
Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC), um pedido de demonstração 
de que o preço de 192.000,00 € (cento e noventa e dois mil Euros), efectivamente praticado na escritura 
de compra e venda, exarada no Cartório Notarial de Condeixa -a -Nova, em 18 de Fevereiro de 2005, 
de folhas 49 a folhas 51, do livro 195 -D, do prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 9665, 
da freguesia de ……….. do concelho de Coimbra, foi inferior ao Valor Patrimonial Tributário de 
428.330,00 € (quatrocentos e vinte e oito mil trezentos e trinta Euros) atribuído na avaliação.

No decurso do debate contraditório do procedimento de revisão nos termos do artº 91.º da LGT, 
o perito da administração e o perito do contribuinte, não chegaram a acordo conforme Acta n.º 008 -B/
LGT, elaborada em 15 de Março de 2006.

De acordo com o estipulado no n.º 6 do artigo 92.º da Lei Geral Tributária, o Exm.º Senhor Di-
rector Distrital de Finanças, decidiu, de acordo com o seu prudente juízo, não aceitar o valor declarado 
na escritura de compra e venda do lote de terreno para construção, efectuada em 18 de Fevereiro de 
2005, conforme Despacho n.º 06/06, de 3 de Julho de 2006, e manteve o valor patrimonial tributário 
atribuído pela comissão de avaliação.

Ao ser transcrito o referido despacho, por lapso do funcionário, foi identificado no cabeçalho do 
documento, no campo do ano, o ano de 2004, quando, como se confirma ao longo de todos os docu-
mentos, nomeadamente neste Despacho, o ano correcto é o ano de 2005, ano em que foi elaborada a 
referida escritura e efectuada a alienação do lote de terreno.

Quando da elaboração do DC -U, na área do procedimento de revisão, foi rectificada a declara-
ção do ano de 2004, quando o ano correcto é o ano de 2005, pelo que tem que ser retirado da matéria 
colectável do ano de 2004 o valor de € 236.330,00, correspondente ao ajustamento positivo estipulado 
na alínea a) do n.º 3 do art.º 58 -A do CIRC.

No entanto, tem que se ter em consideração que:
 - O DC -U, identificado com “NR.DR 2005 D0026 15”, e com data de análise de 2005 -12 -29, 

elaborado pelos serviços de inspecção tributária, corrigiu o lucro tributável do exercício de 2004 para 
o valor de € 878.945,88, o qual se encontra correcto (encontra -se digitado no campo 365, o valor de 
€ 1.927,14, correspondente a tributações autónomas);

 - O DC -U, identificado com “NR.DR 2005 D0042 14”, e onde é mantida a data de análise de 
2005 -12 -29, foi elaborado indevidamente ao exercício de 2004 na área do procedimento de revisão, 
tendo acrescido no quadro 7, campo 257 o valor de € 236.330,00, correspondente ao ajustamento po-
sitivo estipulado na alínea a) do n.º 3 do art.º 58 -A do CIRC, valor esse que corrigiu o lucro tributável 
do exercício de 2004 do valor de € 878.945,88, para o valor de € 1.115.275.88 (mantendo o valor 
de € 1.927,14, no campo 365, correspondente a tributações autónomas). Esta correcção, no valor de 
€ 236.330,00, correspondente ao ajustamento positivo estipulado na alínea a) do n.º 3 do artº 58 -A do 
CIRC, que, como já se referiu, não deveria ter sido levada ao exercício de 2004, mas sim ao exercício 
de 2005. A este DC -U corresponde a liquidação n.º 8310036423, de 2006 -08 -14;

 - Em Novembro de 2006, e em conclusão da OI200601571, foi elaborado um novo DC -U, iden-
tificado com “NR.DR 2005 D0045 18”, com data de análise de 2006 -11 -02, no qual foi corrigido, 
no campo 365, o valor das tributações autónomas do valor de € 1.927,14 para o valor de € 9.427,14, 
mantendo -se o lucro tributável de € 1.115.275,88 constante no DCU, elaborado no procedimento de 
revisão, (quando o valor correcto do lucro tributável, para o exercício de 2004, é de € 878.945,88). A 
este DC -U corresponde a liquidação n.º 8310000708, de 2007 -01 -29;

Pelo exposto, e dado que a liquidação n.º 8310036423, de 2006 -08 -14, referente ao exercício de 
2004, se encontrar influenciada, indevidamente, pelo valor de € 236.330,00, que tem que ser considerado 
no exercício de 2005 (ano em que foi vendido o imóvel objecto do procedimento de revisão), propõe -se 
que, nos termos do artigo 78º da Lei Geral Tributária, seja autorizada a rectificação da liquidação de IRC 
do exercício de 2004, de forma a serem só consideradas as correcções efectuadas ao lucro tributável, 
no valor de € 878,945,88, e as correcções às tributações autónomas, no valor de € 9.427,14.

14) Sobre a informação supra recaiu, a 02.03.2009, o seguinte parecer: «confirmo o teor da pre-
sente informação oficiosa a favor do contribuinte em 2004 e ainda ao exercício de 2005 a favor do 
Estado por se ter detectado erro no ano de recolha dos DGU’s» (fls. 21);
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15) Recaiu ainda sobre a informação despacho, de 03.03.2009, do Diretor de Finanças Adjunto com 
o seguinte teor: «concordo com a proposta de correcção oficiosa ao exercício de 2004 e da liquidação 
adiciona, ao exercício de 2005, tendo em conta a fundamentação expressa nesta informação» (fls. 21);

16) Ainda sobre a mesma informação foi exarado o seguinte despacho do Diretor de Finanças de 
Coimbra: «Concordo. Dado tratar -se de um “lapsum calami” deverá proceder -se às correcções de 
vidas nos termos e com os fundamentos da informação.» (fls. 21).

3 – DO DIREITO
O meritíssimo juiz do TAF de Coimbra, julgou a impugnação improcedente por entender que: 

(destacam -se apenas os trechos mais relevantes da decisão com interesse para o presente recurso)
“I  - RELATÓRIO
A………., Lda, NIPC ………., com sede em …………, Miranda do Corvo, vem, sob invocação 

do artigo 99º do CPPT, intentar
IMPUGNAÇÃO JUDICIAL
Contra a liquidação de IRC do exercício de 2005 na quantia de € 62 535,11.
Peticiona a anulação da liquidação impugnada.
Sustenta, para o efeito, que foi «notificada da liquidação do imposto, da qual não se fez constar 

qualquer motivação fundamentadora, tendo por isso requerido que lhe fosse passada certidão da 
fundamentação de facto e de direito justificadora do acto de liquidação notificado.»

Acrescenta que lhe foi remetida certidão relativa à revisão do ato tributário nos termos do artigo 78º 
da LGT, a qual «não contém a ínfima referência aos fundamentos que determinam a liquidação».

Conclui que a certidão remetida omite «totalmente qualquer referência às disposições legais 
aplicáveis, à qualificação e quantificação dos factos tributários e aos motivos que levaram a admi-
nistração a proceder à liquidação», já que não são explicitados os «fundamentos que determinaram o 
afastamento do preço efectivamente praticado pela impugnante e os motivos pelos quais se imputou à 
transmissão o valor correspondente ao valor patrimonial tributário».

Alega também que não é indicada sequer uma norma de incidência que justifique a atividade 
administrativa.

Juntou um documento.
A impugnação foi liminarmente admitida e a representação da Fazenda Pública, notificada para 

o efeito, apresentou contestação, onde pugna pela improcedência da presente ação.
O Ministério Público teve vista nos autos e emitiu parecer, concluindo pela insuficiência de fun-

damentação da liquidação em causa e consequente procedência da impugnação.
II  - SANEAMENTO
(…)
III  - MATÉRIA DE FACTO
III. 1— FACTOS PROVADOS:
(…)
IV  - O DIREITO
Está em causa a apreciação da liquidação n.º 2009 83010013381 de 11.05.2009, relativa ao IRC 

de 2005, cuja nota demonstrativa foi junta em anexo à p.i. (fls. 20).
Na sequência da notificação da nota de liquidação e demonstração de acerto de contas, de que 

resultou o montante de € 62 535,11 a pagar até 24.06.2009 — factos 10) e 11) —, a impugnante re-
quereu que lhe fosse passada certidão da fundamentação de direito e de facto da liquidação de IRC do 
exercício de 2005 — facto 12).

Foi remetida à impugnante certidão da informação de 11.12.2008, que tem por assunto «revisão 
do acto tributário nos termos do artigo 78.º da LGT» — facto 13).

O único fundamento aduzido contra o ato de liquidação impugnado é o vício formal de falta de 
fundamentação.

No entender da impugnante «a documentação remetido a título de fundamentação do acto de li-
quidação impugnado não contém a ínfima referência aos fundamentos que determinaram a liquidação», 
porque, no seu entender, omite «qualquer referência às disposições legais aplicáveis, à qualificação e 
quantificação dos factos tributários e aos motivos que levaram a administração a proceder à liquidação 
da medida que resulta do acto notificado.»

Vejamos então se lhe assiste razão.
Nos termos do disposto no artigo 268º, n.º 3 da CRP os atos administrativos carecem de funda-

mentação expressa e acessível quando afetem direitos ou interesses legalmente protegidos.
Este princípio constitucional encontra -se densificado nos artigos 124º e 125º do CPA e 77º da LGT, 

resultando daqui que os atos administrativos só se consideram fundamentados quando a fundamentação 
que acompanha a decisão é: expressa, ainda que traduzida numa sucinta exposição dos fundamentos de 
facto e de direito, podendo esta consistir na remissão para anteriores pareceres, informações ou propos-
tas; clara, permitindo a apreensão precisa dos factos e normas jurídicas que a sustentam; suficiente, na 
medida em que permita a um normal destinatário, de acordo com o critério do homem médio, conhecer, 
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em concreto, a motivação da decisão; e congruente, devendo a decisão ser uma conclusão lógica e 
necessária dos motivos invocados— cfr. Acórdão do STA de 14.09.2011, Proc. 0255/11.

A fundamentação constitui um elemento relativo, dependendo do tipo de ato em causa e das 
circunstâncias do caso concreto, atendendo à sua natureza instrumental, ou seja, a exigência, maior ou 
menor, de densificação, em concreto, da fundamentação do ato apresenta -se como variável, devendo 
ser aferida em concreto.

É que a fundamentação visa, essencialmente, permitir ao destinatário uma opção esclarecida e 
consciente entre a aceitação do acto e a sua impugnação graciosa ou contenciosa (função exógena), e 
bem assim, impor ao decisor a ponderação, de forma cuidada, séria e isenta, dos vários factos e normas 
jurídicas em jogo contribuindo para a transparência da atuação administrativa (função endógena) — cfr. 
Acórdão do STA de 14.09.2011, Proc. 0255/11.

Assim, equivale à falta de fundamentação a adoção de fundamentos que, pela sua obscuridade, 
contradição ou insuficiência não permitam em concreto esclarecer o destinatário do ato acerca dos 
motivos da decisão.

O critério para aferição da clareza, congruência e suficiência da fundamentação consiste em 
verificar se na situação em concreto e perante o ato em causa e as circunstâncias específicas em que 
o mesmo é praticado um destinatário normalmente diligente ou razoável ficaria em condições de 
conhecer o itinerário funcional, cognoscitivo e valorativo do autor do ato, que o levou a decidir em 
determinado sentido.

Sendo de realçar ainda que a falta de fundamentação constitui um vício formal do ato, pelo que não 
está em causa aqui a apreciação da validade material dos fundamentos invocados, mas a existência de 
pressupostos e motivos coerentes, possíveis, credíveis e suficientes a esclarecer as razões determinantes 
do sentido do ato — cfr. Acórdão do STA de 14.09.2011, Proc. 0255/11.

Distingue -se, neste âmbito a validade formal do ato, decorrente do facto de a Administração 
Tributária ter dado a conhecer razões ou motivos em que fundou a sua decisão, da validade substancial 
do ato, correspondente a saber se os motivos invocados correspondem à realidade e, correspondendo, 
são suficientes para legitimar o concreto sentido da decisão tomada — cfr. Acórdão do TCA Norte de 
15.10.2010, Proc. 01619/09.OBEBRG.

Vertendo agora estas considerações para o caso sub iudice.
É hoje pacífico que o ato de liquidação, enquanto ato que define o quantum debeatur da relação 

jurídico -tributária, e não obstante a sua natureza de “processo de massa” e forma padronizada e infor-
matizada, carece de fundamentação, nos termos do disposto no artigo 77º, n.os 1 e 2 da LGT — cfr. 
Acórdão do STA de 17.06.2009, Proc. 0246/09.

Da informação de 11.12.2008, remetida à impugnante como fundamentação da liquidação impug-
nada, resulta que a impugnante entregou a 31.01.2006, nos termos do artigo 129º do CIRC, um pedido 
de demonstração de que o preço efetivamente praticado na venda do prédio urbano inscrito na matriz 
predial sob o artigo 9665 da freguesia de ……….., Coimbra, foi de € 192 000,00, ou seja, inferior ao 
valor patrimonial tributário, fixado em € 428 330,00.

Mais é referido em tal informação que não tendo havido acordo entre os peritos, o Diretor Distrital 
de Finanças «decidiu, de acordo com o seu prudente juízo, não aceitar o valor declarado na escritura 
de compra e venda do lote de terreno para construção, efectuada em 18 de Fevereiro de 2005, con-
forme despacho n.º 06/06, de 3 de Julho de 2006 e manteve o valor patrimonial tributário atribuído 
pela comissão de avaliação.»

Mais se refere que, por lapso, se imputou o ajustamento decorrente do despacho n.º 06/06 de 
03.07.2006 no ano de 2004, quando deveria ter sido imputado no ano de 2005, pelo que importaria 
proceder à correção do lapso retirando «da matéria colectável do ano de 2004 o valor de € 236.330,00, 
correspondente ao ajustamento positivo estipulado na alínea a) do n.º 3 do art. 58 -A do CIRC»

Conclui -se assim que a liquidação do ano de 2004 se encontrava «influenciada, indevidamente, 
pelo valor de € 236.330,00, que tem que ser considerado no exercício de 2005 (ano em que foi ven-
dido o imóvel objecto do procedimento de revisão)», propondo -se, nos termos do artigo 78º da LGT, a 
retificação da liquidação de IRC do exercício de 2004.

Sobre a informação em análise recaiu parecer confirmando o teor da informação e propondo a 
correção oficiosa a favor do contribuinte em relação a 2004 e ao exercício de 2005 a favor do Estado.

Recaíram ainda despachos de concordância do Diretor de Finanças Adjunto e do Diretor de 
Finanças.

Ora, visto o teor e as circunstâncias concretas do caso, é evidente que a liquidação notificada à 
impugnante se encontra fundamentada, nos termos legais.

Na verdade, analisando a demonstração da liquidação de IRC impugnada facilmente se constata 
que tal liquidação vem introduzir um aumento ao nível da matéria coletável no montante de € 236 330,00 
(€ 1 042 567,17  - € 806 237,17).

Consequentemente, o aumento da matéria coletável implica um aumento ao nível da coleta, do 
IRC a pagar, da derrama, e dos juros.
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E como se refere expressamente na informação e é reconhecido na própria pi, a impugnante requereu 
para efeitos do artigo 129º do CIRC um pedido de demonstração de que o prédio urbano inscrito na matriz 
predial sob o artigo 9665 da freguesia de ……….., Coimbra, foi efetivamente vendido pelo preço de € 192 
000,00, ou seja, um preço inferior ao valor patrimonial tributário do imóvel, avaliado em € 428 330,00.

Decorre também da p.i. e da informação que não foi possível acordo entre o perito da admi-
nistração e o perito do contribuinte, sendo feita referência expressa, na informação em análise, à ata 
n.º 008 B/LGT.

Na sequência desta falta de acordo o Diretor Distrital de Finanças de Coimbra determinou, por des-
pacho n.º 06/06, de 03.07.2006 não aceitar o valor da transmissão e manter o valor patrimonial tributário 
atribuído ao imóvel a 03.08.2005 — facto 4) —, o que é também referido expressamente na informação.

Mais, na informação é invocado que o ajustamento positivo realizado no montante de € 236 330,00 
decorre do artigo 58º -A, n.º 3, alínea a) do CIRC.

Um destinatário normal, diligente e razoável, em face do teor da informação em causa, nomeada-
mente da norma invocada (artigo 58ºA, n.º 3, alínea a) do CIRC) e das circunstâncias referidas (transação 
do prédio urbano inscrito na matriz predial sob o artigo 9665 da freguesia de ………… declarando o 
preço de € 192 000,00; valor patrimonial tributário do imóvel de € 428 330,00; ata n.º 008 -B/LGT; e o 
despacho n.º 06/06 de 03.07.2006), compreenderia imediatamente que a liquidação adicional efetuada 
se reporta à necessidade de acrescer ao lucro tributável declarado pelo contribuinte a diferença positiva 
entre o valor patrimonial tributário do imóvel e o valor constante do contrato pelo qual se transmitiu 
onerosamente o imóvel; diferença essa que totaliza € 236 330,00 (428 330,00  - 192 000,00).

Da informação resulta ainda que existiu um lapso, já que inicialmente se aumentou o montante de 
€ 236 330,00 no exercício de 2004, quando tal aumento deveria verificar -se no exercício de 2005 já que 
foi esse o ano em que foi vendido o imóvel objeto do procedimento de revisão, pelo que a liquidação 
visa repor a realidade dos factos tributários.

Do exposto resulta que estamos perante uma fundamentação expressa que expõe sucintamente os 
fundamentos de facto e de direito, com remissão expressa para o despacho n.º 06/06 de 03.07.2006; clara 
já que permite a apreensão clara e exata dos factos (a transmissão onerosa do prédio urbano referido 
declarando contratualmente um valor inferior ao valor patrimonial tributário; e a não aceitação pela Admi-
nistração Tributária da prova apresentada nos termos do artigo 129º do CIRC) e normas jurídicas (58º -A, 
n.º 3, alínea a) do CIRC) que sustentam a liquidação; suficiente, permitindo a um normal destinatário, 
segundo o critério do homem médio, perceber concretamente a motivação da liquidação; e congruente já 
que permite concluir de forma lógica e necessária que o acréscimo do montante de € 236 330,00 resulta 
do despacho n.º 06/06 de 03.07.2006 e do disposto no artigo 58ºA, n.º 3, alínea a) do CIRC.

Resulta também, de forma clara, suficiente, congruente e expressa que a liquidação em causa 
resulta do facto de ser necessário proceder à retificação de um lapso, já que a Administração Tributária, 
na sequência do já referido despacho n.º 06/06 de 03.07.2006, procedeu ao aumento do lucro tributável 
do exercício de 2004, quando o deveria ter feito no exercício de 2005, por ter sido nesse ano que ocorreu 
a transmissão onerosa do imóvel.

E dos autos não restam quaisquer dúvidas que a impugnante tinha conhecimento de tal despacho, 
tanto que o impugnou judicialmente através da ação que correu os seus termos no TAF de Coimbra 
sob o n.º 722/06.2BECBR — facto 7).

E também não há dúvidas que a ora impugnante tem conhecimento do procedimento em que tal 
despacho foi proferido, já que tal procedimento foi instaurado por sua iniciativa, através do requerimento 
apresentado a 31.01.2006, ao abrigo do artigo 129º do CIRC — facto 5).

E não é plausível que a impugnante desconheça os fundamentos invocados em tal despacho e que 
a impugnação judicial por si interposta, onde se discutia, entre outras questões, a fundamentação do 
despacho, foi julgada totalmente improcedente a 11.03.2009.

Ora, na sequência do despacho n.º 06/06 e da total improcedência da impugnação judicial era 
perfeitamente expectável que o lucro tributável do exercício de 2005 fosse aumentado na proporção 
da diferença entre o valor patrimonial do imóvel transmitido e o preço contratualmente estabelecido, 
nos termos do artigo 58º -A, n.º 3, alínea a) do CIRC.

E só com laivos que rasam a má fé se pode vir, após o indeferimento da impugnação judicial em 
que tal questão se discutia, invocar que se desconhecem os fundamentos que determinaram o afastamento 
do preço efetivamente praticado pela impugnante e os motivos pelos quais se imputou à transmissão o 
valor correspondente ao valor patrimonial tributário.

É assim, de concluir que a fundamentação remetida à impugnante refere expressamente a norma 
legal pertinente (artigo 58º -A, n.º 3, alínea a) do CIRC), a qualificação e qualificação do facto tribu-
tário (transmissão onerosa referida em 2) por um valor inferior ao valor patrimonial tributário) e os 
motivos que levaram a Administração a proceder à liquidação da medida que resulta do ato notificado 
(constantes do despacho n.º 06/06 de 03.07.2006).

Mais, se compararmos os valores declarados pela impugnante na declaração de IRC apresentada 
a 24.05.2006 — facto 3) — e tivermos em consideração que o montante relativo às tributações autó-
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nomas foi alterado pela Administração Tributária pela liquidação n.º 20078310012025 em 08.05.2007, 
cuja nota de cobrança foi remetida à impugnante, e não é posta em causa nos presentes autos, e os 
valores constantes da liquidação impugnada, facilmente se conclui que a única alteração que existe 
em relação aos montantes declarados é precisamente no montante de € 236 330,00, que acresceu à 
matéria coletável, o que era expectável, como se referiu, em face do facto de se ter considerado quer 
administrativamente quer judicialmente que a impugnante não fez prova de que o preço efetivamente 
praticado na transmissão referida em 2) foi de € 192 000,00.

Afigura -se, portanto, que a fundamentação remetida à impugnante e as circunstâncias concretas 
em que a mesma foi praticada permitem cumprir de forma integral os objetivos e finalidades do dever 
de fundamentação:

permitem a racionalidade do ato de liquidação impugnado e permitem as condições materiais para 
que a impugnante exercesse adequadamente os seus direitos de defesa.

Assim, é de concluir que a presente ação deve ser julgada improcedente.
Vencida, cabe à impugnante o pagamento das custas processuais respectivas, nos termos do dis-

posto no artigo 446º, nos 1 e 2 do CPC ex vi do artigo 2º, alínea e) do CPPT.
DECISÃO
Pelas razões expostas, julga -se totalmente improcedente a presente impugnação e condena -se a 

impugnante no pagamento das custas processuais respetivas.”
DECIDINDO NESTE STA
A questão controvertida consiste, tal como a enunciou o Mº Pº no seu parecer, consiste em saber 

se a liquidação sindicada se encontra ou não devidamente fundamentada.
O quadro legal é o seguinte:
O artº 268º, n.º 3 da Constituição da República dispõe que os actos administrativos carecem de 

fundamentação expressa e acessível quando afectem direitos ou interesses legalmente protegidos.
O artigo 77.º/1 da LGT determina que a fundamentação deve consistir, no mínimo, numa sucinta 

exposição dos fundamentos de facto e de direito que motivaram a decisão, ou numa de declaração de 
concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas.

Por força do n.º 2 do mesmo artigo a fundamentação dos actos tributários pode ser efectuada de 
forma sumária, devendo sempre conter as disposições legais aplicáveis, a qualificação e quantificação 
dos factos tributários e as operações de apuramento da matéria tributável e do tributo.

O art. 125.º/1 do CPA, determina a fundamentação deve ser expressa, através de sucinta exposição 
dos fundamentos de facto e de direito da decisão, podendo consistir em mera declaração de concordância 
com os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas, que constituirão neste caso, 
parte integrante do respectivo acto, equivalendo à falta de fundamentação a adopção de fundamentos 
que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam concretamente a motivação do acto.

A decisão recorrida considerou que a liquidação estava devidamente fundamentada.
No que concordamos.
É sabido que A consagração constitucional deste dever de fundamentação expressa, integrado nas 

chamadas garantias dos administrados, tem em vista assegurar a quem seja afectado nos seus direitos ou 
interesses, o direito de conhecer as razões que terão determinado a adopção da decisão administrativa 
que lhe diz respeito.

A jurisprudência e a doutrina têm consagrado o entendimento de que um acto se encontra sufi-
cientemente fundamentado quando dele é possível extrair qual o percurso cognoscitivo seguido pelo 
agente para a sua pratica. (Ver neste sentido, desde logo o acórdão deste STA de 23/05/2012 tirado no 
recurso 0870/11, no qual o ora relator interveio como adjunto (a que nos arrimamos) e ainda os acórdãos 
01.04.1992, AD de 22.02.1995, pag. 590, de 28.5.87, in AD 315, 367, de 12.02.87, in AD 317, 581, de 
11.05.89, in AD 335, 1398, de 19.05.88 in Ad 325, 38, de 25.10.88, in AD 327, 37, e de 10.01.1989, in 
AD 339, 303, todos citados no Código de Procedimento Administrativo, anotado e comentado, de José 
Manuel Botelho, Pires Esteves e José Cândido de Pinho, 2ª edição, pags. 396 e segs.)

É também pacificamente aceite que não preenche a exigência legal de fundamentação o recurso 
a meras fórmulas tabelares que não esclareçam devidamente a motivação de facto e de direito que 
presidiu ao acto da administração.

No que concerne à fundamentação por remissão resulta expresso na lei que a fundamentação pode 
consistir em mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres, informações 
ou propostas, incluindo os que integrem o relatório da fiscalização tributária (cf. artº 77º, n.º 1 da Lei 
Geral Tributária).

A jurisprudência deste Supremo Tribunal Administrativo (Vide, por todos, o Acórdão do Supremo 
Tribunal Administrativo de 11.12.2002, processo 1434/02, in www.dgsi.pt.) vem entendendo pacificamente 
que nestes casos de remissão o acto administrativo integra, nele próprio o parecer, informação ou proposta 
que, assim, em termos de legalidade, terão de satisfazer os mesmos requisitos da fundamentação autónoma.
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Ponto é que a fundamentação responda, às necessidades de esclarecimento do contribuinte 
informando -o do itinerário cognoscitivo e valorativo do acto de liquidação, permitindo -lhe conhecer 
as razões, de facto e de direito, que determinaram a sua prática.

Importa ainda referir que, nos casos de fundamentação por remissão, em face da exigência cons-
titucional de que a fundamentação seja expressa, deverá referir -se explicitamente a concordância com 
os fundamentos de anteriores pareceres, informações ou propostas.

Daí que, em face desta exigência constitucional de fundamentação expressa, não seja aceitável a inter-
pretação que defende bastar uma fundamentação que o tribunal considere inequívoca, por esta fornecer aos 
administrados uma garantia de menor grau do que aquela, e não haver razões atinentes a quaisquer outros 
direitos que possam justificar esta menor exigência (Neste sentido Diogo Leite de Campos, Benjamim da 
Silva Rodrigues e Jorge Lopes de Sousa, Lei Geral Tributária Anotada, 3ª edição, pag. 383).

Em suma, a fundamentação do acto administrativo, embora possa ser feita por remissão, tem de 
ser expressa. E, embora deva ser sucinta, não pode ser implícita.

Acresce dizer, na senda do Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo de 11.12.2007, recurso 
615/04, in www.dgsi.pt «que o grau de fundamentação há -de ser o adequado ao tipo concreto do acto 
e das circunstâncias em que o mesmo foi praticado, de molde a satisfazer a divergência existente entre 
a posição da Administração Fiscal e a do contribuinte».

No caso subjudice, como destaca o Mº Pº, está em causa a liquidação n.º 2009 83010013381, de 
11 de Maio de 2009 (fls.20)

E, como resulta do probatório (pontos 10 e 11) a recorrente foi notificada da nota de liquidação e 
demonstração de acerto de contas, de que resultou o montante de € 62.535,11 a pagar até 24 de Junho 
de 2009, tendo ao abrigo do estatuído no artigo 37.º do CPPT requerido certidão que contivesse a fun-
damentação de facto e de direito da liquidação sindicada, conforme ponto 12 do probatório.

A Administração fiscal, por sua vez, remeteu à recorrente certidão da Informação datada de 11 de 
Dezembro de 2008, portanto, claramente, anterior à liquidação, que tem por assunto “Revisão do acto 
Tributário, nos termos do artigo 78.º da LGT”, como deflui do ponto 13 do probatório.

Ora resulta da informação elaborada pela AT, anterior à liquidação, e dada a conhecer à recorrente, a 
pedido desta, que a impugnante entregou em 31 de Janeiro de 2006, nos termos do estatuído no artigo 129.º do 
CIRC, um pedido de demonstração de que o preço praticado na venda do prédio correspondente ao artigo 9665 
da freguesia de …………., Coimbra foi de € 192.000,00, ou seja, inferior ao VPT fixado em €428.330,00.

Com deflui da informação em causa o DD de Finanças “decidiu, de acordo com o seu prudente 
juízo, não aceitar o valor declarado na escritura de compra e venda do lote de terreno para construção, 
efectuada em 18 de Janeiro de 2005, conforme despacho n.º 06/06, de 3 de Junho de 2006 e manteve 
o valor patrimonial tributário atribuído pela comissão de avaliação”.

Refere -se, ainda, na dita informação que, por lapso, se imputou o ajustamento decorrente do men-
cionado despacho 06/06 no ano de 2004, quando deveria ter sido imputado ao exercício de 2005, pelo que 
haveria que proceder à correcção do lapso retirando “da matéria colectável do ano de 2004 o valor de € 
236.330,00, correspondente ao ajustamento positivo estipulado na alínea a) do n.º 3 art. 58º -A do CIRC”.

Conclui -se, assim, que a liquidação do exercício de 2004 se mostrava “influenciada, indevida-
mente, pelo valor de € 236.330,00, que tem que ser considerado no exercício de 2005 (ano em que foi 
vendido o imóvel objecto do procedimento de revisão)”.

Sobre a Informação a que se vem fazendo referência recaiu Parecer, confirmando o seu teor e 
propondo a correcção oficiosa a favor da recorrente quanto ao ano exercício de 2004 e a favor do Estado 
quanto ao exercício de 2005, bem com o despachos de concordância do DDF Adjunto e DF.

Assim sendo, concordamos que o despacho que ordenou a revisão oficiosa que esteve na génese da 
sindicada liquidação, expressamente, se apropria do teor da Informação e respectivo parecer e, bem assim 
do despacho de 06/06, de 03 de Julho de 2006, sendo certo que da referida informação ressalta, de forma 
medianamente clara, que a correcção está conexionada com a correcção ao valor de transmissão do prédio, 
nos termos do estatuído no artigo 58º -A do CIRC, normativo a que se faz expressa referência.

Aliás, da simples análise da demonstração da liquidação junta fls. 20, ressalta, claramente que, a 
matéria colectável sofreu um aumento de € 236.330,00 (€ 1.042.567,17 -€ 802.237,17), correspondente 
à diferença entre o VPT do prédio, valor com relevância jurídica para efeitos de cálculo do tributo e o 
valor contratual da transmissão.

Portanto, a recorrente, por via das notas de liquidação e demonstração de acerto de contas e demais 
elementos fornecidos nos termos do estatuído no artigo 37.º do CPPT, teve acesso às razões de facto 
e de direito que estiveram na génese da liquidação sindicada, o que lhe permitiria, nomeadamente, 
sindicar, a validade substancial da liquidação, caso não se conformasse com a mesma, sendo que teve 
percepção do iter cognoscitivo que conduziu aos resultados fixados.

Por isso não lhe assiste razão, devendo manter -se a decisão recorrida, pelo que improcede o 
recurso.
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4 - Decisão:
Nestes termos acorda -se em, negar provimento ao recurso e em manter a sentença recorrida.
Custas a cargo da recorrente.

Lisboa, 26 de Junho de 2013. — Ascensão Lopes (relator) — Pedro Delgado — Valente Torrão. 

 Acórdão de 26 de Junho de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do vinho. Auxílio estatal. Violação do dever de notificação do auxílio à 
Comissão Europeia. Direito comunitário. Princípio da Proporcionalidade. Princípios 
da confiança e da segurança jurídica.

Sumário:

 I — Decorre da Jurisprudência do Tribunal de Justiça que um órgão jurisdicional 
nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar a noção de auxílio do ar-
tigo 92.º do Tratado (atual artigo 107.º do TFUE) com vista a avaliar da legalidade 
de uma medida estatal instaurada sem ter em conta o processo de controlo prévio 
do artigo 108.º, n.º 3, do TFUE.

 II — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I. P., cobrada aos agentes do sector 
e representando mais de 62 % do orçamento afecto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respectivo procedimento legislativo de criação.

 III — Para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de ave-
riguação, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento 
do IVV, I. P., não constituía um auxílio de Estado, à partida, no momento da sua 
criação, era igualmente plausível ou prognosticável que a pequena parte afecta 
ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os limites 
de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

 IV — Pelas razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, «um 
grau suficiente de probabilidade» de tal medida envolver auxílios estatais, em 
termos de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo 
de criação da taxa nem a consequente suspensão da sua execução.

 V — A anulação da totalidade da taxa, por vício formal de procedimento, quando não 
está em causa a finalidade que se pretende alcançar (salvaguarda do Direito 
Comunitário), afigura -se desproporcionada sobretudo se se tiver em conta que a 
receita da mesma corresponde a cerca de 62 % do financiamento da actividade 
do IVV., I. P., e que a parte que suscitou dúvidas à Comissão não representa mais 
do que uma pequena parte.

 VI — A anulação total da taxa com o consequente comprometimento do financiamento 
do orçamento do IVV., I. P., pelo menos de 1995 até 2010, teria igualmente como 
consequência a violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Processo n.º 1329/12 -30.
Recorrente: A………………, Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e da Vinho, IP.
Relator: Exmº. Sr. Consº. Dr. Pedro Delgado.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

1. - A……………, LDA, melhor identificada nos autos, recorre para este Supremo Tribunal da 
sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu 6 -9 -2012, que julgou improcedente a impugna-
ção por si deduzida contra o indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação da taxa de 
promoção relativa ao mês de Fevereiro de 2008, devida ao Instituto da Vinha e do Vinho.
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Termina as suas alegações de recurso, formulando as seguintes conclusões:
«A. O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e 

Fiscal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de Fevereiro de 2008.

B. A A……………… não se conforma com esta decisão e respectivos fundamentos, para mais 
quando os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C. Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na 
sentença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Co-
missão (processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos  -, sendo que neste 
entendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1ª instância.

D. Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de 
notificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE).

E. É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A…………….. à aludida taxa de promoção 
nos presentes autos: a violação do disposto no artigo 88º, n.º 3, do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º 
do TFUE) e consequente proibição de execução da medida, prevista no mesmo artigo.

F. A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito directo, pelo que é invocável pela A……………….. perante os órgãos jurisdicionais na-
cionais  - cf., neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS 
DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G. «Um particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito directo 
da proibição de execução prevista no art.º 93º, n.º 3, último período, do Tratado CE (actual art.º 88.º, 
n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposição.» 
— cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTEUJK NOORD — BRABANT, processo C -174/02 
[sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, Acórdão de 
21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFET, proc. C -3994.

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar a incompatibilidade com o mercado interno 
comunitário da medida em questão, ou invocar a eventual violação de qualquer outra disposição 
comunitária que determine a contrariedade substantiva da medida com o Direito Comunitário (nem a 
A…………….. teria legitimidade para o efeito, uma vez que a proibição de auxílios concedidos pelos 
Estados -membros que falseiem ou ameacem falsear a concorrência no mercado interno, constante do 
actual n.º 1 do artigo 107.º do TFUE, não é susceptível, de per se, de surtir efeito directo, porquanto 
esse juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado interno está sempre dependente da 
intervenção da Comissão Europeia, órgão que, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 88.º do TCE 
(actual n.º 1 do artigo 108.º do TFUE), detém a competência — exclusiva — para proceder ao exame 
permanente da compatibilidade dos auxílios dos Estados -Membros com o mercado interno.

I. A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que o 
IVV não compreendeu — ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender... — o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.

J. Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«67. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a pre-
sente acção de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o 
Direito Comunitário […]

74. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K. Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respectiva petição inicial, a A……………. não alega 
a contrariedade substantiva ou a incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito Comunitário; 
não procura sustentar por que a medida de auxílio em questão e o seu incidível modo de financiamento 
seriam incompatíveis com o mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por 
exemplo, a existência de uma discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional 
e os destinados à exportação, mencionada na página 23 da sentença posta em crise).

L. A A……………….. sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respectiva 
não notificação prévia à Comissão Europeia e respectiva execução antes de decisão final da Comissão, 
ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) — cf. 
petição inicial que dá causa aos autos, em especial os capítulos III.B) e V respectivos.
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M. Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos — cf. 
alíneas F) G) e H) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o procedimento 
contraditório C43/2004, junto aos autos pela A……………….. com a sua petição inicial e dada por inte-
gralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea G) dos factos provados).

N. Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cf. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O. A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respectivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de 
averiguações contraditório C43/2004 — conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada 
decisão, que ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução 
ao dispositivo em causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no 
registo dos auxílios não notificados».)

P. Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averigua-
ções contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, 
é, pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia 
da Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R. Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado comum 
proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado 
execução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do 
TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S. A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do actual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio (cf. página 27 da sentença recorrida);

T. O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior 
 - olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projectos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. [....] O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma decisão final».

U. É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra 
violada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição 
de uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V. Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
países terceiros” para procurar justificar que «[...]a instauração pela impugnante da presente acção 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão 
a aspectos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente im-
procedente»  - cf. página 21 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 82.º da contestação 
do IVV.

W. O reembolso — ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efectuada pela 
A……………………, com as demais consequências legais — requerida nos presentes autos não decorre 
da adopção, por parte da Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da 
taxa em causa, por considerar que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto 
muito, aconteceria a final, com o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão 
e quanto ao âmbito dessa decisão); decorre, simples e directamente, da violação da obrigação de no-
tificação prévia e proibição de execução constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (actual artigo 108.º, 
n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y. Em 20 de Julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/
incompatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), 
decisão que foi junta aos autos pelo IVV com a contestação apresentada – cf. alínea H) dos factos 
provados.
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Z. Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a 
compatibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de Dezembro 
de 2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação 
de decisão do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará 
notar que esta Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado 
Português, igualmente junto aos autos de forma incompleta e parcelar pelo IVV.

AA. Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do 
auxílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não 
vem validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreen-
didas em violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da 
jurisprudência comunitária (cf., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C354/90) e foi explicado 
na petição inicial que dá causa aos autos (cf. capítulo IV — A) respectivo).

BB. Tais medidas — em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos — eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (actual artigo 108º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas 
por mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a 
jurisprudência, o efeito directo da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as ju-
risdições nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cf. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a 
petição de impugnação.

CC. «Uma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os actos de execução que são inválidos por 
terem sido adoptados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.» — cf. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÕL-
LEITUNG IN ÕSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cf., ainda, Acórdão de 21.102006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD. É irrelevante — isso sim — para o objecto e matéria de facto dos presentes autos, saber 
se a medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente 
compatível ou quais os aspectos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem 
dúvidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE.A taxa de promoção, sendo una, consubstancia — conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cf. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da Comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF. O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida 
— a taxa de promoção  - é, inegavelmente, ilegal.

GG. A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objecto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C43/2004.

HH. Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa 
influencia, em consequência, de forma directa a importância do auxílio, de tal forma que uma dimi-
nuição do produto da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de 
promoção e formação.

II. Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (cf., entre 
outros, Acórdãos de 25.06.1970. França/Comissão; de 21.10.2003, Eugene Van Calter, Openbaar 
Slachthuis; ou de 13.01.2005, Streejgewest Westelijk Noord -Brabant), este concreto modo de finan-
ciamento desses auxílios de Estado — a taxa de promoção  - é parte integrante da medida de auxílio 
prevista: o produto da taxa de promoção influencia directamente o montante dos auxílios em questão e, 
por consequência, influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios com o mercado comum, 
devendo, por isso, incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ. Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida — cf., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK. «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento do auxílio 
à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do auxílio estatal, 
faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cf. página 48 do Parecer jurídico junto aos autos.
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LL. Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cf. parágrafo 130 
da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio pro-
priamente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do sector e de coordenação da sua actividade).

MM. Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e actividades.

NN. A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção 
e à publicidade e à formação, podendo ter um efeito protector que vai para além desses auxílios 
propriamente ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando 
a ser mantida em execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da 
Comissão sobre a respectiva compatibilidade com o mercado comum.

OO. A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido  - como o foi (cf. 
parágrafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento 
das campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre 
os produtos nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do 
artigo 108º, n.º 3, do TFUE») — impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem 
a anulação dos actos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que 
o estabelecimento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão 
Europeia, é contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos 
relativamente ao acto de liquidação da taxa de promoção do período de Fevereiro de 2008 e veio a 
ser, com manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP. «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de Junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. 1 -3735, n.º 31).» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ. «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito directo (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado - Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de Janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. 1 -165, n.º 20)»

— cf. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

RR. «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 
dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afec-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

— cf. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

SS. «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito directo do 
artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos particulares 
que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da Comissão 
não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por terem 
sido adoptados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extédeur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

— cf. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

TT.«64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais prote-
ger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito directo. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as 
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consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos actos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

— cf. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 
262/02.

UU. O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na sentença 
proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença aqui posta em 
crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do art. 267º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância 
se pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

A implementação de uma medida parafiscal — in casu, a chamada taxa de promoção — que 
consubstancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual 
tem uma relação de afectação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia directamente 
o montante do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 88.º do TCE (actual artigo 108.º do TFUE)?

A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
— consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afectação 
legal percentual — financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços 
e actividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protector que vai para além do auxílio 
propriamente dito que financia)?

O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de 
um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afectação obrigatória  - e que se 
encontra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo 
de auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão 
sobre a respectiva compatibilidade?

Em caso negativo — e na hipótese de o Estado -Membro ter procedido à cobrança da referida 
medida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a 
restituição ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?»

3. - Foram apresentadas contra -alegações pelo Instituto do Vinho e da Vinha, com as seguintes 
Conclusões:

«A. O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, 
aqui Recorrido, com referência ao período mensal de Fevereiro de 2008.

B. O objecto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso — artigos 660.º, n.º 2, 684.º, nºs 2 e 3 e 685.º -A, nºs 1 e 2, todos do Código de Processo Civil 
e Acórdãos do STA de 21 de Maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de Julho de 2012, 
proferido no recurso 053/2012.

C. A Recorrente limita o objecto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas 
pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos 
auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão 
podem incidir as presentes alegações — cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.

D. Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado. E. Em quase todos os momentos das 
alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário de rebater a decisão a quo, as suas 
posições e respectivas apreciações, limita -se a invocar a incompreensão do Tribunal e secundar a 
posição por si já sustentada na p.i..

F. Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido 
à sua posição.

G. O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alega-
ções que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2.º 
do CPPT, e à vasta jurisprudência superior — cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1ª. Secção) no 
processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de Fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1ª. secção) no 
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processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de Junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso n.º 39.981 de 11 
de Junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de Março de 2004, e no recurso n.º 13.331 de 22 de 
Janeiro de 1992.

H. A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provados que refere que 
“o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta em causa pela Impugnante 
não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Europeia não proferir uma decisão 
final no âmbito do procedimento de investigação mencionado na alínea F. dos factos provados. Pelo 
que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não pode proceder. Pois, não estando em causa 
um auxílio estatal, a adopção de tal medida não carece de ser previamente notificada à Comissão 
Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado CE» — cfr. 29 da sentença recorrida.

I. No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE 
— hoje, artigo 108.º, n.º 2 do TFUE —, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com 
as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

J. Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, 
através das receitas da taxa em causa, das actividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da le-
gislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora 
artigo 107.º do TFUE.

K. Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem a 
mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da consig-
nação da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, quanto a essa 
larga componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da medida em causa.

L. A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do 
vinho e dos produtos vínicos, ou seja, a actividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, 
não constitui um auxílio, na acepção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava 
qualquer notificação prévia à Comissão.

M. A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N. Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as pre-
tensões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O. O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de Setembro de 
2010, a qual foi objecto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos 
pela Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adoptou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
Abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 
entretanto extinto por despacho de 10 de Maio de 2012 — cfr Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. nºs 1 e 2.

Q. A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e de países terceiros e as medidas relativas o respectivo regime de financiamento podem constituir 
auxílios de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de 
financiamento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação 
prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R. No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S. O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
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n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T. Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum 
dos agentes económicos do sector vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão 
comunicando que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão 
o Estado considera a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a 
qualquer reembolso.

U. Em Setembro de 2012 — através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3 —, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de Dezembro de 2006 e cum-
prem os limites de minimis aí estabelecidos.

V. Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de 
qualquer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que 
as medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no 
âmbito do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

W. O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107º do TFUE.»

4. - O Exmº Procurador Geral Adjunto emitiu douto parecer no seguinte sentido:
«Está em questão nos presentes autos a autoliquidação da Taxa de Promoção relativa ao mês de 

FEVEREIRO de 2008.
Como resulta do ponto 133 da decisão de 20 de Julho de 2010, da Comissão Europeia, produ-

zida no Procedimento Contraditório C -43/2004, aquela limita -se ao exame da aplicação da taxa de 
promoção a partir da sua entrada em vigor a até 31 de Dezembro de 2006, data de entrada em vigor 
das novas Orientações comunitárias para os auxílios estatais no sector agrícola no período 2007 -2013, 
sem prejuízo da posição que a Comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção par 
além dessa data.

Como já se referiu a taxa de promoção sindicada nestes autos reporta -se ao mês de Fevereiro de 
2008, portanto, a período posterior ao abrangido pela Decisão de 20 de Julho de 2010 da Comissão 
Europeia.

Assim sendo, salvo melhor juízo, impõe -se, antes de mais, que:
l. Se indague junto da Comissão Europeia sobre as eventuais medidas tomadas relativamente à 

aplicação da taxa de promoção no período posterior a 31 de Dezembro de 2006;
2. Se suspenda, entretanto, a instância.»
5. - Cumpre apreciar e decidir.
6. - Em sede factual apurou -se na primeira instância a seguinte matéria de facto com relevo para 

a decisão da causa:
A)  - No dia 31 de Março de 2008, a A…………….. procedeu à autoliquidação da quantia de 

€ 8.325,96, a título de taxa de promoção referente ao mês de Fevereiro de 2008  - cf. documento n.º 1, 
junto com o pedido de revisão oficiosa.

B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de Maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de Junho, com a redacção que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, 
que fixa o valor da taxa, factualidade que resulta dos articulados apresentados pelas partes, ou seja não 
é objecto de dissenso.

C)  - Em 22/12/2008 a A…………… apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação 
referida em A, vide artigo 1º da petição inicial e doc nº2 que instruiu a petição inicial;

D)  - O pedido mencionado em C) foi indeferido em 12/01/2009, cfr. doc. 2 que instruiu a petição 
inicial;

E)  - Em 10/02/2009, via postal, a impugnante remeteu a petição inicial que deu origem à presente 
impugnação, vide fls. 2 e sgs.;

F)  - No dia 1 de Dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE com 
vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado, 
encontrando -se o referido procedimento em curso, não tendo ainda sido adoptada decisão definitiva sobre 
o mérito da causa, verificando -se apenas a apreciação liminar melhor especificada na alínea seguinte, 
cfr. doc. nº3 que instruiu a petição inicial;
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G)  - No documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob 
a epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN3S/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho Convite para 

apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º Tratado CE(2005/C 92/06)” extracta -se 
o que infra se registará dando -se o demais por reproduzido:

“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto da 

Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo produto 
dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcionamento do IVV 

é imposta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas tam-
bém

 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-
ceiros, e

 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portu-

gal, incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do sector vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as acções de promoção 

no caso em apreço até 1 de Janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-

dade pública responsável pela coordenação geral do sector vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxilio;

 - as medidas de auxilio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim com 
o o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compati-
bilidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

…”., idem anterior;
H) A Comissão Europeia encerrou o procedimento aludindo através de decisão proferida em 

20 -07 -2010, que Portugal questionou através do competente recurso de anulação que dirigiu ao Tribunal 
Geral da União Europeia,

Decisão:
…
 - limitada até 31 de Dezembro de 2006 “data da entrada em vigor das novas Orientações Comuni-

tárias para os auxílios estatais no sector agrícola e florestal no período 2007 – 2013, sem prejuízo que 
a comissão tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa data.”

…
Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, nº3 do TJUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -lei n.º 137/95, de 14 de Junho são auxílios estatais compatíveis 
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com o mercado interno na acepção do artigo 107º nº3 alínea c) do TFUE em relação ao período que 
medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º

Ao auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem portuguesa 
no território dos outros Estados membros e de países terceiros executados ilegalmente por Portugal em 
violação do artigo 108º nº3 do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei 
n.º 137/95, de 14 de Junho, são sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno para do artigo 107º nº3 alínea c) do TFUE em relação ao período que medeia 
entre a sua entrada em vigor de 31 de Dezembro de 2006…

…” cfr. documento nº3 e 4 junto pelo IVV.»

7. Do objecto do recurso
Face ao teor das conclusões das alegações de recurso e ao teor das contra -alegações do recorrido, 

são as seguintes as questões trazidas à apreciação deste Supremo Tribunal Administrativo:
a) Previamente, apreciar a questão da admissibilidade das alegações da recorrente, suscitada pelo 

recorrido nas suas contra -alegações – cfr. as respectivas conclusões E), F) e G) – o qual sustenta que 
não cumprem o disposto no artigo 685 -A do CPC, pelo que não devem ser admitidas.

b) Saber se incorreu em erro de julgamento a sentença recorrida que julgou que a taxa de pro-
moção em causa nos autos não padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão 
Europeia, por força do disposto no artº 88º do TCE (atual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

c) Aferir da necessidade do reenvio prejudicial o TJUE para conhecimento das questões suscitadas 
na parte final das alegações da recorrente.

7.1 Face às conclusões de recurso e à posição do recorrido impõe -se previamente apreciar a 
questão por ele suscitada relativa ao incumprimento do ónus de alegar que decorre do artº 685ºA do 
Código de Processo Civil.

De harmonia com o disposto no artº 685º A, n.º 1 do Código de Processo Civil o recorrente deve 
apresentar a sua alegação, na qual conclui, de forma sintética, pela indicação dos fundamentos por que 
pede a alteração ou anulação da decisão.

Nas suas contra -alegações, nomeadamente nas conclusões E, F e G, o recorrido sustenta que as 
alegações da recorrente não cumprem o disposto no artigo 685 -A do Código de Processo Civil por-
quanto «ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição».

Mas não lhe assiste razão.
Pese embora as conclusões das alegações de recurso não sejam sintéticas, das mesmas resulta 

claro o fundamento pelo qual a recorrente pede a revogação do julgado recorrido – vide conclusões L, 
M, T e UU  - e qual vício que se lhe imputa: erro de julgamento da sentença recorrida por olvidar que 
a taxa de promoção em causa nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia 
à Comissão Europeia, por força do disposto no artº 88º do TCE (actual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

Improcede portanto a suscitada questão prévia.
7.2 Do alegado erro de julgamento imputado à sentença recorrida e do pedido de reenvio do 

processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia.
As questões suscitadas no presente recurso, e acima referidas nas alíneas b) e c) do ponto 7, são, 

até nos pressupostos de facto, em tudo idênticas às que foram apreciadas e decididas neste Supremo 
Tribunal Administrativo pelo acórdão de 23/04/2013, proferido no processo n.º 29/12, in www.dgsi.pt, a 
que se seguiram os acórdãos 292/13 de 30.04.2013, de 22.05.2013, proferidos nos recursos 9/13, 44/13, 
53/13, 200/13, e 1311/12, e de 29.05.2013, proferidos nos recursos 84/13, 198/13, 30/13, e 1398/13, 
os três últimos em que o presente relator teve intervenção como adjunto.

Concordamos inteiramente com a doutrina expendida naquele aresto de 23.04.2013, e nos que 
lhe seguiram, inteiramente transponível para o caso subjudice, sendo as alegações e contra -alegações 
exactamente iguais, variando apenas o montante e o período da taxa  - no caso em apreço está em causa 
a taxa de promoção referente ao mês de Fevereiro de 2008, no montante de € 8.325,96  - pelo que re-
metemos, com a devida vénia, para a argumentação jurídica aí aduzida, por economia de meios e tendo 
em vista uma interpretação e aplicação uniformes do direito (cfr. artigo 8.º n.º 3 do CC).

Escreveu -se naquele Acórdão 29/13:
«4. Caracterização da taxa de promoção do vinho
Segundo o n.º 1 do artigo 17.º da Lei Orgânica do Ministério da Agricultura, do Desen-

volvimento Rural e das Pescas, aprovada pelo Decreto -Lei n.º 209/2006, de 27 de Outubro, o 
Instituto do Vinho e da Vinha (IVV, IP.,) tinha por missão, “coordenar e controlar a organização 
institucional do sector vitivinícola, auditar o sistema de certificação de qualidade, acompanhar 
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a política comunitária e preparar as regras para a sua aplicação, bem como participa na coor-
denação e supervisão da promoção dos produtos vitivinícolas”.

Como se pode ler na Decisão da Comissão, de 20/7/2010 C (2010) 4891 final, nas suas funções 
de coordenação geral do sector vitivinícola, o IVV realiza dois tipos de actividades:

 - actividades que visam, principalmente os vinhos e produtos vínicos produzidos em Portugal, 
designadamente, as relativas à auditoria dos sistemas de controlo e certificação dos vinhos;

 - actividades destinadas, indistintamente, aos vinhos e produtos originários de Portugal e aos 
originários dos outros Estados -Membros e/ou países terceiros e comercializados em Portugal;

 - o IVV, I.P., presta igualmente determinados serviços a terceiros, nomeadamente: (i) organização 
e promoção das actividades de formação para os agentes económicos, organizações profissionais e 
interprofissionais do sector vitícola e funcionários do IVV; (ii) disponibilização aos agentes económicos 
do sector da capacidade de armazenagem das infra -estruturas do IVV; e (iii) prestação de serviços do 
Laboratório do IVV e formação do seu próprio pessoal e de outros operadores do sector vitivinícola 
(financiada em grande parte por programas de apoio comunitário) (1).

Da referida Decisão resulta de igual modo que o apoio à promoção genérica do vinho e dos 
produtos vínicos foi atribuído desde 1997, por concurso, à Viniportugal, associação de natureza in-
terprofissional representativa do sector, que foi, desta forma, a beneficiária da totalidade do produto 
da taxa parafiscal destinada a esse fim.

A prestação dos mais diversos serviços ao sector vitivinícola e respectivos operadores levou 
o legislador a fixar que o financiamento do IVV, IP., seria garantido, em larga medida, através da 
receita proveniente do produto das taxas cobradas sobre os vinhos e os produtos vínicos (cfr., a título 
de exemplo, o art. 31º, n.º 1, alínea b), do Decreto -Lei n.º 99/97, de 26 de Abril), que aprovou os res-
pectivos Estatutos.

Através do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho (2), o legislador reformulou o sistema de taxas 
existente e procedeu à criação de uma única taxa incidente sobre os produtos vínicos, a cobrar pelo 
IVV, IP., que constituía a principal fonte de financiamento das acções de coordenação geral do sector (3).

De acordo com o estatuído no art. 1º, n.º 1, daquele diploma, “Os vinhos e produtos vínicos pro-
duzidos no território nacional, bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, ficam 
sujeitos à aplicação de uma taxa, que constitui contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da 
Vinha e do Vinho (IVV), relativamente à coordenação geral do sector ou, nas Regiões Autónomas dos 
Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais”. Mas como este decreto -lei não chegasse 
a ser regulamentado, o legislador, através do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio, veio introduzir 
melhorias no regime da referida taxa de forma a adequar a matéria aos objectivos da política vitivi-
nícola nacional e comunitária (cfr. o respectivo preâmbulo).

Quanto ao âmbito da taxa de promoção do vinho, o art. 1º do diploma reproduziu o anterior 
preceito e, quanto aos sujeitos, resulta do art. 3º que a taxa de promoção é devida quer pelos agentes 
económicos quer pelos produtores, no caso previsto na alínea c) do n.º 1 do art. 2º do Decreto -Lei 
n.º 119/97. Por sua vez, mantém -se, igualmente, no art. 11º, n.º 1, que a fixação do valor da taxa seria 
objecto de portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas.

No seguimento do mencionado decreto -lei, foram publicadas diversas portarias, sendo de salientar 
a Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que serviu, no caso em apreço, à fixação do valor da 
taxa a pagar pela recorrente.

Com interesse para a decisão, importa ainda considerar que, segundo a Decisão da Comissão 
de 2010, o produto da taxa de promoção, que representa mais de 62% do orçamento afecto ao funcio-
namento do IVV, I.P., destina -se, em primeiro lugar, ao financiamento dos serviços de coordenação 
geral do sector do vinho prestados por si e, em segundo lugar, às actividades de promoção do vinho 
e dos produtos vínicos.

No que respeita à actividade de promoção do vinho, verifica -se que uma parte da taxa é destinada 
a campanhas de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos, sem referência à sua origem, em 
Portugal e, outra parte, a campanhas de promoção do vinho e dos produtos vínicos portugueses no 
território dos outros Estados -Membros e de países terceiros. No período sobre que incidiu a decisão 
da Comissão de 2010, os custos das acções de formação organizadas pelo IVV, I.P., com excepção de 
uma formação de interesse geral «Sistemas de informação e Gestão Vitivinícola 2000», cujo custo total 
foi de 367, 12 EUR, foram integralmente suportadas pelos programas do Fundo Social Europeu, pelo 
que nem os agentes económicos nem o IVV tiveram de contribuir para o seu financiamento.

É esta taxa que, segundo a recorrente, enferma de ilegalidade manifesta, decorrente da falta 
de notificação prévia à Comissão e respectiva execução antes da decisão final daquela entidade, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (actual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE)  - pontos D 
e L das Conclusões.

5. Da relevância das decisões da Comissão emitidas sobre a taxa de promoção Segundo o estatuído 
no art.108º do TFUE (ex artº 88º TCE) é da competência exclusiva da Comissão Europeia o exame 
permanente dos regimes de auxílios de Estado, em cooperação com os Estados -Membros, “com vista a 
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impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado, como se conclui do Acórdão Lorenz” (4). 
Para tanto, é estabelecido um sistema de controlo prévio dos auxílios novos, previsto no n.º 3 do mesmo 
preceito e no art. 2º do Regulamento do processo (5), segundo o qual a Comissão deve ser informada, 
em devido tempo, dos projectos de auxílio, antes da sua execução.

“A fase preliminar do processo de controlo dos auxílios novos inicia -se, assim, com a notificação 
do projecto de auxílio, devendo os Estados (…) utilizar, para o efeito, formulários recomendados pela 
Comissão. A obrigação de notificar previamente os projectos de auxílio é uma obrigação incondicional 
dos Estados relativos a auxílios novos, incluindo a modificação dos existentes …” (6).

Os auxílios não notificados ou postos em execução antes de uma decisão da Comissão são objecto 
de um específico processo de controlo que se inicia com a recepção e análise de informações que a 
Comissão tenha recolhido oficiosamente ou através de denúncia de terceiros.

No caso em apreço, a Comissão Europeia, na sequência de uma queixa, questionou as autoridades 
portuguesas, em 20 de Janeiro de 2003, sobre a taxa parafiscal de promoção do vinho cobrada pelo 
Instituto da Vinha e do Vinho, tendo notificado Portugal, em 6 de Dezembro de 2004, da sua decisão 
de início do procedimento formal de exame previsto no art. 108º, n.º 2, do TFUE, com vista a analisar 
da compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado sobre auxílios de Estado.

Após exame preliminar, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004, conclui, desde logo, que não 
constituem auxílios de Estado (ponto G do probatório): (i) o financiamento das prestações de serviços 
ao sector desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral 
do sector vitivinícola em Portugal, o qual representa mais de 60% da afectação da taxa de promoção; 
(ii) o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos.

Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu dar 
início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE (actual art 108º, n.º 2, do TFUE), 
apenas relativamente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos 
outros Estados -Membros e de países terceiros, ao respectivo financiamento e ao financiamento das 
medidas relativas à formação (ver também ponto (60) da Decisão da Comissão de 2010).

Decorre igualmente do probatório (ponto H) que a Comissão voltou a proferir decisão sobre o 
assunto (Decisão de 20/07/2010), onde se conclui:

“Artigo 1º

A única acção de formação financiada pelas receitas da taxa parafiscal, de um montante de 
367,12 EUR, não constitui um auxílio.

Artigo 2º

Os auxílios estatais à promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos no território português 
executados ilegalmente por Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa 
parafiscal estabelecida pelo Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são auxílios estatais compatíveis 
com o mercado interno na acepção do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação ao período 
que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006.

Artigo 3º

1. Os auxílios estatais à promoção e publicidade do vinho e dos produtos vínicos de origem por-
tuguesa no território dos outros Estados -Membros e de países terceiros executados ilegalmente por 
Portugal em violação do artigo 108º, n.º 3, do TFUE por meio de uma taxa parafiscal estabelecida pelo 
Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho, são, sem prejuízo da aplicação do artigo 2º, auxílios estatais 
compatíveis com o mercado interno para efeitos do artigo 107º, n.º 3, alínea c), do TFUE em relação 
ao período que medeia entre a sua entrada em vigor e 31 de Dezembro de 2006, desde que Portugal 
cumpra as condições constantes do n.º 2 do presente artigo.

2. Portugal deve reembolsar às pessoas que tenham pago a taxa a parte desta que tenha incidido 
nos produtos provenientes dos outros Estados -Membros entre a data de início de aplicação da taxa e 
31 de Dezembro de 2006, no estrito respeito das condições seguintes (…)”.

Em suma, nesta decisão, a Comissão conclui que os auxílios à promoção e à publicidade do vinho 
português nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e o respectivo financia-
mento, poderiam ser compatíveis com o mercado a título condicional (7), isto é, desde que Portugal 
respeitasse as condições indicadas no art. 3º, n.º 2, daquela Decisão, as quais implicavam o reembolso 
de uma parte proporcional da taxa aplicada aos produtos provenientes dos outros Estados -Membros, 
entre 1997 e 31 de Dezembro de 2006.

Designadamente na sétima condição do n.º 2 do art. 3º a Comissão impunha que as Autoridades portu-
guesas renunciassem formalmente ao recebimento da totalidade das taxas de promoção devidas por sujeitos 
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passivos que comercializassem vinhos importados até 31 de Dezembro de 2006 e que estivessem numa situação 
de incumprimento (designadamente por não terem pago os valores da taxa devidos nos anos de 1997 a 2006).

Acontece que, como se pode ler no considerando (2) da Decisão da Comissão de 4/4/20012 
(que procedeu à alteração da Decisão de 2010), Portugal impugnou a Decisão da Comissão de 2010 
mediante recurso interposto perante o TJ, tendo pedido, nas alegações apresentadas, a anulação das 
sétima e nona condições estabelecidas no artigo 3º, n.º 2, da Decisão de 2010.

No considerando (3) pode ler -se que segundo “jurisprudência constante, um Estado -membro 
que, ao executar uma decisão da Comissão em matéria de auxílios estatais, depara com dificuldades 
imprevistas e imprevisíveis ou toma consciência de consequências não previstas pela Comissão, deve 
submeter estes problemas à apreciação desta última, propondo modificações adequadas à decisão em 
causa”, devendo a Comissão e o Estado -Membro colaborar de boa -fé, com base nos deveres recíprocos 
de cooperação leal que inspira nomeadamente o art. 4º, n.º 3, do Tratado.

Nesta sequência, dando razão ao Estado Português, a Comissão emitiu decisão complementar, 
a Decisão C (2012) 2111 final, de 4 de Abril de 2012, que veio alterar as condições sétima e nona da 
Decisão de 2010, nos termos acordados com as autoridades portuguesas, desde a data da primeira 
decisão, tendo em conta a sua natureza interpretativa autêntica. A Comissão, nesta segunda Decisão, 
limitou designadamente a renúncia ao recebimento da taxa de promoção do vinho no que se refere à 
parte proporcional que incide sobre os produtos importados de outros Estados -Membros.

Em Setembro de 2012, através de carta que o recorrido juntou em anexo às Contra -Alegações, 
como doc. n.º 3, a Comissão tomou nota de que as autoridades portuguesas:

“ - estimam que os auxílios atrás mencionados são abrangidos pelo Regulamento (CE) n.º 1998/2006 
da Comissão (8), de 15 de dezembro de 2006, relativo à aplicação dos artigos 87º e 88º do Tratado 
aos auxílios de mínimos e que, consequentemente, não é necessário continuar com a recuperação 
(…)”(Carta de 9/10/2012).

6. O controlo dos auxílios não notificados
O art. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente no-

tificada dos projectos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não 
pode pôr em execução as medidas projectadas antes de tal procedimento haver sido objecto de uma 
decisão final (obrigação de não actuar ou de «standstill») (9).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito directo na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente 
à Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda 
a ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (10).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de Novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os actos praticados durante o período da proibição 
contida no art. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afecta a validade dos 
actos de execução de medidas de auxílio, e que a adopção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, 
a posteriori, os actos inválidos»” (11). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um 
Acórdão de 1973 (12), competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do 
Direito Comunitário, com vista a restabelecer o satus quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excepcional importância (13).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância 
da obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão 
final da Comissão (14). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar 
a restituição de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de Fevereiro 
de 2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição 
de auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adoptado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos actos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
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impõe-lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efectivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excepcionais.». (15)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objecto a restituição dos au-
xílios suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, 
como vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de 
promoção em causa durante o respectivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro 
lado, coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da auto -liquidação em 
causa (relativa a Setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 
2004 dar início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no 
artigo 6º do regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação 
da obrigação de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (16), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (17), no caso concreto, por ilegalidade 
formal, as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria 
que a autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distin-
guir, por um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas acções de promoção 
e publicidade dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respectivo 
financiamento, através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente 
da taxa cobrada aos operadores do sector vitivinícola e afecta, no essencial, ao financiamento da 
actividade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da auto -liquidação, no 
valor de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de Setembro de 2007, 
com fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de Maio (18), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de Dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um acto legislativo não tiver tido lugar a sua no-
tificação à Comissão ou se o acto legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha 
pronunciado de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência 
será a verificação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (19).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de Março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do art. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de Novembro de 1991 (20).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras proces-
suais previstas no Tratado (21).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afectem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes 
de recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para 
que possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja selectiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afecte o comércio entre os EM” (22).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (23), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).
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No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afectação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a acções 
de promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (art.11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto 
de não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, 
como vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência 
do TJ. Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo 
objectivo essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma 
não implica, à partida, um auxílio concedido directa ou indirectamente através de recursos do Estado 
e, por outro lado, serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos 
auxílios de Estado (24).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, 
a Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das 
actividades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação 
geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, 
não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da Repú-
blica Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, 
de 15 de Dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afecta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se seriam 
ou não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.

O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, 
“um grau suficiente de probabilidade” (25) de tal medida envolver auxílios estatais (26), em termos 
de exigir a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a 
consequente suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ile-
galidade da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o 
respectivo procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do art. 88º do TCE (ponto L 
das Conclusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da auto -liquidação em causa.» (fim de citação)

7.3 É esta a jurisprudência que também aqui se acolhe e se reitera, já que se entende que a res-
pectiva fundamentação é inteiramente transponível para o caso dos autos, mesmo tendo em conta que 
ao acto de liquidação em causa se refere a Fevereiro de 2008.

No caso em apreço, tendo em conta as circunstâncias supra referidas, e, em especial, o facto de a 
Comissão ter conhecimento perfeito de toda a situação em torno da taxa de promoção do vinho desde 
2004 e ter acabado por concluir não haver qualquer violação do Direito comunitário em relação a todas 
as componentes da mesma, podemos com segurança concluir que não haveria qualquer possibilidade 
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de a sua intervenção poder influenciar o conteúdo material do acto de liquidação em causa, mesmo 
considerando ser referente a Fevereiro de 2008.

Com efeito a anulação da totalidade da taxa de promoção, como pretende a recorrente, por vício 
formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas circunstâncias do caso, seria contrária, 
desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito no já citado Acórdão 29/13, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a 
própria doutrina a sancionar com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia 
das ajudas de Estado residem na particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o 
de impedir a entrada em vigor de ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados-
-Membros sejam perturbadas pelas vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou 
ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subsiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Acresce, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de 
Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se o julgado recorrido  - de 
improcedência da impugnação judicial deduzida – ficando prejudicado, por inutilidade, o pedido de 
reenvio prejudicial para o TJUE requerido pela recorrente.

8. Decisão:
Nestes termos acordam, em conferência, os juízes da Secção de Contencioso Tributário deste 

Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando o julgado recorrido.
Custas pela recorrente.

Lisboa, 26 de Junho de 2013. — Pedro Delgado (relator) — Valente Torrão —Ascensão Lopes.

(1) Podemos dizer que estas são as suas atribuições essenciais desde a sua criação pelo Decreto -Lei n.º 304/86, de 22 de 
Setembro, e posteriores reestruturações pelos Decretos -Leis n.os. 102/93, de 2 de Abril; n.º 99/97, de 26 de Abril; n.º 47/2007, 
de 27 de Fevereiro e, finalmente, o n.º 66/2012, de 16 de Março, sendo para o efeito dotado de autonomia administrativa.

(2) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(3) Cfr. o preâmbulo do Decreto -Lei n.º 137/95, de 14 de Junho.
(4) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição das Ajudas de Estado concedidas em Violação do Direito 

Comunitário, Coimbra, 1994, pp. 58 ss.
(5) Regulamento (CE) n.º 659/1999, do Conselho de 22 de Março de 1999, que estabelece as regras de execução do 

artigo 93.º do Tratado CE.
(6) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, Coimbra, 2003, p. 271.
(7) Segundo o disposto no artigo 7.º, n.º 4, do Regulamento (CE) n.º 659/1999, do Conselho de 22 de Março de 1999, 

«A Comissão pode acompanhar a sua decisão positiva de condições que lhe permitam considerar o auxílio compatível com o 
mercado comum e de obrigações que lhe permitam controlar o cumprimento da decisão, adiante designada «decisão condi-
cional» (cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição…cit., p. 64)

(8) O referido Regulamento estabelece, no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os cri-
térios estabelecidos no n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período de três 
exercícios financeiros por empresa beneficiária.

(9) Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de Março de 1999.
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(10) Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, “O 
Papel dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da 
última frase do n.º 3 do artigo 88.º do TCE ?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, 
cit., p. 56.

(11) Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.
(12) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.
(13) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.
(14) Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de Novembro de 1990, Processo C -354/90.
(15) Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.

(16) Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui 
jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas 
de Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respectivo direito nacional, o que engloba o regime do procedi-
mento administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis 
ao procedimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou 
análogos meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A 
revogação de actos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, 
Revista do Ministério Público, Ano 33, Outubro/Dezembro, de 2012, pp. 33 ss.

(17) Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos artigos 281.º 
e 282.º da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos 
pasmados no artigo 73.º do CPTA.

(18) Segundo o n.º 1 deste diploma, «Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produ-
zidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
sector ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respectivos serviços regionais».

Por sua vez, no artigo 11.º, n.º 1, dispõe -se que “São objecto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.

(19) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.
(20) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do Advogado-

-Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de Setembro de 1990, processo C -5/89.
(21) Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.
(22) Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, «Anotação ao artigo 107.º do TFUE», Tratado de Lisboa, Almedina Coim-

bra, 2012, p. 520.
(23) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., 

p. 714.
(24) Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de Julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).
(25) Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.
(26) Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de Setembro de 1990, processo C -5/89, Comissão c/ 

RFA, Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38. 

 Acórdão de 26 de junho de 2013.

Assunto:

Taxa de promoção do vinho. Auxílio estatal. Violação do dever de notificação do au-
xílio à Comissão Europeia. Ónus da prova do contribuinte relativamente ao dever 
de notificação dos auxílios.

Sumário:

 I — A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as 
atribuições do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do setor e 
representando mais de 62 % do orçamento afeto ao financiamento dos serviços 
de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à partida um auxílio concedido 
pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica associada 
à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso 
do respetivo procedimento legislativo de criação.

 II — A Comissão concluiu, logo no início do procedimento de averiguação, que a parte 
da taxa de promoção do vinho afeta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía 
um auxílio de Estado, tendo apenas considerado auxílio a parte referente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 
Estados -Membros e de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados 
na presente decisão (isto até 31.12.2006).”
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 III — De todo o modo, nem todos os auxílios carecem de notificação à Comissão, de-
vendo os Estados -Membros proceder aos registos dos auxílios concedidos e que 
se enquadrem nos Regulamentos que estabeleçam auxílios “de minimis”.

 IV — Assim sendo, apesar de a Comissão não se ter pronunciado relativamente ao 
período posterior a 1 de janeiro de 2007 (ou mesmo que venha a pronunciar -se 
em sentido idêntico ao das taxas do período anterior), a pretensão da recorrente 
nunca poderia proceder pois que sempre teria de alegar e provar que os auxílios 
concedidos — isto aceitando que estamos perante auxílios para os feitos em causa 
nos autos — ultrapassavam os limites estabelecidos no Regulamento n.º 1998/2006 
acima citado.

Processo n.º 1336/12 -30.
Recorrente: A…, Lda.
Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Valente Torrão.

Acordam na Secção de Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:
I – A……….., Lda., com os demais sinais dos autos, vem recorrer da decisão do Tribunal Admi-

nistrativo e Fiscal de Viseu, que julgou improcedente a impugnação judicial por si deduzida contra o 
indeferimento do pedido de revisão oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção devida pelo Insti-
tuto da Vinha e do Vinho, referente ao mês de junho de 2008 (e não maio de 2006, como, certamente 
por lapso, se refere na sentença recorrida) no montante de € 6.506,65, apresentando, para o efeito, 
alegações nas quais conclui:

A). O presente recurso vem interposto da sentença proferida pelo Tribunal Administrativo e Fis-
cal de Viseu que julgou improcedente a impugnação judicial do indeferimento do pedido de revisão 
oficiosa da autoliquidação da taxa de promoção alegadamente devida ao Instituto da Vinha e do Vinho 
(doravante, “IVV”) com referência ao mês de junho de 2008.

B). A A………. não se conforma com esta decisão e respetivos fundamentos, para mais quando 
os mesmos revelam a confusão que assoma o Tribunal a quo sobre a questão decidenda.

C). Ao contrário do que foi defendido nos autos pelo IVV e acolhido pelo Tribunal a quo na sen-
tença ora posta em crise, o processo de investigação à taxa de promoção que foi iniciado pela Comissão 
(processo C43/2004) não é «totalmente irrelevante para os presentes autos e para a fundamentação 
da pretensão da Impugnante»  - cfr. página 25 da sentença proferida nos autos  -, sendo que neste en-
tendimento radica a confusão e erro de julgamento que ocorreu em 1.ª instância.

D). Independentemente da eventual compatibilidade com o mercado comunitário da totalidade 
ou da parte do auxílio em questão relacionada com os vinhos produzidos em Portugal, o que é facto 
é que se verifica, no caso da taxa de promoção, uma ilegalidade manifesta, decorrente da falta de no-
tificação da medida à Comissão, ao arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (atual n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE).

E). É essa ilegalidade ou vício que é apontado pela A………., na questão que foi apreciada pelo 
Tribunal a quo, à aludida taxa de promoção nos presentes autos: a violação do disposto no artigo 88º, 
n.º 3, do TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) e consequente proibição de execução da medida, 
prevista no mesmo artigo.

F). A norma violada, constante do n.º 3 do art.º 88.º do TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), 
possui efeito direto, pelo que é invocável pela A………. perante os órgãos jurisdicionais nacionais  - cf., 
neste mesmo sentido, Parecer Jurídico junto aos autos, pág. 37 e ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, 
Auxílios de Estado e Fiscalidade, Almedina, pág. 300.

G). «[U]m particular pode ter interesse em invocar nos órgãos jurisdicionais nacionais o efeito 
direto da proibição de execução prevista no art.º 93º, n.º 3, último período, do Tratado CE (atual art.
º 88.º, n.º 3, último período) [...] para obter a restituição de uma taxa cobrada violando esta disposi-
ção.» — cf. Acórdão de 13.01.2005, STREEKGEWEST WESTEUJK NOORD — BRABANT, processo 
C -174/02 [sublinhado nosso], Acórdão de 11.12.1973, LORENZ, proferido no processo n.º 120/73, 
Acórdão de 21.11.1991, FNCE, proc. C -354/90 e Acórdão de 11.07.1996, SFET, proc. C -3994.

H. Nos presentes autos, não se trata de invocar, na questão que foi apreciada pelo Tribunal a quo, 
a incompatibilidade com o mercado interno comunitário da medida em questão, ou invocar a eventual 
violação de qualquer outra disposição comunitária que determine a contrariedade substantiva da medida 
com o Direito Comunitário.

I). A confusão em que acabou por cair o Tribunal a quo radicará, porventura, no facto de se limitar 
a reproduzir os argumentos esgrimidos nos autos pelo IVV, argumentos que denotam, claramente, que 
o IVV não compreendeu  - ou, desabafe -se, ter -lhe -á sido mais conveniente não compreender...  - o teor 
da questão suscitada expressa e claramente pela Impugnante na sua petição inicial e tão escorreita e 
detalhadamente abordada no Parecer que então juntou aos autos.
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J). Não se abrace o canto da sereia levado a cabo pelo IVV na sua contestação, tentando conduzir 
o raciocínio do julgador, ao referir amiúde que:

«52. Uma vez que o único argumento em que a Impugnante se escuda para fundamentar a presente 
ação de impugnação judicial é o da pretensa incompatibilidade da taxa de promoção com o Direito 
Comunitário […]

58. Deste modo, é patente a inadequação do uso da expressão «ilegalidade», que a Impugnante 
reiteradas vezes invoca para qualificar a taxa de promoção, com o propósito de fundamentar a con-
trariedade substantiva ao Direito Comunitário da quantia que autoliquidou.»

K). Repita -se: nos presentes autos, e atenta a respetiva petição inicial, a A………. não alega na 
questão que foi apreciada pelo Tribunal a quo, a contrariedade substantiva ou a incompatibilidade 
da taxa de promoção com o Direito Comunitário; não procura sustentar, a título principal, por que a 
medida de auxílio em questão e o seu incidível modo de financiamento seriam incompatíveis com o 
mercado interno (como por exemplo sucederia caso se verificasse, por exemplo, a existência de uma 
discriminação dos produtos nacionais destinados ao mercado nacional e os destinados à exportação, 
mencionada na página 25 da sentença posta em crise).

L). A A……… sustenta, sim, a ilegalidade da taxa de promoção decorrente da respetiva não 
notificação prévia à Comissão Europeia e respetiva execução antes de decisão final da Comissão, ao 
arrepio do disposto no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE)  - cfr. petição 
inicial que dá causa aos autos, em especial os artigos 20º, 21º, 25º e 26º respetivos.

M). Essa ilegalidade é manifesta e incontestável, encontrando -se plenamente provada nos autos 
 - cfr. alíneas D) e E) dos factos provados e teor da decisão da Comissão Europeia de iniciar o proce-
dimento contraditório C43/2004, junto aos autos pela A……….. com a sua petição inicial e dada por 
integralmente reproduzida pelo Tribunal a quo na alínea E) dos factos provados).

N). Foi dada execução pelo Estado Português à taxa de promoção do vinho cobrada pelo IVV e 
às medidas financiadas pelo produto dessa imposição parafiscal, desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão  - cfr. parágrafos 1 e 3 da aludida Decisão da Comissão.

O). A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respetivo modo de financiamento 
em causa nos presentes autos no conjunto de auxílios não notificados, originando o processo de averi-
guações contraditório C43/2004  - conforme melhor decorre do parágrafo 3 da mencionada decisão, que 
ora se transcreve: «(3) Resultando das informações prestadas ter sido dada execução ao dispositivo em 
causa, desde 1995, sem autorização prévia da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios 
não notificados».)

P). Nos presentes autos, não se curava de averiguar, em concreto, da compatibilidade da taxa de 
promoção com o mercado interno comunitário  - juízo de compatibilidade que incumbe, nos termos do 
Tratado, à Comissão Europeia e que resultará do teor da decisão final do procedimento de averiguações 
contraditório C43/2004 que vier a transitar.

Q. A Decisão da Comissão de iniciar o procedimento de exame contraditório C 43/2004, previsto 
no artigo 88.º do TCE (atual artigo 108.º do TFUE), junta aos presentes autos com a petição inicial, é, 
pois, a prova plena de que a medida em questão foi executada sem notificação e autorização prévia da 
Comissão, tendo sido inscrita no registo dos auxílios não notificados à Comissão.

R). Independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado co-
mum proferido a final sobre a medida em causa nos autos, o Estado Português não lhe podia ter dado 
execução, atenta a falta de notificação prévia e o efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 88.º do 
TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE),

S). A proibição de execução ou efeito suspensivo previsto no n.º 3 do atual artigo 108.º TFUE foi, 
inclusivamente, recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 da Decisão da Comissão que 
se juntou com a petição inicial, muito se estranhando que a sentença do Tribunal a quo venha afirmar 
que «da decisão da comissão vinda de analisar, em lado nenhum é mencionada a proibição do Estado 
Português em executar o auxílio» (cfr. página 25 da sentença recorrida);

T). O Tribunal a quo olvidou -se do parágrafo 147 dessa mesma Decisão da Comissão e  - pior 
 - olvidou -se das regras básicas de Direito Comunitário em matéria de auxílios estatais, nomeadamente 
do disposto no n.º 3 do artigo 88.º TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), que ora transcrevemos, 
para que não restem dúvidas: «Deve a Comissão ser informada atempadamente dos projetos relativos 
à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. [....] O Estado -membro em causa não pode pôr em 
execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma decisão final».

U). É a expressa obrigatoriedade de notificação prévia e proibição de execução que se mostra 
violada no caso concreto e que serve de fundamento à presente impugnação judicial. Não é a imposição 
de uma qualquer injunção de recuperação ou juízo de incompatibilidade com o Direito Comunitário!

V). Não se diga que as dúvidas expressas pela Comissão sobre o auxílio em questão se cingem “aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros 
e países terceiros” para procurar justificar que «[...]a instauração pela impugnante da presente ação 
de impugnação judicial, com base exclusivamente no facto de existir uma investigação da Comissão a 
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aspetos parcelares da taxa de promoção, não pode ser tida como a despropósito e totalmente improce-
dente»  - cfr. página 23 da sentença ora posta em crise, reproduzindo o artigo 72.º da contestação do IVV.

W. O reembolso  - ou, in casu, a anulação da liquidação da taxa de promoção efetuada pela A………., 
com as demais consequências legais  - requerida nos presentes autos não decorre da adoção, por parte da 
Comissão, de qualquer injunção de recuperação quanto ao montante da taxa em causa, por considerar 
que a mesma é incompatível com o direito comunitário (o que, quanto muito, aconteceria a final, com 
o trânsito da decisão da Comissão sobre a materialidade da questão e quanto ao âmbito dessa decisão); 
decorre, simples e diretamente, da violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução 
constante do artigo 88.º, n.º 3, do TCE (atual artigo 108.º, n.º 3, do TFUE).

X. O Estado Português não poderia a cobrar a taxa de promoção sem ter previamente notificado 
a Comissão da mesma e até decisão final, transitada, da Comissão sobre a compatibilidade dessa taxa 
com o Direito Comunitário.

Y). Em 20 de julho de 2010, a Comissão Europeia proferiu a decisão relativa à compatibilidade/in-
compatibilidade desta taxa de promoção com o Direito Comunitário (“Decisão de 20.07.2010”), acessível 
em http://eurlex.europa.eu/LexUriserv/LexUriServ.do?uri=OJ:L: 2011:005:0011:0026:P T:PDF

Z). Todavia, para além de tal decisão respeitar apenas à parte do procedimento que analisa a com-
patibilidade dos auxílios e da taxa de promoção relativa ao período decorrido até 31 de dezembro de 
2006 (cf. parágrafo 133 da Decisão de 20.07.2010), aguardando -se ainda, por isso, a prolação de decisão 
do procedimento C43/2004 quanto ao período decorrido dessa data em diante, importará notar que esta 
Decisão de 20.07.2010 não transitou ainda, atento o recurso interposto pelo Estado Português, acessível 
no linkhttp://eurlex.europa.eu/LexUriserv/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:328:0049:0050:PT:PDF

AA). Esta Decisão de 20.07.2010, ainda que, quando transitar, venha declarar a totalidade do au-
xílio compatível com o mercado comum, o que é facto é que semelhante decisão da Comissão não vem 
validar ou legitimar ex post facto as medidas de execução e implementação até então empreendidas em 
violação da obrigação de notificação prévia e proibição de execução, conforme decorre da jurisprudên-
cia comunitária (cfr., por exemplo, Ac. de 21.11.1991, FNCE, proc. C354/90) e foi alegado na petição 
inicial que dá causa aos autos (cfr. artigo 31º respetivo) e explicado no parecer jurídico junto..

BB). Tais medidas  - em que se insere a cobrança da taxa em questão nos autos  - eram inválidas 
porque aplicadas em violação da obrigação de notificação e proibição de execução constante da parte 
final do artigo 88.º, n.º 3 do TCE (atual artigo 108º, n.º 3, do TFUE), e conservar -se -ão inválidas por 
mais regular e legítimo que se considere o auxílio investigado. «Se assim não fosse, discorre a juris-
prudência, o efeito direto da norma seria prejudicado e os direitos dos particulares, que as jurisdições 
nacionais devem acautelar, desprotegidos.»  - cfr. pág. 38 do Parecer junto aos autos com a petição de 
impugnação.

CC). «U]ma decisão da Comissão que declare um auxílio não notificado compatível com o mercado 
comum não tem por consequência regularizar, a posteriori, os atos de execução que são inválidos por 
terem sido adotados em violação da proibição contida nessa disposição [n.º 3 do art.º 88.º], porquanto 
«qualquer outra interpretação conduziria a favorecer a inobservância, pelo Estado -Membro em causa, 
dessa disposição e privá -la -ia do seu efeito útil.»  - cfr. Acórdão de 05.10.2006, TRANSALPINE ÕL-
LEITUNG IN ÕSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º 41; cfr., ainda, Acórdão de 21.102006, 
processo C -261/01 e 262/02.

DD). É irrelevante  - isso sim  - para o objeto e matéria de facto dos presentes autos, saber se a 
medida em questão é ou não compatível com o Direito Comunitário ou se é só parcelarmente compa-
tível ou quais os aspetos da mesma que estão em investigação pela Comissão por suscitarem dúvidas 
quanto à sua compatibilidade com o mercado comum.

EE). A taxa de promoção, sendo una, consubstancia  - conforme está alegado, provado, explicado 
e demonstrado nos autos e vem até afirmado pela própria Comissão Europeia (cfr. parágrafos 56 a 58, 
entre outros, da Decisão da comissão e, por exemplo, parágrafo 113 da Decisão de 20.07.2010), a fonte 
de financiamento de auxílios de Estado, pelo que não poderia ter sido posta em execução sem ter sido 
notificada previamente à Comissão e até que esta emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade 
ou não da mesma taxa de promoção com o Direito Comunitário!

FF). O Estado Português pôs em execução uma medida que não notificou à Comissão e ainda antes 
de ser notificado de uma decisão final daquele órgão comunitário, em total desrespeito pelo disposto 
no n.º 3 do artigo 88.º do TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE), pelo que semelhante medida  - a 
taxa de promoção  - é, inegavelmente, ilegal.

GG). A taxa de promoção constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e 
à publicidade e à formação, auxílios estatais não notificados e cuja compatibilidade com o mercado 
comum é objeto de verificação pela Comissão no já muito mencionado procedimento contraditório 
C -43/2004.

HH). Constituindo, pois, a única fonte de financiamento desses auxílios, o produto desta taxa influencia, 
em consequência, de forma direta a importância do auxílio, de tal forma que uma diminuição do produto 
da taxa implica uma diminuição dos recursos de financiamento das medidas de promoção e formação.
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II). Em conformidade com jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia (cf., entre ou-
tros, Acórdãos de 25.06.1970. França/Comissão; de 21.10.2003, Eugene Van Calter, Openbaar Slachthuis; 
ou de 13.01.2005, Streejgewest Westelijk Noord -Brabant), este concreto modo de financiamento desses 
auxílios de Estado  - a taxa de promoção  - é parte integrante da medida de auxílio prevista: o produto 
da taxa de promoção influencia diretamente o montante dos auxílios em questão e, por consequência, 
influencia a apreciação da compatibilidade destes auxílios com o mercado comum, devendo, por isso, 
incorporar a notificação devida à Comissão.

JJ). Ainda que esta taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não 
revistam a natureza de auxílios, o que é facto é que ela constitui a única fonte de financiamento dos 
auxílios à promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida  - cfr., 
por exemplo, parágrafo 112 da Decisão de 20.07.2010.

KK). «A liquidação e cobrança da taxa de promoção consubstancia o modo de financiamento 
do auxílio à promoção do vinho, configura uma das medidas de execução indispensáveis à outorga do 
auxílio estatal, faz parte da medida prevista num sentido amplo.»  - cfr. página 48 do Parecer jurídico 
junto aos autos.

LL). Tal como explicado pela Comissão Europeia nas decisões que vimos citando (cfr. parágrafo 
130 da Decisão da Comissão e, bem assim, parágrafo 108 da Decisão de 20.07.2010), mesmo o próprio 
modo de financiamento, ou seja, mesmo a própria taxa de promoção, em si, poderia ser incompatível 
com as normas do Tratado, por ter, porventura, um efeito protetor que vai para além do auxílio propria-
mente dito que financia (por exemplo, ao financiar as prestações de serviços do IVV aos operadores 
nacionais do setor e de coordenação da sua atividade).

MM). Não é dessa incompatibilidade da própria taxa, em si, com o direito comunitário de que 
igualmente se cura nestes autos, mas tal facto é particularmente demonstrativo da necessidade de 
notificação prévia e consequente proibição de execução da taxa de promoção, independentemente de 
financiar outros serviços e atividades.

NN). A taxa de promoção, constituindo a única fonte de financiamento dos auxílios à promoção e à 
publicidade e à formação, podendo ter um efeito protetor que vai para além desses auxílios propriamente 
ditos que financia, não tendo sido notificada previamente à Comissão e continuando a ser mantida em 
execução, é necessariamente inválida até à prolação e trânsito final da decisão da Comissão sobre a 
respetiva compatibilidade com o mercado comum.

OO). A taxa de promoção não podia, por isso, ser cobrada. E tendo -o sido  - como o foi (cfr. 
parágrafo 132 da Decisão de 20.07.2010: «Portugal deu execução ilegalmente ao financiamento 
das campanhas de promoção genérica do vinho, financiadas por meio de uma taxa cobrada sobre 
os produtos nacionais e sobre os produtos importados dos outros Estados -Membros, em violação do 
artigo 108º, n.º 3, do TFUE»)  - impõe -se agora aos órgãos jurisdicionais nacionais que declararem a 
anulação dos atos de liquidação da taxa de promoção relativos ao período em questão, uma vez que 
o estabelecimento daqueles auxílios e daquela taxa de promoção, sem prévia pronúncia da Comissão 
Europeia, é contrário ao Direito Comunitário  - o que, em concreto, se requereu nos presentes autos 
relativamente ao ato de liquidação da taxa de promoção do período de outubro de 2009 veio a ser, com 
manifesto erro de julgamento, indeferido em primeira instância.

PP). «75. Enquanto a apreciação da compatibilidade de medidas de auxílio com o mercado comum 
é da competência exclusiva da Comissão, agindo sob a fiscalização do Tribunal de Justiça, os órgãos 
jurisdicionais nacionais zelam pela salvaguarda dos direitos dos particulares em caso de violação da 
obrigação de notificação prévia dos auxílios de Estado à Comissão, prevista no artigo 93º, n.º 3, do 
Tratado [88.º, n.º 3] (v. acórdão de 17 de junho de 1999, Piaggio, C -295/97, Colect., p. I -3735, n.º 31)» 
 - cf. parágrafo 75 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.

QQ). «53. A este propósito, importa recordar, por um lado, que cabe aos órgãos jurisdicionais 
nacionais proteger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades 
nacionais, da proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], 
último período, do Tratado e que tem efeito direto (acórdãos, já referidos, Fédération nationale du 
commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat national des négociants et transformateurs de 
saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30), e, por outro, que o Estado - Membro é, em princípio, obrigado a 
restituir os impostos cobrados em violação do direito comunitário (acórdão de 14 de janeiro de 1997, 
Comateb e o., C -192/95 a C -218/95, Colect., p. I -165, n.º 20)»

 - cfr. parágrafo 53 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
RR). «62. Importa ainda sublinhar que a ilegalidade de uma medida de auxílio, ou de uma parte 

dessa medida, em virtude da violação da obrigação de notificação prévia à sua execução, não é afe-
tada pelo facto de a referida medida ter sido considerada compatível com o mercado comum por uma 
decisão final da Comissão.»

 - cfr. parágrafo 62 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
SS). «63. Com efeito, o Tribunal de Justiça já declarou que, sob pena de prejudicar o efeito direto 

do artigo 93.º, n.º 3 [88.º, n.º 3] último período, do Tratado e de não respeitar os interesses dos par-
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ticulares que os órgãos jurisdicionais nacionais têm por missão proteger, a referida decisão final da 
Comissão não tem como consequência sanar, a posteriori, os atos de execução que eram inválidos por 
terem sido adotados com inobservância da proibição contida nesse artigo. Qualquer outra interpretação 
conduziria a favorecer a violação, pelo Estado -Membro em causa, dessa disposição e privá -la -ia de 
efeito útil (v. acórdão Fédération nationale du commerce extédeur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, já referido, n.º 16).»

 - cfr. parágrafo 63 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
TT). «64. Por outro lado, importa recordar que compete aos órgãos jurisdicionais nacionais pro-

teger os direitos dos particulares face a uma eventual violação, por parte das autoridades nacionais, da 
proibição de pôr em execução auxílios, a que se refere o artigo 93º, n.º 3 [88.º, n.º 3], último período, 
do Tratado e que tem efeito direto. Esta violação, invocada pelos particulares com legitimidade para 
tal e verificada pelos órgãos jurisdicionais nacionais, deve conduzir estes a daí retirarem todas as 
consequências, em conformidade com o seu direito nacional, no que se refere tanto à validade dos atos 
de execução das medidas de auxílio em causa como à cobrança dos apoios financeiros concedidos (v. 
acórdãos, já referidos, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires e Syndicat 
national des négociants et transformateurs de saumon, n.º 12, e Lornoy e o., n.º 30).»

 - cfr. parágrafo 64 do Acórdão do TJUE, de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02.
UU). O Tribunal a quo incorreu, pois, em manifesto e lamentável erro de julgamento na 

sentença proferida, rogando -se a este Venerando Tribunal a revogação de semelhante sentença 
aqui posta em crise.

Termos em que deverá o presente recurso proceder, revogando -se a sentença recorrida.
Caso assim não se entenda e se suscitem dúvidas relativamente ao alcance da obrigação de no-

tificação prévia e efeito suspensivo no caso da taxa em causa nos presentes autos, mais se requer, nos 
termos do artº. 267º do Tratado de Funcionamento da União Europeia, que a instância seja suspensa e 
se proceda ao reenvio do processo ao Tribunal de Justiça da União Europeia para que esta instância se 
pronuncie sobre as seguintes questões prejudiciais nessa hipótese:

A implementação de uma medida parafiscal  - in casu, a chamada taxa de promoção  - que con-
substancia a única fonte de financiamento de um auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma 
relação de afetação obrigatória de tal modo que o produto da taxa influencia diretamente o montante 
do auxílio concedido, tem de ser notificada à Comissão, nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 88º do TCE (atual artigo 108.º do TFUE)?

A resposta à questão anterior é alterada em alguma medida pelo facto do produto dessa taxa 
 - consubstanciando embora a única fonte de financiamento desses auxílios, numa relação de afetação 
legal percentual  - financiar igualmente, na percentagem remanescente, outro conjunto de serviços e 
atividades (podendo ter, por isso, porventura, um efeito protetor que vai para além do auxílio propria-
mente dito que financia)?

O n.º 3 do artigo 88.º do TCE (atual n.º 3 do artigo 108.º do TFUE) permite a um Estado -Membro 
proceder à cobrança dessa medida parafiscal que consubstancia a única fonte de financiamento de um 
auxílio de Estado não notificado, com o qual tem uma relação de afetação obrigatória  - e que se en-
contra a ser alvo do procedimento previsto no n.º 2 do mesmo artigo, tendo sido inscrito no registo de 
auxílios de Estado não notificados  -, antes da decisão da Comissão e do trânsito dessa decisão sobre a 
respetiva compatibilidade?

Em caso negativo  - e na hipótese de o Estado  - Membro ter procedido à cobrança da referida me-
dida parafiscal  -, pode um contribuinte nacional recorrer aos Tribunais nacionais, invocando a violação 
da obrigação de notificação prévia e proibição de pôr em execução tal medida, para obter a restituição 
ou anulação da liquidação da taxa cobrada em violação dessa disposição?

II. Foram apresentadas contra -alegações pelo Instituto do Vinho e da Vinha, com as seguintes 
conclusões:

A). O presente recurso vem interposto da sentença que decidiu pela manutenção do indeferimento 
do pedido de revisão oficiosa da taxa de promoção autoliquidada pela Recorrente e devida ao IVV, aqui 
Recorrido, com referência ao período mensal de setembro de 2008.

B). O objeto do recurso é delimitado pelas conclusões da alegação do recorrente, não podendo 
o tribunal conhecer de matérias nelas não incluídas, a não ser que as mesmas sejam de conhecimento 
oficioso  - cfr. artigos 660.º, n.º 2, 684.º, nºs 2 e 3 e 685.º -A, nºs 1 e 2, todos do Código de Processo 
Civil e Acórdãos do STA de 21 de maio de 1992, proferido no recurso n.º 027044 e de 5 de julho de 
2012, proferido no recurso 053/2012.

C). A Recorrente limita o objeto do seu recurso à questão de saber se as medidas financiadas pela 
taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à Comissão Europeia dos auxílios 
estatais, prevista hoje no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pelo que também só sobre esta questão podem 
incidir as presentes alegações  - cfr. conclusões D e E das alegações da Recorrente.
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D). Ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

E). Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respetivas apreciações, limita -se a invocar a incompreensão 
do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i..

F). Ao invés de atacar propriamente a decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a 
conduta do Tribunal baseando -se no por si já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à 
sua posição.

G). O que, diga -se, seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas 
alegações que se apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi 
artigo 2.º do CPPT, e à vasta jurisprudência superior  - cfr. por todos, acórdão do TCA Norte (1ª. 
Secção) no processo n.º 2370/08.3 BEPRT, de 24 de fevereiro de 2012, acórdão do TCA Norte (1ª. 
secção) no processo n.º 28/11.5 BECBR, de 8 de junho de 2012, e acórdãos do STA no recurso 
n.º 39.981 de 11 de junho de 1997, no recurso n.º 766/03 de 4 de março de 2004, e no recurso 
n.º 13.331 de 22 de janeiro de 1992.

H). A sentença a quo, com base nos documentos juntos aos Autos, designadamente na decisão da 
Comissão Europeia de abertura do processo contraditório C -43/2004, decidiu pela improcedência da 
impugnação, na medida em que:

«é a própria Comissão que na decisão referida na alínea G. dos factos provado o financia-
mento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade pública 
responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um auxílio 
estatal”s que refere que “, conclusão 144. Ora, não constituindo um auxílio estatal a taxa posta 
em causa pela Impugnante não faz sentido considerar a mesma ilegal enquanto a Comissão Eu-
ropeia não proferir uma decisão final no âmbito do procedimento de investigação mencionado 
na alínea F. dos factos provados. Pelo que, afigura -se -nos desde já, a presente Impugnação não 
pode proceder. Pois, não estando em causa um auxílio estatal, a adoção de tal medida não carece 
de ser previamente notificada à Comissão Europeia nos termos do n.º 2 do art. 88.º do Tratado 
CE» — cfr. p. 29 da sentença recorrida.

I). No dia 1 de dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou o Governo português da sua 
decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE  - hoje, 
artigo 108.º, n.º 2 do TFUE  -, com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do 
Tratado sobre auxílios de Estado.

J). Logo na decisão de abertura do procedimento a Comissão concluiu que o financiamento, 
através das receitas da taxa em causa, das atividades desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal, nos termos da le-
gislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um auxílio de Estado na aceção do agora 
artigo 107.º do TFUE.

K). Estando demonstrado no âmbito do procedimento que as receitas desta taxa correspondem 
a mais de 62% do orçamento associado ao funcionamento do IVV, quanto à grande maioria da 
consignação da taxa de promoção, não estamos sequer perante um auxílio de Estado, pelo que, 
quanto a essa larga componente, inexistia, por completo, qualquer obrigação de notificação da 
medida em causa.

L). A Comissão considera que também o apoio financeiro concedido à associação Viniportugal 
para a organização e o desenvolvimento de campanhas de promoção genérica e de publicidade do vi-
nho e dos produtos vínicos, ou seja, a atividade desenvolvida em Portugal por aquela Associação, não 
constitui um auxílio, na aceção do mesmo preceito, pelo que, também esta medida dispensava qualquer 
notificação prévia à Comissão.

M). A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e de países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas; e,
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à formação.
N). Apenas e só relativamente a essa ínfima parcela poderia eventualmente discutir -se a violação 

do dever de notificação prévia previsto no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, o que deita por terra as preten-
sões da Recorrente de não pagar a totalidade da taxa por si autoliquidada.

O). O IVV foi notificado da decisão relativa ao procedimento instaurado em 28 de setembro de 
2010, a qual foi objeto de recurso por parte das autoridades portuguesas, factos também referidos pela 
Recorrente nas suas alegações de recurso.

P. Após negociações entre as partes, a Comissão adotou a Decisão C(2012) 2111 final, de 4 de 
abril de 2012, que altera as condições sétima e nona da Decisão de 2010 nos termos acordados com 
as autoridades portuguesas em termos que levaram o Estado Português a desistir do recurso pendente, 



3001

entretanto extinto por despacho de 10 de maio de 2012  - cfr. Decisões de 2010 e de 2012 (esta ainda 
não publicada no Jornal Oficial da União Europeia) juntas em anexo a estas contra -alegações como 
docs. nºs 1 e 2.

Q). A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e de 
países terceiros e as medidas relativas o respetivo regime de financiamento podem constituir auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de financiamento 
da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação prévia nos 
termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

R). No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Co-
missão manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios 
estatais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em 
que a Comissão consideraria a Decisão como executada.

S). O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de dezembro de 2006, estabelece, 
no seu artigo 2.º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no 
n.º 1, do artigo 107.º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 
do artigo 108.º do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 
durante um período de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

T). Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por 
nenhum dos agentes económicos do setor vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Co-
missão comunicando que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta 
razão o Estado considera a Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder 
a qualquer reembolso.

U). Em setembro de 2012  - através de carta junta em anexo a estas contra -alegações como doc. 
n.º 3  -, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas 
como auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram 
abrangidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de dezembro de 2006 e cumprem 
os limites de minimis aí estabelecidos.

V). Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de 
qualquer incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e 
que as medidas financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios esta-
tais no âmbito do procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108.º, 
n.º 3 do TFUE.

W). O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas 
não colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao 
dever de notificação prévia instituído no artigo 108.º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de 
Estado nos termos do artigo 107º do TFUE.

III. O MP emitiu parecer de fls. 348 dos autos, no qual se pronuncia no sentido de se indagar 
junto da Comissão Europeia sobre eventuais medidas tomadas relativamente à aplicação da taxa de 
promoção posteriormente a 31.12.2006.

IV. Colhidos os vistos legais cabe agora decidir.
V. Com interesse para a decisão, foram dados como provados no acórdão recorrido os seguintes 

factos:
A)  - No dia 28 de junho de 2006, a A……… procedeu à autoliquidação da quantia de € 18.231,67, 

a título de taxa de promoção referente ao mês de maio de 2006  - cfr. documento n.º 1, junto com o 
pedido de revisão oficiosa. (Verifica -se aqui um erro meramente material já que, conforme resulta do 
documento n.º 1 mencionado e a recorrente refere no artº 5º da impugnação, a taxa autoliquidada é no 
montante de 6.506,65 euros e reporta -se ao mês de Junho de 2008).

B)  - O montante da referida taxa foi apurado através da aplicação do disposto no Decreto -Lei 
n.º 119/97, de 15 de maio, que estabelece a mencionada taxa de promoção, e da Portaria n.º 383/97, 
de 12 de junho, com a redação que lhe foi conferida pela Portaria n.º 1428/2001, de 15 de dezembro, 
que fixa o valor da taxa.

C) Em 22.12.2008 a A……… apresentou pedido de revisão oficiosa da autoliquidação referida 
em, A).

D) O pedido mencionado em C foi indeferido em 12.01.2009.
E) Em 11.02.2009. a impugnante apresentou a presente impugnação.
F)  - No dia 1 de dezembro de 2004, a Comissão Europeia notificou ao Governo português a sua 

decisão de dar início ao procedimento de investigação previsto no artigo 88º, n.º 2 do Tratado CE (cfr. 
doc. n.º 2 em anexo) com vista a analisar a compatibilidade da referida taxa com as regras do Tratado 
sobre auxílios de Estado. Este procedimento encontra -se presentemente em curso, não tendo ainda sido 
adotado decisão definitiva sobre o mérito da causa.
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G)  - No documento da Comissão Europeia  - publicado no JOUE — C 92/12, de 16.4.2005, sob 
a epígrafe:

“Auxilio Estatal — Portugal
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do Vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do art. 88.º Tratado CE (2005/C 

92/06)”
Podemos ler, no essencial, para estes autos, dando -se por integralmente reproduzido no demais:
“I. PROCESSO
(1) Na sequência de uma queixa sobre a taxa “de promoção do vinho”, cobrada pelo Instituto da 

Vinha e do Vinho (a seguir denominado “IVV”), assim como sobre as medidas financiadas pelo produto 
dessa imposição parafiscal.

…
II. DESCRIÇÃO
…
(6) A referida taxa, que representa mais de 62% do orçamento afeto ao funcionamento do IVV é im-

posta não apenas aos produtos vitivinícolas produzidos e comercializados em Portugal mas também
 - aos produzidos em Portugal e comercializados nos outros Estados -Membros e nos países ter-

ceiros, e
 - aos originários dos outros Estados -Membros ou de países terceiros comercializados em Portugal.
…
Produtos sujeitos à imposição
(46) Estão sujeitos à taxa os vinhos e produtos vínicos produzidos ou comercializados em Portugal, 

incluindo os vinhos licorosos, vinhos frisantes e bebidas aromatizadas, vinhos espumantes e outras 
bebidas do setor vinícola, assim como os vinagres de vinho.

(47) Estão, assim, sujeitos, tanto os vinhos produzidos em Portugal, quer sejam comercializados 
no país ou exportados para outros Estados -Membros ou países terceiros, como os vinhos que, sendo 
produzidos noutros Estados -Membros da União Europeia ou em Estados terceiros, são comercializados 
em Portugal.

…
(108) A Comissão considera que os auxílios públicos pagos para financiar as ações de promoção 

no caso em apreço até 1 de janeiro de 2002 respeitaram os critérios estabelecidos pelos dispositivos 
comunitários aplicáveis nesta matéria.

…
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
 - o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-

dade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxilio;

 - as medidas de auxilio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim com 
o o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compati-
bilidade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.”

VI. Apesar das longas e repetitivas conclusões das alegações da recorrente, a questão essencial 
a decidir no presente recurso é a referida na conclusão da alínea L): saber se a taxa de promoção em 
causa nos autos padece de ilegalidade decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia, por 
força do disposto no artº 88º do TCE (atual n.º 3 do artº 108º do TFUE).

Porém, há ainda que conhecer de outras duas questões:
a) A do não recebimento das alegações da recorrente, suscitada pelo recorrido nas conclusões B) 

a G) das suas contra -alegações:
b) A do reenvio prejudicial para o TJUE para conhecimento das questões suscitadas na parte final 

das alegações da recorrente.
Comecemos por conhecer da 1ª questão.
VI.1. Refere o recorrido que a recorrente limita o objeto do seu recurso à questão de saber se 

as medidas financiadas pela taxa de promoção em crise violam a obrigação de notificação prévia à 
Comissão Europeia dos auxílios estatais, prevista hoje no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, invocando ainda 
que o tribunal não conheceu desta questão.
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Porém, ao contrário do alegado pela Recorrente, na sentença proferida o Tribunal a quo demonstra 
ter compreendido os vícios que reputa imputáveis à taxa de promoção, pronunciando -se expressamente 
sobre eles, pelo que não enferma do erro de julgamento alegado.

Em quase todos os momentos das alegações de recurso da Recorrente, esta mesma, ao contrário 
de rebater a decisão a quo, as suas posições e respetivas apreciações, limita -se a invocar a incompre-
ensão do Tribunal e secundar a posição por si já sustentada na p.i.., ao invés de atacar propriamente a 
decisão a quo nos seus fundamentos, a Recorrente ataca a conduta do Tribunal baseando -se no por si 
já alegado na p.i. e no facto do Tribunal não ter aderido à sua posição.

Ora, isto seria desde logo suficiente para que não pudessem ser admitidas estas alegações que se 
apresentam em violação ao disposto nos artigos 685.º -A do CPC, aplicável, ex vi artigo 2º do CPPT.

Será então que a recorrente não deu cumprimento ao disposto no n.º 1 do artº 685º -A do CPC?
Desde já diremos que o recorrido carece de razão.
Na verdade, embora a recorrente alegue que a sentença não terá compreendido bem o vício por 

si imputado à autoliquidação, acaba por considerar que esta cometeu erro de julgamento e diz porquê, 
pedindo a revogação desta (v. as primeiras páginas das alegações e a conclusão da alínea UU). Sendo 
assim, a recorrente, ao defender a posição já assumida na petição inicial, nada mais está a fazer do que 
a tentar demonstrar o erro de julgamento, que, em seu entender, a sentença cometeu.

VI.2. Quanto à 2ª questão  - reenvio prejudicial para o TJUE  - entende -se ser o mesmo desneces-
sário, uma vez que existe legislação e jurisprudência suficientemente claras e que se citarão no texto 
que se segue, que permitem a decisão.

Posto isto passemos à questão essencial acima identificada.
VII.1. A decisão recorrida julgou totalmente improcedente a impugna -ção, louvando -se na se-

guinte argumentação:
Auxílios estatais são aqueles “concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, 

independentemente da forma que assumam que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, promo-
vendo certas empresas ou certas produções” – artº 87º, n.º 1 do Tratado de Roma.

Só são incompatíveis com o mercado comum os auxílios de Estado que afetem as trocas comerciais 
entre os Estados -membros e ameacem falsear a concorrência.

O regime comunitário de auxílios estatais assenta num sistema de autorização prévia nos termos do 
qual a Comissão Europeia determina se uma medida de auxílio que o Estado -membro pretende conceder 
pode beneficiar das derrogações previstas nos nºs 2 e 3 do artº 87º do Tratado da União Europeia.

Relativamente à taxa de promoção em causa nos autos, a Comissão, através da Decisão n.º C -43/2004 
(v. alínea g) do probatório supra), veio dizer o seguinte:

 - o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autori-
dade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

Deste modo, não constituindo a taxa de promoção “auxílio” para efeitos daquele artº 87º, não 
pode a taxa ser considerada ilegal.

É certo que a Comissão manifestou dúvidas quanto à compatibilidade com o mercado comum 
no que se refere às medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, 
assim como quanto ao financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação, tendo dado início ao 
processo previsto no n.º 2 do artigo 88.º do Tratado CE quanto aos mesmos.

Porém, esses auxílios objeto de investigação pela Comissão, são totalmente estranhos à matéria 
dos autos pois que:

 - quanto aos vinhos produzidos em Portugal, ainda que comercializados fora do país, a Comissão 
afirmou que “não se afigura … existir discriminação entre os produtos nacionais destinados ao mercado 
nacional e os destinados à exportação”

Não se coloca, assim, a propósito da atividade desenvolvida pela impugnante e nos presentes 
autos em concreto, qualquer problema de direito comunitário derivado da taxa de promoção a que se 
encontra sujeita por lei.

Relativamente à alegada proibição de o Estado executar o auxílio até à decisão final da Comissão, 
foi entendido na sentença que em lado nenhum da sua Decisão a Comissão mencionou a proibição de 
executar o auxílio, até porque ela própria refere não estar em causa auxílio estatal no caso do financia-
mento de prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV.

Resulta das conclusões 145 e 148 da Decisão que o efeito suspensivo do n.º 3 do artº 88 do Tratado 
CE se reporta apenas aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados de outros 
Estados -membros e de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente Decisão.
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As dúvidas da Comissão prendiam -se com aqueles auxílios e não os restantes, pelo que, não 
existindo dúvidas não há procedimento de investigação e, assim, também não há lugar a efeito sus-
pensivo.

A entender -se de outra forma, ficaria totalmente desprovido de sentido o facto de a Comissão se 
ter dado ao trabalho de separar os auxílios estatais dos não estatais.

VII.2. A posição assumida pela recorrente nas suas alegações é a seguinte:
Ao contrário do que foi discutido na sentença recorrida, a ilegalidade que a recorrente apontou 

à taxa de promoção, foi a violação do disposto no artº 88º, n.º 3 do TCE (o atual n.º 3 do artº 108º do 
TFUE) e a consequente proibição de execução da medida prevista no mesmo artigo.

A recorrente não invocou a incompatibilidade com o mercado interno comunitário da medida em 
questão ou a violação de qualquer outra norma comunitária que determine a contrariedade substantiva 
da medida com o direito comunitário, já que o juízo de compatibilidade ou de incompatibilidade com 
o mercado interno está sempre dependente da intervenção da Comissão Europeia.

O tribunal recorrido confundiu, por isso, a questão suscitada expressa e claramente pela recorrente 
na petição inicial de impugnação.

Ora, a recorrente reafirma que é essa a questão por si suscitada e dúvidas não restam em face das 
alíneas F) e G) do probatório supra, sobre a ilegalidade manifesta e incontestável da taxa de promoção, 
à qual o Estado Português deu execução sem autorização da Comissão.

A Comissão Europeia inscreveu as medidas de auxílio e o respetivo modo de financiamento no 
conjunto dos auxílios não notificados e iniciou o procedimento de exame contraditório C -43/2004, o 
que constitui prova plena de que a medida em questão foi executada sem a notificação e autorização 
prévia da Comissão.

Assim, e independentemente do juízo de compatibilidade ou incompatibilidade com o mercado 
comum proferida a final sobre a medida em causa, o Estado Português não lhe podia ter dado execução. 
A proibição de execução foi até recordada pela Comissão a Portugal no parágrafo 147 de Decisão.

De qualquer forma, ainda que a Comissão viesse a declarar a totalidade do auxílio compatível 
com o mercado comum, essa Decisão não poderia validar “ex post facto” as medidas de implemen-
tação e execução até então empreendidas em violação da obrigação da notificação prévia e proibição 
de execução.

A taxa de promoção é una, consubstancia a fonte de financiamento de auxílios de Estado pelo que 
não poderia ter sido posta em execução sem ter sido notificada previamente à Comissão e até que esta 
emitisse o seu exclusivo parecer de conformidade ou não da mesma taxa de promoção com o Direito 
Comunitário.

Ainda que a taxa de promoção financie também outras medidas ou prestações que não revistam 
a natureza de auxílios, o que é facto é que ele constitui a única fonte de financiamento dos auxílios à 
promoção e à publicidade e à formação e, como tal, faz parte integrante dessa medida.

Por tudo isto impõe -se aos órgãos jurisdicionais nacionais declararem a anulação dos atos de 
liquidação da taxa de promoção, sendo certo, conforme já decidido pelo TJUE, que a ilegalidade não é 
afetada pelo facto de a Comissão vir a considerar um auxílio compatível com o mercado comum.

VII.3. O recorrido, por sua vez, e em defesa da decisão recorrida, veio argumentar da seguinte 
forma:

Relativamente ao processo previsto no artº 108º do TFUE e à Decisão da Comissão Europeia 
n.º C -43/2004 dele resultam duas conclusões:

a) O processo em causa, que teve por objeto a taxa de promoção, teve um âmbito muito reduzido, 
sendo que a Comissão não apresentou dúvidas face aos aspetos essenciais da existência da referida taxa;

b) As poucas medidas que foram objeto de investigação pela Comissão Europeia no processo em 
causa, nada têm a ver com as questões de fundo de que se ocupam os presentes autos.

A Comissão apenas deu início ao processo de investigação relativamente:
i) às medidas relativas à promoção e publicidade do vinho português nos mercados dos outros 

Estados -membros e países terceiros;
ii) ao regime de financiamento de tais medidas:
iii) ao regime de financiamento das medidas relativas à promoção.
Assim, mesmo que fosse válida a argumentação da recorrente, apenas poderia estar em causa no 

presente recurso uma percentagem reduzidíssima da taxa de promoção, pois a Comissão logo concluiu 
que as outras medidas não constituíam auxílios estatais.

Todavia, mesmo quanto ao financiamento pelo qual prosseguiu a investigação da Comissão, foi a 
final concluído que não existia obrigação de notificação nos termos do artº 108º, n.º 3 do TFUE.

Com efeito, a Decisão n.º C -43/2004 foi objeto de recurso pelo Estado Português e, após nego-
ciações entre as partes quanto aos termos das alterações a Comissão adotou a Decisão C(2012) 2011 
final, de 4 de abril de 2012 que alterou as condições 7ª e 9ª da Decisão de 2010 –C(2010) 4891 de 
20.07.2010.
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Assim, da Decisão C(2010) 4891Comissão de 20.07.2010, alterada pela Decisão C(2012) 2011 
final de 4 de abril de 2012, resultam as seguintes conclusões:

A decisão final do procedimento conclui que, das três realidades averiguadas apenas as medidas 
relativas à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -membros e 
de países terceiros e as medidas relativas o respetivo regime de financiamento podem constituir auxílios 
de Estado nos termos do artigo 107.º do TFUE, mas não as medidas relativas ao regime de financia-
mento da formação, que não constitui um auxílio de Estado, pelo que não carece de notificação prévia 
nos termos do artigo 108.º, n.º 3 do TFUE.

No âmbito da execução da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, a Comissão 
manifestou abertura para que Portugal demonstrasse que os apoios considerados como auxílios esta-
tais no âmbito do procedimento concluso, respeitam os limiares de minimis aplicáveis, caso em que a 
Comissão consideraria a Decisão como executada.

O Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de dezembro de 2006, estabelece, no seu 
artigo 2º que se considera que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no n.º 1, do 
artigo 107º do TFUE, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do artigo 108º 
do TFUE, os auxílios de minimis concedidos, os quais não podem exceder € 200.000 durante um período 
de três exercícios financeiros por empresa beneficiária.

Após confirmação de que os limiares de minimis aplicáveis não foram excedidos por nenhum dos 
agentes económicos do setor vitivinícola em Portugal, o IVV enviou uma carta à Comissão comunicando 
que os apoios respeitaram os limiares de minimis aplicáveis e que por esta razão o Estado considera a 
Decisão de 2010 plenamente executada, sem necessidade de proceder a qualquer reembolso.

Em setembro de 2012 - através de carta junta em anexo a estas contra - alegações como doc. n.º 3 
 -, a Comissão tomou boa nota do entendimento do Estado de que as poucas medidas classificadas como 
auxílio no âmbito da Decisão de 2010, conforme alterada pela Decisão de 2012, se encontram abran-
gidos pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão, de 15 de dezembro de 2006 e cumprem os 
limites de minimis aí estabelecidos.

Esta carta traduz, a confirmação da Comissão de que a taxa de promoção não padece de qualquer 
incompatibilidade com o direito da União Europeia em matéria de auxílios de Estado e que as medi-
das financiadas por meio desta taxa classificadas pela Comissão como auxílios estatais no âmbito do 
procedimento não careciam de notificação prévia nos termos do artigo 108º, n.º 3 do TFUE.

O Recorrido demonstrou, mesmo quanto às medidas investigadas pela Comissão, que estas não 
colocam quaisquer problemas de compatibilidade com o Direito Comunitário no que respeita ao dever 
de notificação prévia instituído no artigo 108º, n.º 3 do TFUE, pois não constituem auxílios de Estado 
nos termos do artigo 107º do TFUE.

VIII. Para a decisão é relevante a seguinte legislação:

Artigo 1º. do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio

1 - Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os produzidos nou-
tros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui 
contrapartida dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção 
genérica e à coordenação geral do setor ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos 
respetivos serviços regionais.

Artigo 11º, n.º 2 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio

2 - Do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos.

Artigo 12º, n.º 1 do Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio

1 - Para os vinhos e produtos vínicos certificados, a taxa de promoção é devida pelos agentes 
económicos referidos no artigo 6º e deve ser liquidada e cobrada simultaneamente, consoante os casos, 
num dos atos previstos nas alíneas a) e b) do artigo 7º, devendo a entidade certificadora proceder à 
liquidação e cobrança das duas taxas no mesmo ato

Artigo 107º do TFUE (ex -artigo 87º TCE)

1. Salvo disposição em contrário dos Tratados, são incompatíveis com o mercado interno, na 
medida em que afetem as trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos 
Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem 
ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções.
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Artigo 108º do TFUE (ex -artigo 88º TCE)

1. A Comissão procederá, em cooperação com os Estados -Membros, ao exame permanente dos 
regimes de auxílios existentes nesses Estados. A Comissão proporá também aos Estados -Membros as 
medidas adequadas, que sejam exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do 
mercado interno.

2. Se a Comissão, depois de ter notificado os interessados para apresentarem as suas observações, 
verificar que um auxílio concedido por um Estado ou proveniente de recursos estatais não é compatível 
com o mercado interno nos termos do artigo 107º, ou que esse auxílio está a ser aplicado de forma abu-
siva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio no prazo que ela fixar.

Se o Estado em causa não der cumprimento a esta decisão no prazo fixado, a Comissão ou qual-
quer outro Estado interessado podem recorrer diretamente ao Tribunal de Justiça da União Europeia, 
em derrogação do disposto nos artigos 258º e 259º.

A pedido de qualquer Estado -Membro, o Conselho, deliberando por unanimidade, pode decidir 
que um auxílio, instituído ou a instituir por esse Estado, deve considerar -se compatível com o mercado 
interno, em derrogação do disposto no artigo 107º ou nos regulamentos previstos no artigo 109º, se 
circunstâncias excecionais justificarem tal decisão. Se, em relação a este auxílio, a Comissão tiver dado 
início ao procedimento previsto no primeiro parágrafo deste número, o pedido do Estado interessado 
dirigido ao Conselho terá por efeito suspender o referido procedimento até que o Conselho se pronuncie 
sobre a questão.

Todavia, se o Conselho não se pronunciar no prazo de três meses a contar da data do pedido, a 
Comissão decidirá.

3. Para que possa apresentar as suas observações, deve a Comissão ser informada atempadamente 
dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que 
determinado projeto de auxílio não é compatível com o mercado interno nos termos do artigo 107º, 
deve sem demora dar início ao procedimento previsto no número anterior. O Estado -Membro em causa 
não pode pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma 
decisão final.

4. A Comissão pode adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais que, conforme 
determinado pelo Conselho nos termos do artigo 109º, podem ficar dispensadas do procedimento pre-
visto no n.º 3 do presente artigo.

Artigo 109º do TFUE (ex -artigo 89º TCE)

O Conselho, sob proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu, pode adotar todos 
os regulamentos adequados à execução dos artigos 107º e 108º e fixar, designadamente, as condições 
de aplicação do n.º 3 do artº 108º.

REGULAMENTO (CE) n.º 659/1999 do CONSELHO, de 22 de março de 1999

Artigo 2º

Notificação de novo auxílio

1. Salvo disposição em contrário dos regulamentos adotados nos termos do artigo 94º ou de outras 
disposições pertinentes do Tratado, a Comissão deve ser notificada a tempo pelo Estado -membro em 
causa de todos os projetos de concessão de novos auxílios. A Comissão informará imediatamente o 
Estado -membro da receção da notificação.

2. Na notificação, o Estado -membro em causa deve fornecer todas as informações necessárias 
para que a Comissão possa tomar uma decisão nos termos dos artigos 4º e 7º, adiante designada «no-
tificação completa».

Artigo 3º

Cláusula suspensiva

Os auxílios a notificar nos termos do n.º 1 do artigo 2º não serão executados antes de a Comissão 
ter tomado, ou de se poder considerar que tomou, uma decisão que os autorize.

Artigo 4º

Análise preliminar da notificação e decisões da Comissão

1. A Comissão procederá à análise da notificação imediatamente após a sua receção. Sem preju-
ízo do disposto no artigo 8º, a Comissão tomará uma decisão nos termos dos nºs 2, 3 ou 4 do presente 
artigo.
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2. Quando, após análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada não constitui 
um auxílio, fará constar esse facto por via de decisão.

3. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que não há dúvidas quanto à compa-
tibilidade da medida notificada com o mercado comum, na medida em que está abrangida pelo n.º 1 do 
artigo 92º do Tratado, decidirá que essa medida é compatível com o mercado comum, adiante designada 
«decisão de não levantar objeções». A decisão referirá expressamente a derrogação do Tratado que 
foi aplicada.

4. Quando, após a análise preliminar, a Comissão considerar que a medida notificada suscita 
dúvidas quanto à sua compatibilidade com o mercado comum, decidirá dar início ao procedimento 
formal de investigação nos termos do n.º 2 do artigo 93º do Tratado, adiante designada «decisão 
de início de um procedimento formal de investigação».

Artigo 17º

Cooperação nos termos do n.º 1 do artigo 93º do Tratado

1. A Comissão obterá do Estado -membro em causa todas as informações necessárias para, em 
cooperação com o Estado -membro, proceder ao exame dos regimes de auxílio existentes, nos termos 
do n.º 1 do artigo 93º do Tratado.

2. Quando a Comissão considerar que um regime de auxílio existente não é ou deixou de ser 
compatível com o mercado comum, informará o Estado -membro em causa da sua conclusão preliminar 
e dar -lhe -á a possibilidade de apresentar as suas observações no prazo de um mês. A Comissão pode 
prorrogar este prazo em casos devidamente justificados.

(Regulamento (CE) n.º 994/98 do Conselho de 7 de maio de 1998)

Artigo 2º

De minimis

1. A Comissão pode, através de regulamento adotado nos termos do artigo 8º do presente regu-
lamento, determinar que, tendo em conta a evolução e o funcionamento do mercado comum, determi-
nados auxílios não satisfazem todos os critérios previstos no n.º 1 do artigo 92º do Tratado sendo, por 
conseguinte, isentos do processo de notificação previsto no n.º 3 do artigo 93º do Tratado, desde que os 
auxílios concedidos a uma mesma empresa, durante determinado período, não excedam um montante 
fixo determinado.

2. Os Estados -membros prestarão a todo o tempo, a pedido da Comissão, todas as informações 
adicionais relativas aos auxílios isentos nos termos do n.º 1.

Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão de 15 de dezembro de 2006

Artigo 2º

Auxílios de minimis

1. Considera -se que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no n.º 1 do artigo 87º 
do Tratado, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do artigo 88º do Tratado, 
se reunirem as condições estabelecidas nos nºs 2 a 5.

2. O montante total dos auxílios de minimis concedidos a uma empresa não pode exceder 200 
000 euros, durante um período de três exercícios financeiros. Na totalidade, os auxílios de minimis 
concedidos a qualquer empresa que desenvolva atividades no setor dos transportes rodoviários não 
pode exceder 100 000 euros, durante um período de três exercícios financeiros.

Estes limiares são aplicáveis qualquer que seja a forma dos auxílios de minimis ou o seu objetivo 
e independentemente de os auxílios concedidos pelo Estado -Membro serem financiados, no todo ou 
em parte, por recursos comunitários. O período é determinado com base nos exercícios financeiros 
utilizados pela empresa no Estado -Membro em causa.

Sempre que o montante total de um auxílio concedido ao abrigo de uma medida de auxílio exce-
der este limiar, o montante do auxílio, incluindo qualquer fração que não exceda esse limiar, não pode 
beneficiar do disposto no presente regulamento.

Neste caso, a aplicação do presente regulamento não pode ser invocada relativamente a tal medida 
de auxílio, nem no momento da concessão do auxílio nem posteriormente.
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Artigo 6º

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia.

É aplicável a partir de 1 de janeiro de 2007 e até 31 de dezembro de 2013.
IX. Em face das normas do DL n.º 119/97, de 15 de maio (artº 1º, n.º 1), temos então que a taxa 

de promoção incide sobre a produção dos vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, 
bem como os produzidos noutros países e aqui comercializados, constituindo contrapartida dos serviços 
prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho, relativamente à promoção genérica e à coordenação geral 
do setor. Aliás, esta promoção constitui mesmo uma das atribuições daquele Instituto (artº 5º, n.º 1 do 
Decreto -Lei n.º 102/93, de 2 de abril).

A mesma taxa destina -se a financiar:
a) A promoção genérica do setor:
b) A coordenação geral do setor.
Do produto dessa taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 

da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos.

Também a Decisão C -43/2004 da Comissão referida e transcrita no probatório supra distinguiu 
as várias atividades financiadas por aquela taxa, a saber:

 - o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto autoridade 
pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal;

 - o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos;

 - as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação.

IX.1. Como é sabido o Tratado CEE, relativamente a auxílios por parte dos Estados -membros, 
determinava no seu artº 87º, n.º 1 (hoje artº 107º, n.º 1 do TFUE) que salvo disposição em contrário 
dos Tratados, eram incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetassem as trocas co-
merciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos 
estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, 
favorecendo certas empresas ou certas produções.

E, a fim de evitar auxílios ofensivos dos Tratados, era estabelecido um procedimento através do 
qual a Comissão, em cooperação com os Estados -Membros, procedia ao exame permanente dos regimes 
de auxílios existentes nesses Estados, propondo também aos mesmos as medidas adequadas que fossem 
exigidas pelo desenvolvimento progressivo ou pelo funcionamento do mercado interno.

No âmbito de tal procedimento, verificando a Comissão que um auxílio concedido por um Estado 
ou proveniente de recursos estatais não é compatível com o mercado interno, ou que esse auxílio está a 
ser aplicado de forma abusiva, decidirá que o Estado em causa deve suprimir ou modificar esse auxílio 
no prazo que ela fixar.

Este regime impõe que os Estados -membros devam informar a Comissão atempadamente dos 
projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios. Se a Comissão considerar que de-
terminado projeto de auxílio não é compatível com o mercado interno deve sem demora dar início ao 
procedimento previsto no citado artº 88º (hoje 108º do TFUE). O Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma decisão final.

Todavia, a Comissão pode também adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais 
que podem ficar dispensadas do procedimento acima referido. A eles nos referiremos adiante.

IX.2. No caso concreto dos autos, não existiu uma comunicação prévia por parte do Estado 
Português no sentido de que pretendia conceder auxílios ao setor da vinha e do vinho, antes tendo 
havido uma queixa, tal como resulta da parte inicial da Decisão de 20 de julho de 2010 relativa à taxa 
parafiscal de promoção do vinho aplicada por Portugal C 43/04 (ex NN 38/03)  - Jornal Oficial n.º L 
005, de 08/01/2011, págs. 0011  - 0026

Com efeito aí ficou escrito o seguinte:
“(1) Na sequência de uma queixa, a Comissão Europeia questionou as autoridades portuguesas, por 

ofício de 20 de janeiro de 2003, sobre uma taxa parafiscal de promoção do vinho, cobrada pelo Instituto 
da Vinha e do Vinho, assim como sobre as medidas financiadas pelo produto dessa imposição”.

(2) A Representação Permanente de Portugal junto da União Europeia respondeu à Comissão por 
ofício de 14 de março de 2003. Em resposta às perguntas formuladas pelos serviços da Comissão por 
telecópias de 14 de maio e 22 de dezembro de 2003, foram enviadas informações complementares por 
ofícios de 4 de agosto e 2 de setembro de 2003 e de 24 de fevereiro e 15 de julho de 2004.

(3) Uma vez que foi dada execução ao dispositivo em causa desde 1995, sem autorização prévia 
da Comissão, foi o mesmo inscrito no registo dos auxílios não notificados. Com efeito, as medidas 
aplicadas por Portugal constituem novos auxílios, não notificados à Comissão e, por esse facto, ilegais, 
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nos termos do artigo 1º, alínea f), do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho, de 22 de março 
de 1999, que estabelece as regras de execução do artigo 93º do Tratado CE [3] (atual artigo 108.o do 
TFUE).

(4) Por ofício de 6 de dezembro de 2004 [C(2004) 4522], a Comissão notificou a Portugal a sua 
decisão de início do procedimento formal de exame previsto no artigo 108º, n.º 2, do TFUE relativa-
mente ao auxílio em causa. A decisão da Comissão de dar início ao procedimento foi publicada no 
Jornal Oficial das Comunidades Europeias [4].  - JO C 92 de 16.4.2005, p. 12.

IX.3. Porém, anteriormente e relativamente a esta mesma queixa a Comissão havia já decidido 
o seguinte:

(AUXÍLIO ESTATAL — PORTUGAL
Auxílio estatal C 43/2004 (ex NN 38/2003) — Taxa parafiscal de promoção do vinho
Convite para apresentação de observações, nos termos do n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE 

 - JO C 92 de 16.4.2005, p. 12
IV. CONCLUSÃO
(144) Após este exame preliminar, a Comissão considera, pelas razões expostas supra, que:
— o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV enquanto auto-

ridade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal não constitui um 
auxílio estatal;

— o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas 
de promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constitui um auxílio;

— as medidas de auxílio à promoção e à publicidade do vinho e dos produtos vínicos, assim como 
o financiamento desses auxílios e dos auxílios à formação suscitam dúvidas quanto à sua compatibili-
dade com o mercado comum.

(145) Após analisar as informações prestadas pelas autoridades portuguesas, a Comissão decidiu, 
por conseguinte, dar início ao processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE relativamente aos 
auxílios à promoção e à publicidade do vinho português nos mercados dos outros Estados -Membros e 
de países terceiros e ao financiamento dos auxílios tratados na presente decisão.

(146) Tendo em conta as considerações expendidas, a Comissão convida Portugal, no âmbito do 
processo previsto no n.º 2 do artigo 88º do Tratado CE, a apresentar, no prazo de um mês a contar da data 
da receção da presente, as suas observações e a prestar todas as informações úteis para a apreciação das 
medidas em causa, nomeadamente quanto à natureza não discriminatória do método de financiamento 
dos auxílios tratados na presente decisão e quanto ao caráter objetivo da campanha de publicidade 
desenvolvida nos mercados dos Estados -Membros e de países terceiros.

IX.4. Aqui chegados, em face dos factos provados nos autos, da legislação transcrita e da Decisão 
da Comissão, podemos retirar as seguintes conclusões:

1ª) A taxa de promoção prevista no DL n.º 119/97, de 15 de maio, engloba várias parcelas.
2ª) Dessas parcelas o financiamento das prestações de serviços ao setor desenvolvidas pelo IVV 

enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do setor vitivinícola em Portugal, bem 
como o montante concedido à Viniportugal para a organização e o desenvolvimento de campanhas de 
promoção genérica e de publicidade do vinho e dos produtos vínicos não constituem um auxílio estatais 
para efeitos do Tratado CEE (hoje TFUE).

Deste modo, uma parte da taxa que financia estas atividades não suscita quaisquer dúvidas sobre 
a sua legalidade, não ofendendo as normas do Tratado apontadas pela recorrente.

Porém, constituindo a taxa uma unidade, embora aquela parte não constitua auxílio, será que 
mesmo assim o Estado Português estava obrigado à notificação acima referida, porque a outra parte da 
taxa veio a ser considerada auxílio?

X. Esta questão foi desenvolvidamente tratada no Acórdão deste STA (e Secção) de 23 de abril 
passado, proferido no Processo n.º 29/13, onde ficou escrito, para além do mais, o seguinte:

“6. O controlo dos auxílios não notificados
O artº. 108º, n.º 3, do TFUE, estabelece que para além de a Comissão dever ser previamente 

notificada dos projetos relativos à instituição ou alteração de quaisquer auxílios, a partir do momento 
em que der início ao procedimento previsto no n.º 2 do mesmo preceito, tendo em vista averiguar se 
determinado auxílio é ou não compatível com o Mercado interno, o Estado -Membro em causa não pode 
pôr em execução as medidas projetadas antes de tal procedimento haver sido objeto de uma decisão 
final (obrigação de não atuar ou de «standstill») (1).

Como alega a recorrente, constitui jurisprudência pacífica do TJ, quanto ao efeito direto na esfera 
jurídica dos particulares da proibição de execução de ajudas de Estado não notificadas previamente à 
Comissão, por violação do mencionado preceito (art. 88º, n.º 3, do Tratado), estendendo -se a toda a 
ajuda que foi posta em execução sem ser notificada (2).

Constitui igualmente jurisprudência reiterada do TJ, vazada, entre outros, no Acórdão Saumon, 
de 21 de novembro, de 1991, proc C -354/90, “que os atos praticados durante o período da proibição 
contida no artº. 93/3 em nenhum caso poderão ser convalidados, mesmo no caso de a Comissão se 
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pronunciar por uma decisão final de compatibilidade com o mercado comum, referindo expressamente 
que «[o] último período do artigo 93º, n.º 3, do Tratado CEE deve ser interpretado no sentido de que 
impõe às autoridades dos Estados -membros uma obrigação cuja inobservância afeta a validade dos 
atos de execução de medidas de auxílio, e que a adoção posterior de uma decisão final da Comissão, 
que declare essas medidas compatíveis com o mercado comum, não tem como consequência sanar, a 
posteriori, os atos inválidos»” (3). E é neste sentido que o TJ reconhece à Comissão, desde um Acór-
dão de 1973 (4), competência para exigir o reembolso dos auxílios atribuídos em violação do Direito 
Comunitário, com vista a restabelecer o satus quo ante.

Assim se compreende que embora sendo confrontados com uma ilegalidade formal, a consequência 
será, segundo a jurisprudência do TJ e da doutrina, a nulidade porquanto tem subjacente a preterição 
de uma regra fundamental que tutela um interesse comunitário de excecional importância (5).

Aos órgãos jurisdicionais cabe velar pelo cumprimento das formalidades relativas à comunica-
ção prévia dos auxílios, protegendo os direitos dos particulares face a uma eventual inobservância da 
obrigação de standstill, consagrada no artº 108º, n.º 3, TFUE, para fazer respeitar, até à decisão final da 
Comissão (6). Para além disso, os tribunais nacionais têm ainda competência para ordenar a restituição 
de auxílios atribuídos pelos Estados em violação daquele preceito.

Realce -se, porém, que, no Acórdão do Tribunal de Justiça (Grande Secção) de 12 de fevereiro de 
2008, proc C -199/06, conclui -se que os Estados -Membros não são obrigados a exigir a restituição de 
auxílios não oportunamente notificados, mas declarados compatíveis pela Comissão.

Com efeito, pode ler -se nas conclusões do mencionado Acórdão que:
«1. Numa situação em que um pedido assente no artigo 88.º, n.º 3, último período, CE é apreciado 

após a Comissão ter adotado uma decisão positiva, o tribunal nacional, apesar de ter sido declarada 
a compatibilidade do auxílio em causa com o mercado comum, deve decidir da validade dos atos de 
execução e da recuperação dos apoios financeiros concedidos. Num tal caso, o direito comunitário 
impõe-lhe que ordene as medidas adequadas a remediar efetivamente os efeitos da ilegalidade. Mas 
não lhe impõe a obrigação de recuperação integral do auxílio ilegal, mesmo na falta de circunstâncias 
excecionais.».(7)

No caso em apreço, não se coloca qualquer litígio que tenha como objeto a restituição dos auxílios 
suscitada, por exemplo, por uma empresa concorrente da beneficiária dos mesmos, sendo que, como 
vimos, esta questão acabou até por ser abandonada pela Comissão.

O que se questiona é o facto de, por um lado, não ter havido comunicação prévia da taxa de 
promoção em causa durante o respetivo procedimento legislativo nem no regulamentar. Por outro 
lado, coloca -se o problema da repercussão de tal omissão sobre a validade da autoliquidação em causa 
(relativa a setembro de 2007), sobretudo a partir do momento em que a Comissão decidiu em 2004 dar 
início ao procedimento formal de investigação, previsto no n.º 2 do art. 108º do TFUE e no artigo 6º do 
regulamento 659/99, relativamente ao exame do auxílio em causa, por eventual violação da obrigação 
de «standstill» (nº 3 do art. 108º do TFUE).

Cumpre, no entanto, salientar que cabe aos Estados -Membros retirar as consequências de tal 
invalidade em conformidade com o seu direito nacional (8), sendo que na nossa ordem jurídica este 
Supremo Tribunal apenas tem competência para desaplicar (9), no caso concreto, por ilegalidade formal, 
as normas em que se fundamenta a aplicação da taxa de promoção do vinho, o que implicaria que a 
autoliquidação questionada ficasse desprovida de base legal.

7. Quanto à alegada violação da obrigação de comunicação prévia durante o procedimento de 
criação da taxa de promoção

7.1.1. Na situação em análise, na senda das Decisões da própria Comissão, temos que distinguir, por 
um lado, a suposta ajuda de Estado (ou auxílio estatal) consistente nas ações de promoção e publicidade 
dos vinhos portugueses em outros Estados -Membros e países terceiros e o respetivo financiamento, 
através de uma pequena parcela da taxa de promoção, e, por outro lado, a componente da taxa cobrada 
aos operadores do setor vitivinícola e afeta, no essencial, ao financiamento da atividade do IVV.IP.

O que a recorrente questiona é a cobrança da taxa, ao pedir a revisão da autoliquidação, no valor 
de 10.401, 95 €, a título de taxa de promoção do vinho relativa ao mês de setembro de 2007, com 
fundamento em alegada ilegalidade.

Tendo a taxa de promoção do vinho por fonte o Decreto -Lei n.º 119/97, de 15 de maio (10), e a 
Portaria n.º 1428/2001, de 15 de dezembro, que fixou o seu montante, significa que a obrigação de 
notificação à Comissão teria de se ter verificado, desde logo, durante o procedimento legislativo que 
culminou na emissão do mencionado diploma.

E se durante o procedimento de formação de um ato legislativo não tiver tido lugar a sua notificação 
à Comissão ou se o ato legislativo tiver entrado em vigor antes que a Comissão se tenha pronunciado 
de modo definitivo e positivo através de uma decisão de compatibilidade, a consequência será a veri-
ficação de uma ilegalidade formal, por vício de procedimento (11).

Acontece que, no caso em apreço, não havia lugar à obrigação de notificação prévia da taxa em 
causa, como passamos a demonstrar.



3011

Vejamos.
7.1.2. Como decorre da jurisprudência do TJ firmada, entre outros, no Acórdão «Steinike», de 22 

de março de 1977, “(…) um órgão jurisdicional nacional pode ser conduzido a interpretar e a aplicar 
a noção de auxílio do artigo 92º com vista a determinar se uma medida estatal instaurada sem ter em 
conta o processo de controlo prévio do artº. 93º, n.º 3, devia ou não ser -lhe submetida”, jurisprudência 
reiterada no Acórdão «Saumon», de 21 de novembro de 1991 (12).

Esta intervenção não tem em vista apreciar a eventual compatibilidade ou incompatibilidade de 
um determinado auxílio com o Direito Comunitário, competência exclusiva da Comissão, mas tão só 
averiguar da eventual ilegalidade (irregularidade) em virtude da alegada violação de regras processuais 
previstas no Tratado (13).

No TFUE não encontramos uma noção de auxílio de Estado, tendo -se antes optado por estabelecer, 
no art. 107º, n.º 1, que “(…) são incompatíveis com o mercado interno, na medida em que afetem as 
trocas comerciais entre os Estados -Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de 
recursos estatais (…)”, as condições que as medidas devem preencher de forma cumulativa para que 
possam ser consideradas auxílios de Estado.

Daquele preceito retira -se que “um auxílio de Estado será “toda a medida que seja financiada por 
meios de recursos públicos, que conceda uma vantagem económica, seja seletiva, distorça ou ameace 
distorcer a concorrência no mercado único e, por último, afete o comércio entre os EM” (14).

A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (15), onde se 
incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não perceção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do setor desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles.

Como refere a Comissão, na sua Decisão de 20/7/2010, ponto (109), “Segundo jurisprudência 
constante, as taxas não entram no âmbito de aplicação das disposições do Tratado relativas aos auxílios 
de Estado a não ser que constituam o modo de financiamento de uma medida de auxílio de tal forma 
que façam parte integrante desta medida”. E isto só acontece quando existir uma relação de afetação 
obrigatória entre a taxa e o auxílio, no sentido de o produto da taxa ser necessariamente destinado ao 
financiamento do auxílio. No caso em apreço, a Comissão concluiu que a taxa de promoção do vinho 
fazia parte integrante dos auxílios à promoção, apenas porque o Decreto -Lei n.º 119/97 determinava 
que «do produto da taxa de promoção cobrada, uma percentagem, a fixar anualmente pelo Ministro 
da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, nunca inferior a 25%, é destinada a ações de 
promoção genérica do vinho e dos produtos vínicos» (artº. 11º, n.º 2).

Não obstante o exposto, na apreciação do auxílio em causa, não pode deixar de relevar o facto de 
não existir uma noção de «auxílio estatal» e de estarmos na presença de uma taxa, sendo que, como 
vimos, em princípio, as taxas não são consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. 
Por outro lado, trata -se de uma taxa, que incide sobre os agentes económicos do setor e cujo objetivo 
essencial de criação é o de financiar as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não implica, 
à partida, um auxílio concedido direta ou indiretamente através de recursos do Estado e, por outro lado, 
serem imputáveis ao Estado, característica típica e associada à qualificação dos auxílios de Estado (16).

Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, a 
Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das atividades 
desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação geral do setor 
vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, não constitui um 
auxílio de Estado na aceção do agora artigo 107.º do TFUE.

Acresce que também não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da 
taxa de promoção que suscitaram dúvidas, a Comissão acabou por aceitar a argumentação da República 
Portuguesa no sentido de que se encontram abrangidas pelos Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 
de dezembro, e cumprem os limites de minimis aí estabelecidos.

Ora, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de 
minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação 
por parte da Comissão.

Em suma, para além de a Comissão ter concluído, logo no início do procedimento de averigua-
ção, que a parte da taxa de promoção do vinho afeta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um 
auxílio de Estado, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afeta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Na verdade, só à medida que fossem realizadas tais ações é que se poderia averiguar se seriam ou 
não ultrapassados os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação.
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O que se conclui é que a Comissão avançou de forma automática para o procedimento de averi-
guação sem antes ter analisado se os alegados auxílios estavam abaixo dos limiares fixados como um 
auxílio de minimis e, por conseguinte, fora do seu âmbito de intervenção, uma vez que o seu controlo 
pertence à responsabilidade exclusiva dos Estados -membros.

Assim sendo, por todas as razões apontadas, considera -se não existir, na situação em apreço, “um 
grau suficiente de probabilidade” (17) de tal medida envolver auxílios estatais (18), em termos de exigir 
a sua notificação prévia no decurso do procedimento legislativo de criação da taxa nem a consequente 
suspensão da sua execução.

Por conseguinte, afigura -se patente que não assiste razão à recorrente quanto à alegada ilegalidade 
da taxa de promoção decorrente da não notificação prévia à Comissão Europeia durante o respetivo 
procedimento legislativo, ao arrepio do estabelecido no n.º 3 do artº. 88º do TCE (ponto L das Con-
clusões).

7.1.2. Tendo -se concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal 
implica necessariamente inexistir igualmente obrigação de suspensão da execução da taxa em causa, 
justificando -se a manutenção da autoliquidação em causa.

Mas ainda que assim não se entendesse, a anulação da totalidade da taxa de promoção, como 
pretende a recorrente, por vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas cir-
cunstâncias do caso, seria contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside na 
particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor de 
ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas pelas 
vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não su-
biste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da nulidade 
seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a receita da 
taxa afeta ao financiamento das atividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do seu orçamento 
e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa apenas uma 
pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da atividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou de-
monstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afetada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no artº. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da autoliquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou de 
Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifestamente 
desproporcionados.

Improcedem, pois, as alegações da recorrente, devendo confirmar -se a sentença recorrida”.
XI. Porque a situação tratada no transcrito aresto é idêntica à dos presentes autos, sendo os mes-

mos os intervenientes e sendo as alegações e contra -alegações exatamente iguais, variando apenas o 
montante e o período temporal da taxa, a doutrina que dele resulta é inteiramente transponível para o 
caso dos autos.

Todavia, adiantaremos ainda as seguintes considerações, atendendo a que a Decisão da Comissão 
acima referida e transcrita parcialmente no probatório, refere expressamente que “(133) A presente 
decisão limita -se ao exame da aplicação da taxa parafiscal a partir da sua entrada em vigor e até 31 
de dezembro de 2006, data de entrada em vigor das novas Orientações comunitárias para os auxílios 
estatais no setor agrícola e florestal no período 2007 -  -2013, sem prejuízo da posição que a Comissão 
tomará no respeitante à aplicação da taxa de promoção para além dessa data”.

Na verdade, desta última frase parece resultar que a Comissão irá continuar a analisar a questão 
à luz novas Orientações comunitárias para os auxílios estatais no setor agrícola e florestal no período 
2007 -  -2013, o que aconselharia a que se aguardasse por tal decisão ou, pelo menos, que se obtivesse 
informação segura sobre se essa análise irá continuar ou não.
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Porém, pelas razões que se adiantarão, entendemos que os autos permitem uma decisão segura sem 
necessidade de quaisquer outras diligências, mesmo estando em causa taxa autoliquidada em 2008.

XI.1. O artigo 108º do TFUE (ex -artigo 88º TCE) determina no seu n.º 3 que a Comissão 
pode adotar regulamentos relativos às categorias de auxílios estatais que, conforme determinado pelo 
Conselho nos termos do artigo 109º, podem ficar dispensadas do procedimento previsto no n.º 3 do 
presente artigo (informação atempadamente dos projetos relativos à instituição ou alteração de quais-
quer auxílios).

Do mesmo modo, estabelece o artigo 109º do TFUE (ex -artigo 89º TCE) que o Conselho, sob 
proposta da Comissão, e após consulta do Parlamento Europeu, pode adotar todos os regulamentos 
adequados à execução dos artigos 107º e 108º e fixar, designadamente, as condições de aplicação do 
n.º 3 do artº 108º.

Neste sentido, o Regulamento (CE) n.º 994/98 do Conselho de 7 de maio de 1998) veio de-
terminar no seu artigo 2º, n.º 1 que a Comissão pode, através de regulamento adotado nos termos do 
artigo 8º do presente regulamento, determinar que, tendo em conta a evolução e o funcionamento do 
mercado comum, determinados auxílios não satisfazem todos os critérios previstos no n.º 1 do artigo 92º 
do Tratado sendo, por conseguinte, isentos do processo de notificação previsto no n.º 3 do artigo 93º 
do Tratado, desde que os auxílios concedidos a uma mesma empresa, durante determinado período, 
não excedam um montante fixo determinado.

Na sequência de todas as normas transcritas, e com aplicação a partir de 1 de janeiro de 2007 e 
até 31 de dezembro de 2013, veio o Regulamento (CE) n.º 1998/2006 da Comissão de 15 de dezembro 
de 2006 estabelecer o seguinte:

“Artigo 2º

Auxílios de minimis

1. Considera -se que os auxílios não preenchem todos os critérios estabelecidos no n.º 1 do artigo 87º 
do Tratado, pelo que estão isentos da obrigação de notificação prevista no n.º 3 do artigo 88º do Tratado, 
se reunirem as condições estabelecidas nos nºs 2 a 5.

2. O montante total dos auxílios de minimis concedidos a uma empresa não pode exceder 200 
000 euros, durante um período de três exercícios financeiros. Na totalidade, os auxílios de minimis 
concedidos a qualquer empresa que desenvolva atividades no setor dos transportes rodoviários não 
pode exceder 100 000 euros, durante um período de três exercícios financeiros.

Estes limiares são aplicáveis qualquer que seja a forma dos auxílios de minimis ou o seu objetivo 
e independentemente de os auxílios concedidos pelo Estado -Membro serem financiados, no todo ou 
em parte, por recursos comunitários. O período é determinado com base nos exercícios financeiros 
utilizados pela empresa no Estado -Membro em causa.

Sempre que o montante total de um auxílio concedido ao abrigo de uma medida de auxílio exce-
der este limiar, o montante do auxílio, incluindo qualquer fração que não exceda esse limiar, não pode 
beneficiar do disposto no presente regulamento.

Neste caso, a aplicação do presente regulamento não pode ser invocada relativamente a tal medida 
de auxílio, nem no momento da concessão do auxílio nem posteriormente”.

XI.2. Em face do que ficou dito e para efeitos de controlo da concessão dos auxílios dispensados 
de notificação à Comissão, já o Regulamento (CE) n.º 69/2001 da Comissão de 12 de janeiro de 2001 
determinava no seu artº 3º, n.º 3 que:

“3. Os Estados -Membros registarão e compilarão todas as informações relativas à aplicação do 
presente regulamento.

Esses registos conterão todas as informações necessárias para comprovar que as condições 
estabelecidas no presente regulamento foram respeitadas. No que se refere aos auxílios de minimis 
individuais, os Estados -Membros conservarão estes registos por um período de 10 anos subsequente à 
data de concessão do auxílio e no que se refere aos regimes de auxílios de minimis, por um período de 
10 anos subsequente à data em que o último auxílio individual foi concedido ao abrigo desse regime. 
Mediante pedido escrito da Comissão, os Estados -Membros transmitir -lhe -ão, no prazo de 20 dias úteis 
ou num prazo mais longo eventualmente indicado nesse pedido, todas as informações que a Comissão 
entenda necessárias para apreciar o respeito das condições estabelecidas no presente regulamento e, 
em especial, o montante total de auxílios de minimis recebido por uma empresa”.

Em Portugal essa tarefa foi inicialmente atribuída, por despacho de 11 de setembro de 2002 da 
Ministra das Finanças (Despacho n.º 584/02/MEF), à Direção -Geral do Desenvolvimento Regional e 
atualmente de acordo com a Resolução de Conselho de Ministros n.º 27/2009, publicada no DR n.º 56, 
I Série, de 20 de março, cabe ao Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, IP (IFDR).

Sobre esta matéria, a referida Resolução diz o seguinte:
“Os artigos 87.º e 88.º do Tratado da Comunidade Europeia regulam a atribuição de auxílios de 

Estado às empresas, de forma a tentar evitar distorções ao nível do mercado interno.
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A política de concorrência da União Europeia, desenvolvida nesse âmbito, acolhe a existência de 
auxílios de Estado de reduzido valor que se considera não serem suscetíveis de afetar de forma signi-
ficativa o comércio e a concorrência entre Estados membros.

Foi com este enquadramento que foi consagrada, através do Regulamento (CE) n.º 69/2001, da 
Comissão, de 12 de janeiro, entretanto revogado, a regra de minimis que isentava este tipo de auxílio 
do dever de notificação prévia à Comissão Europeia, previsto no n.º 3 do artigo 88.º do Tratado da 
Comunidade Europeia.

Contudo, os Estados membros só podem conceder novos auxílios sem necessidade de comuni-
cação prévia à Comissão Europeia, ao abrigo da exceção de minimis, designados auxílios de minimis, 
depois de terem verificado que tal concessão não fará com que o montante total de auxílios de minimis 
recebido pela empresa em causa nesse Estado membro durante o período que abrange o exercício fi-
nanceiro em causa, bem como os dois exercícios financeiros anteriores, ultrapasse o limiar estabelecido 
no referido Regulamento.

De acordo com o que dispunha o artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 69/2001, da Comissão, de 
12 de janeiro, o Estado membro podia proceder ao controlo da cumulação dos auxílios de minimis de 
duas formas alternativas:

Mediante obtenção da empresa beneficiária do auxílio de minimis de informações completas sobre 
outros auxílios de minimis recebidos nos três anos anteriores; ou

Através de um registo central dos auxílios de minimis atribuídos com informações completas 
sobre todos os auxílios deste tipo concedidos.

Neste contexto, foi decidido criar um registo central de auxílios de minimis, tendo sido come-
tida esta responsabilidade à ex  -Direção  -Geral do Desenvolvimento Regional, conforme despacho 
n.º 584/02/MEF, de 11 de setembro de 2002.

O referido Regulamento (CE) n.º 69/2001, da Comissão, de 12 de janeiro, vigorou até 31 de de-
zembro de 2006, encontrando  -se agora em vigor, desde 1 de janeiro de 2007, um novo enquadramento 
sobre a matéria, previsto no Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, de 15 de dezembro.

Também o artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, de 15 de dezembro, 
dispõe que o controlo poderá ser efetuado mediante a obtenção, por parte da empresa em causa de uma 
declaração escrita ou através de um registo central de auxílios de minimis.

Considerando que os auxílios de Estado concedidos ao abrigo da regra de minimis tanto podem ser 
enquadrados ao abrigo de programas cofinanciados por fundos comunitários, como por instrumentos 
da inteira responsabilidade do Estado Português, importa ter presente que o registo central extravasa o 
âmbito dos anteriores Quadros Comunitários de Apoio, bem como do Quadro de Referência Estratégico 
Nacional, de modo a observar os requisitos estabelecidos no n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento (CE) 
n.º 1998/2006, da Comissão, de 15 de dezembro.

Importa também ponderar a experiência acumulada no Instituto Financeiro para o Desenvolvi-
mento Regional, I. P. (IFDR, I. P.), no domínio da organização e manutenção de um registo central dos 
auxílios de minimis.

Importa por fim sublinhar, que a desejada utilidade e qualidade do registo central de auxílios de 
minimis depende em grande medida da capacidade e legitimidade do IFDR, I. P., em poder recolher 
informação de todos os organismos do Estado que concedem este tipo de auxílios às empresas.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:
1 — Proceder à criação de um registo central de auxílios de minimis, que contenha informações 

completas sobre todos os auxílios deste tipo concedidos por qualquer entidade nacional, ao abrigo do 
disposto no n.º 2 do artigo 3.º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, de 15 de dezembro.

2 — Atribuir ao Instituto Financeiro para o Desenvolvimento Regional, I. P. (IFDR, I. P.), a res-
ponsabilidade pelo controlo de acumulação dos apoios financeiros concedidos ao abrigo da regra de 
minimis, nos termos do citado Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, de 15 de dezembro.

3 — Incumbir o IFDR, I. P., de estabelecer os elementos e os procedimentos necessários ao cumpri-
mento das funções de controlo da atribuição dos auxílios de minimis, que consistem designadamente:

a) Na definição da informação objeto de recolha;
b) No estabelecimento dos procedimentos de comunicação das ajudas;
c) Na elaboração e divulgação dos relatórios de atividade de controlo dos auxílios de minimis.
4 — Mandatar o IFDR, I. P., para implementar os procedimentos referidos no número anterior 

junto de todas as entidades responsáveis pela atribuição dos auxílios em causa e cuja colaboração se 
afigura indispensável para um funcionamento efetivo e eficaz deste registo”.

Temos então que existe um registo obrigatório dos auxílios concedidos e dispensados de notifi-
cação à Comissão, desde que contidos no citado Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, de 
15 de dezembro (em vigor desde 1 de janeiro de 2007 a 31.12. 20013).

Ora, julgando -se a recorrente com direito a invocar a falta de notificação dos auxílios e a obter 
a anulação da autoliquidação, cumpria -lhe, antes de mais, alegar e provar que os auxílios concedidos 
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ultrapassavam os valores permitidos pelo direito comunitário. Isto porque, de acordo como o artº 342º, 
n.º 1 do Código Civil “Àquele que invocar um direito cabe fazer a prova dos factos constitutivos do 
direito alegado”.

E não se diga que essa prova lhe seria difícil ou impossível, pois, em face do disposto nos artºs 7º 
e 12º da Lei n.º 65/93, de 26 de agosto, o respetivo serviço estava obrigado a fornecer -lhe os elementos 
que entendesse, desde que invocasse a sua legitimidade para o efeito.

A única argumentação da recorrente para a anulação da liquidação  - na sua totalidade  - é a da 
violação formal da obrigação de notificação do auxílio imposta pelo artº 88.º do TCE (atual n.º 3 do 
artigo 108.º do TFUE).

Assim, ainda que a Comissão viesse a reconhecer mais tarde relativamente às taxas liquidadas a 
partir de 01.01.2007 a mesma natureza das liquidadas até então, nunca a pretensão da recorrente poderia 
vingar sem alegar e provar que os auxílios estavam obrigados a ser comunicados por ultrapassarem os 
valores “de minimis”.

Deste modo, limitando -se a recorrente a alegar abstratamente a falta de notificação dos auxílios à 
Comissão, mas sem provar se essa notificação era obrigatória, a sua pretensão não pode proceder, ainda 
que se entenda que a Comissão pode vir a pronunciar -se relativamente às taxas liquidadas posteriormente 
a 1 de janeiro de 2007, no mesmo sentido em que se pronunciou às taxas liquidadas até 31.12.2006.

Em conclusão:
1º) A taxa de promoção do vinho, tendo sido criada essencialmente para financiar as atribuições 

do Instituto da Vinha e do Vinho, I.P., cobrada aos agentes do setor e representando mais de 62% do 
orçamento afeto ao financiamento dos serviços de coordenação geral do mesmo, ao não implicar à 
partida um auxílio concedido pelo Estado ou proveniente de recursos estatais, característica típica 
associada à qualificação dos auxílios, não estava sujeita a comunicação prévia no decurso do respetivo 
procedimento legislativo de criação.

2º)  - A Comissão concluiu, logo no início do procedimento de averiguação, que a parte da taxa 
de promoção do vinho afeta ao financiamento do IVV, I.P., não constituía um auxílio de Estado, tendo 
apenas considerado auxílio a parte referente aos auxílios à promoção e à publicidade do vinho portu-
guês nos mercados dos outros Estados -Membros e de países terceiros e ao financiamento dos auxílios 
tratados na presente decisão (sito até 31.12.2006).”

3º) De todo o modo, nem todos os auxílios carecem de notificação à Comissão, devendo os Estados-
-Membros proceder aos registos dos auxílios concedidos e que se enquadrem nos Regulamentos que 
estabeleçam auxílios “de minimis”.

4º) Assim sendo, apesar de a Comissão não se ter pronunciado relativamente ao período posterior a 
1 de janeiro de 2007 (ou mesmo que venha a pronunciar -se em sentido idêntico ao das taxas do período 
anterior), a pretensão da recorrente nunca poderia proceder pois que sempre teria de alegar e provar 
que os auxílios concedidos – isto aceitando que estamos perante auxílios para os feitos em causa nos 
autos – ultrapassavam os limites estabelecidos no Regulamento n.º 1998/2006 acima citado.

Em face do que ficou dito, improcedem as conclusões das alegações e, em consequência, o re-
curso.

XII. Nestes termos e pelo exposto, acordam os juízes da Secção de Contencioso Tributário do 
Supremo Tribunal Administrativo em negar provimento ao recurso, confirmando a sentença recorrida.

Custas pela Recorrente.

Lisboa, 26 de junho de 2013. — Valente Torrão (relator) — Ascensão Lopes — Pedro Delgado.

(1) (Ver também o disposto no artigo 3.º, do Regulamento (CE) n.º 659/1999 do Conselho de 22 de março de 1999.)
(2) (Cfr., entre outros, os Acórdãos Capolongo, Lorenz, Markamann, Nordsee e Lohrey, cfr. J.L.DA CRUZ VILAÇA, “O 

Papel dos Tribunais Nacionais na aplicação das regras do Tratado sobre os Auxílios de Estado. Até onde deve ir em virtude da 
última frase do n.º 3 do artigo 88º do TCE ?”, Estudos Jurídicos em Homenagem ao Prof. Doutor António de Sousa Franco, Facul-
dade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 700 ss.; e JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., p. 56.)

(3) (Cfr. NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …, cit., pp. 72 ss.)
(4) (Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., pp. 286 ss.)
(5) (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 72 ss.)
(6) (Cfr. Acórdão do Tribunal de Justiça, de 21 de novembro de 1990, Processo C -354/90.)
(7) (Orientação que tem apoio na doutrina, cfr. DI BUCCI, V, «Quelques aspects institutionnels du droit des aides d’Etat», 

EC State Aid Law/Le Droit des Aids d’Etat dans la CE -Liber Amicorum Francisco Santaolallla Gadea. A Sutton, kluwer Law 
International, pp. 43 -64, em especial, pp. 55 -56.)

(8) (Cfr. Conclusões do Advogado Geral L.A.GEELHOED apresentadas no Processo C -174/02 e C -175/02. Constitui 
jurisprudência assente do TJ que, no âmbito da execução do Direito da EU pelos Estados -Membros, na ausência de normas de 
Direito da EU, devem as autoridades nacionais aplicar o respetivo direito nacional, o que engloba o regime do procedimento 
administrativo, do processo judicial, e mesmo o próprio regime substantivo aplicável, sendo que as regras aplicáveis ao proce-
dimento de execução do Direito da EU devem ser as mesmas que seriam aplicadas a procedimentos equivalentes ou análogos 
meramente internos. Para maiores desenvolvimentos, cfr., CARLA AMADO GOMES/RUI TAVARES LANCEIRO, A revogação 
de atos administrativos entre o Direito nacional e a jurisprudência da União europeia: um instituto a dois tempos?, Revista do 
Ministério Público, Ano 33, outubro/dezembro, de 2012, pp. 33 ss.)
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(9) (Segundo o nosso sistema jurídico só o Tribunal Constitucional tem competência para declarar a nulidade de uma 
norma (com valor e força de decreto -lei) com força obrigatória geral, nos casos e circunstâncias previstas nos arts. 281 e 282º 
da CRP. Quanto às normas regulamentares, a declaração de ilegalidade dos regulamentos obedece aos pressupostos pasmados 
no art. 73º do CPTA.)

(10) (Segundo o n.º 1 deste diploma, “Os vinhos e produtos vínicos produzidos no território nacional, bem como os pro-
duzidos noutros países e aqui comercializados, ficam sujeitos à aplicação de uma taxa, de promoção, que constitui contrapartida 
dos serviços prestados pelo Instituto da Vinha e do Vinho (IVV) relativamente à promoção genérica e à coordenação geral do 
setor ou, nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, pelos respetivos serviços regionais”.

Por sua vez, no art. 11º, nº1, dispõe -se que “São objeto de Portaria do Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento 
Rural e das Pescas o valor da taxa de promoção, bem como o modelo e o modo de aposição dos selos ….”.)

(11) (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., pp. 76 ss.)
(12) (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A Restituição …cit., p. 72. No mesmo sentido, cfr. as Conclusões do 

Advogado -Geral Darmon, no Acórdão do TJ de 20 de setembro de 1990, proc C -5/89.)
(13) (Para maiores desenvolvimentos sobre esta distinção entre auxílios incompatíveis e auxílios ilegais, cfr. ANTÓNIO 

CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 260.)
(14) (Cfr. JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, “Anotação ao artigo 107º do TFUE”, Tratado de Lisboa, Almedina 

Coimbra, 2012, p. 520.)
(15) (Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., p. 714.)
(16) (Cfr. Acórdão de 20 de novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).
(17) (Cfr. ANTÓNIO CARLOS DOS SANTOS, ob. cit., p. 271.)
(18) (Cfr. Conclusões do Advogado -Geral Darmon, acórdão de 20 de setembro de 1990, proc. C -5/89, Comissão c/ RFA, 

Col. p. 3457, p. 3450, in JOÃO NOGUEIRA DE ALMEIDA, A restituição…cit.,p. 38.) 

 Acórdão de 26 de Junho de 2013.

Assunto:

Oposição à execução fiscal. Nulidade por falta de requisitos essenciais do título exe-
cutivo. Erro na forma de processo. Convolação.

Sumário:

 I — A nulidade por falta de requisitos essenciais do título executivo (falta que, quando 
não puder ser suprida por prova documental, constitui nulidade insanável do 
processo de execução fiscal — art. al. b) do n.º 1 do art. 165.º do CPPT) não 
constitui fundamento de oposição, não sendo enquadrável na alínea i) do n.º 1 do 
artigo 204.º deste mesmo Código.

 II — Ocorrendo erro na forma de processo, deve ordenar -se a convolação para a forma 
processual adequada, tendo em conta o efeito jurídico pretendido e os fundamentos 
de facto e de direito alegados.

Processo n.º 1373/12 -30.
Recorrente: A…
Recorrido: Fazenda Pública.
Relator: Ex.mo Sr. Cons. Dr. Casimiro Gonçalves.

Acordam na Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo:

RELATÓRIO
1.1. A…………, com os demais sinais dos autos, recorre da decisão que, proferida pelo Tribunal 

Administrativo e Fiscal do Funchal, julgou improcedente a oposição à execução fiscal que contra si 
reverteu, e inicialmente fora instaurada contra B…………, Lda., para cobrança de dívida de IMI.

1.2. O recorrente termina as alegações formulando as conclusões seguintes:
A. O presente recurso é interposto da sentença proferida nos autos que, em suma, julgou impro-

cedente a oposição à execução deduzida pelo aqui Recorrente.
B. Conclui o Tribunal a quo que do título executivo dos autos se verifica a natureza e proveniência 

da dívida e a indicação dos requisitos que a norma do n.º 1 do artigo 163º do Código de Procedimento 
e Processo Tributário (CPPT) exige.

C. Porém, não revela nem onde e nem como é que é possível fazer tal verificação e nem quais são 
os dizeres expressos em tal título de onde é possível fazer tal aferição.

D. Na certidão de dívida vertente nos autos, não consta qualquer menção ao executado, ora Re-
corrente por reversão.
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E. Tal situação configura uma nulidade insanável, uma vez que tal facto retira a força executiva 
ao presuntivo título, tornando -o inexequível perante o ora executado, ocorrendo a anulação dos termos 
de todo o processado, com a consequente extinção da presente execução.

F. Acresce que a certidão de dívida vertente nos autos, não identifica o bastante a proveniência 
da dívida dos autos, aludindo apenas, a uns códigos, não representando assim, a certidão, a realidade 
que devia demonstrar – afinal, é para isso que deveria servir uma certidão.

G. Acresce ainda que, ao contrário do que decorre da alínea j) do n.º 2 do artigo 88º do Código de 
Procedimento e Processo Tributário, a certidão de dívida vertente nos autos nada refere, nada mesmo, 
acerca do executado.

H. Desconhece -se de que modo o exequente decidiu escolher o ora executado como devedor 
subsidiário, visto que do título o mesmo não podia aferir semelhante informação, pelo que a mesma 
se impugna.

I. As duas nulidades acima invocadas, consubstanciam a inexequibilidade do título dado à execução 
e levam à extinção da execução, pelo que constituem fundamento de oposição à execução, nos temos 
do que dispõe a alínea i) do artigo 204º do Código do Procedimento e Processo Tributário, já que se 
trata de fundamento que pode ser provado documentalmente, não envolve apreciação da legalidade da 
liquidação da quantia exequenda, nem representa interferência em matéria exclusiva da entidade que 
emitiu o título.

J. Ao decidir como decidiu, a sentença recorrida viola a alínea j) do n.º 2 do artigo 88º, artigo 163º, 
artigo 165º e a alínea i) do artigo 204º todos do Código de Procedimento e Processo Tributário.

Termina pedindo a procedência do recurso e que, consequentemente, seja revogada a sentença e 
julgada procedente a oposição.

1.3. Não foram apresentadas contra -alegações.
1.4. Tendo o recurso sido interposto para o TCA Sul, este Tribunal veio, por decisão sumária do 

respectivo relator (despacho de 30/10/2012, a fls. 163 e sgts.), a declarar a respectiva incompetência, 
em razão da hierarquia, para conhecer do recurso, por este apenas versar matéria de direito, declarando 
competente para dele conhecer o STA.

1.5. Remetidos os autos a este Tribunal, o MP emite Parecer nos termos seguintes, além do mais:
«O recorrente acima identificado vem sindicar a sentença do Tribunal Administrativo e Fiscal do 

Funchal, exarada a fls. 104/110, em 05 de Abril de 2011.
A sentença recorrida julgou improcedente a oposição no entendimento de que a alegada nulidade 

do título executivo, por falta de requisitos essenciais, não constitui fundamento de oposição, por não 
ser subsumível às alíneas do n.º 1 do art. 204º do CPPT e mesmo que se entendesse que a referida falta 
de requisitos consubstancia fundamento válido para a oposição, no caso em análise não se verifica, 
uma vez que o título executivo que acompanhou a dívida contém a natureza e proveniência da dívida 
e a indicação dos requisitos que a norma do n.º do artigo 163º do CPPT exige.

A recorrente termina as suas alegações com as conclusões de fls. 133/136, que, como é sabido, 
delimitam o objecto do recurso, nos termos do estatuído nos artigos 684º/3 e 685º -A/1 do CPC, e que 
aqui se dão por inteiramente reproduzidas.

A Fazenda Pública não contra -alegou.
Com resulta da PI de oposição o recorrente invoca como fundamento de oposição a nulidade do 

título executivo, por falta dos requisitos essenciais, uma vez que, alegadamente, do título não consta a 
menção do nome do recorrente, enquanto devedor subsidiário, nem a proveniência da dívida dos autos.

Os elementos que devem fazer parte da certidão executiva constam do normativo constante do 
artigo 88º do CPPT.

Nos termos do disposto no artigo 163º do mesmo Código, são requisitos essenciais do título 
executivo, sob pena de carecer de força executiva:

1. Menção da entidade emissora ou promotora da execução e respectiva assinatura, que poderá 
ser efectuada por chancela nos termos do CPPT;

2. Data em que foi emitida;
3. Nome e domicilio do ou dos devedores;
4. Natureza e proveniência da dívida e indicação, por extenso, do seu montante.
Todavia, a falta de tais requisitos só constituirá nulidade insanável da execução fiscal, quando 

não puder ser suprida por prova documental, tendo em conta as funções que os títulos executivos têm 
e que a seguir se indicam.

Os títulos executivos têm duas funções no processo de execução fiscal:
1. Assegurar à entidade perante quem corre a execução a possibilidade de verificar se estão reu-

nidas as condições para prosseguir com o processo;
2. Informar o executado sobre a dívida que se executa de forma a poder organizar a defesa.
O fundamento invocado pelo recorrente, em teoria, poderá, tão somente, consubstanciar a nulidade 

do título executivo, que como muito bem decidiu a sentença recorrida, não constitui fundamento de 
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execução, na senda, aliás, da mais recente e reiterada jurisprudência do STA. ((1) Nessa linha acórdão 
do PLENO da SCT do STA, de 2009.05.06 -P. 0632/08, disponível no sítio da Internet www.dgsi.pt)

De facto, como se diz no aresto do STA, citado em nota de rodapé, “Todavia há outros parâmetros 
a considerar.

Dispõe o artigo 2º, n.º 2, do Código de Processo Civil, que «a todo o direito (...) corresponde a 
acção adequada a fazê -lo reconhecer em juízo».

E, em termos semelhantes, preceitua o artigo 97º, n.º 2, da Lei geral Tributária, que «a todo o 
direito de impugnar corresponde o meio processual mais adequado de o fazer valer em juízo».

Assim, a cada direito corresponde uma só acção: unidade, que não pluralidade.
Cfr. o acórdão do STJ, de 28 de Janeiro de 2003, in Colectânea, 166, p. 61.
Ora, o artigo 165º do CPPT, considera nulidade insanável em processo de execução fiscal «a falta 

de requisitos essenciais do título executivo, quando não puder ser suprida por prova documental”.
E estabelece o respectivo regime, e efeitos: a anulação dos termos subsequentes do processo que 

do acto anulado dependam absolutamente, sendo (a nulidade) de conhecimento oficioso e podendo ser 
arguida até ao trânsito em julgado da decisão.

A lei elegeu, pois, tipicamente, o respectivo regime legal: trata -se de uma nulidade.
E, como tal, estabelece -se igualmente o seu regime de arguição.
Assim sendo, foi propósito legal desconsiderá -lo como fundamento de oposição, ainda que seja 

a mesma, substancialmente, a consequência resultante: a extinção da execução consubstanciada na 
nulidade do próprio título.

Por outro lado, a tutela jurídica concedida à nulidade é, até, mais consistente do que a resultante 
da oposição, na medida em que pode ser arguida até ao trânsito em julgado da decisão final, que não 
apenas no prazo de 30 dias contados da citação – cfr. artigo 203.º, n.º 1, do CPPT.

Aliás, a entender -se dever ser conhecida pelo Chefe do Serviço de Finanças (ou, porventura, 
pelo juiz  - cfr. o artigo 151º, n.º 1, do CPPT), sempre o respectivo processo seria urgente – artigo 278º, 
n.º 5 – o que é mais consentâneo com a celeridade querida para o processo de execução fiscal, atenta 
essencialmente a sua finalidade de cobrança de impostos que visam «a satisfação das necessidades 
financeiras do Estado e de outras entidades públicas» e a promoção da justiça social, da igualdade de 
oportunidades e das necessárias correcções das desigualdades na distribuição da riqueza e do rendimento 
– artigo 5º, n.º 1, da Lei Geral Tributária.

Nada, pois, parece justificar a apontada dualidade – em termos de nulidade processual da execu-
ção fiscal e de fundamento de oposição à mesma – aliás, proibida nos termos do artigo 2º do Código 
de Processo Civil.

Conclui -se, assim, que a nulidade da falta de requisitos do título executivo – nos termos do 
artigo 165º, n.º 1, alínea b), do CPPT – não é fundamento de oposição à execução fiscal por não en-
quadrável no seu artigo 204º, n.º 1, alínea i)”.

Todavia, algo paradoxalmente, a sentença recorrida em vez de tirar as devidas consequência ju-
rídicas do facto da pretensão do recorrente não constituir fundamento de oposição e não poder, assim, 
ser apreciada neste meio processual, partindo do pressuposto de que a causa de pedir era fundamento 
de oposição conheceu do mérito da pretensão, tendo decidido que não se verifica a alega nulidade, uma 
vez que o título executivo conte, todos os requisitos referidos no artigo 163º do CPPT.

Não pode, obviamente, ser assim.
Como decidiu a sentença recorrida, a invocada nulidade do título executivo, por alegada falta de 

requisitos essenciais, não constitui fundamento de oposição.
Como tal ocorre evidente erro na forma de processo.
O erro na forma de processo determina a anulação dos actos que não possam ser aproveitados, 

nos termos do disposto nos artigos 199º do CPC, que, no caso, será o processado posterior ao reque-
rimento inicial (R.I).

Verificado o erro na forma de processo, nos termos do disposto nos artigos 97º/3 da LGT e 98º/4 
do CPPT, impõe -se a convolação na forma processual adequada  - requerimento de arguição de nuli-
dade no PEF – uma vez que a pretensão do recorrente é tempestiva e o requerimento inicial (R.I) é 
aproveitável para esse meio processual.

Termos em que deve revogar -se a sentença recorrida, convolar -se o processo em requerimento 
de arguição de nulidade, baixando os autos à 1ª instância, a fim de serem seguidos os ulteriores termos 
processuais.»

1.6. Corridos os vistos legais, cabe decidir.
FUNDAMENTOS
2. Na sentença recorrida julgaram -se provados os factos seguintes:
A) No Serviço de Finanças de Câmara de Lobos foram instaurados à sociedade B…………, Lda., 

os processos de execução fiscal n.º 280120070101031201 e apenso n.º 2801200701056140, por dívida 
de IMI (fls. 49 a 54, dos autos);
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B) A dívida em cobrança foi revertida cm 10 de Novembro de 2008, contra A…………, como 
responsável subsidiário, com fundamento na inexistência de bens da devedora originária (informação 
de fls. 19, dos autos);

C) Em 6 de Janeiro de 2009 foi o revertido, ora oponente, citado no processo de execução fiscal 
identificado no ponto A) (fls. 69 a 75, dos autos);

D) A acompanhar a citação ao oponente foi enviada a certidão de dívida de fls. 70, que se dá por 
reproduzida para todos os efeitos legais;

E) A presente acção deu entrada em 9 de Fevereiro de 2009 (carimbo aposto no rosto de fls 3, 
dos autos).

3.1. Considerando tempestiva a oposição (a Fazenda Pública suscitara, como questão prévia, a 
caducidade da oposição) e enunciando como questão nela a decidir a que se prende com a invocada nuli-
dade do título executivo, por falta de requisitos essenciais deste, a sentença veio a considerar que a falta 
de requisitos essenciais do título não constitui fundamento de oposição, por não se tratar de fundamento 
subsumível às alíneas do n.º 1 do art. 204º do CPPT e que, mesmo para quem entenda que tal falta de 
requisitos constitui fundamento de oposição, ainda assim, no caso concreto, a mesma não se verifica, 
pois que, olhando para o título executivo de fls. 70 que acompanhou a citação, verifica -se a natureza 
e proveniência da dívida e a indicação dos requisitos que a norma do n.º 1 art. 163º do CPPT exige.

3.2. Discordando, o recorrente continua a sustentar que se verificam as duas nulidades que invocou 
(por falta de indicação da natureza e da proveniência da dívida):

 - (i) Nulidade insanável por falta de indicação da natureza da dívida, pois que apesar de a sentença 
concluir que da certidão executiva se depreende essa indicação, não aponta, contudo, onde e como é 
que é possível fazer aquela verificação, nem quais são os dizeres que constem da certidão e dos quais 
seja possível fazer tal aferição: configurando -se, por isso, nulidade insanável (porque tal facto retira 
a força executiva ao presuntivo título, tornando -o inexequível e ocorrendo a anulação dos termos de 
todo o processado, com a consequente extinção da presente execução);

 - (ii) Nulidade insanável, porque a certidão executiva também não identifica o bastante a prove-
niência da dívida, aludindo apenas a uns códigos e não representando assim a realidade que a certidão 
devia demonstrar, desconhecendo -se de que modo a AT decidiu escolher o ora executado como devedor 
subsidiário, visto que do título não podia aferir semelhante informação.

E na tese do recorrente estas duas nulidades consubstanciam a inexequibilidade do título e levam à 
extinção da execução, constituindo, portanto, fundamento de oposição à execução, nos temos da alínea i) 
do n.º 1 do art. 204º do CPPT, já que se trata de fundamento que pode ser provado documentalmente, 
não envolve apreciação da legalidade da liquidação da quantia exequenda, nem representa interferência 
em matéria exclusiva da entidade que emitiu o título.

Pelo que a sentença enferma de erro de julgamento por violação do disposto na alínea j) do n.º 2 
do art. 88º, no art. 163º, no art. 165º e na alínea i) do n.º 1 do art. 204º, todos do CPPT.

3.3. A questão a decidir prende -se, portanto, com a de saber se as invocadas nulidades constituem 
fundamento de oposição.

Vejamos.
4.1. De acordo com o disposto na alínea e) do n.º 1 do art. 163º do CPPT, é requisito essencial do 

título executivo a menção da natureza e proveniência da dívida.
E de acordo com o disposto na alínea b) do n.º 1 do art. 165º do mesmo Código, a falta de requisitos 

essenciais do título executivo, quando não puder ser suprida por prova documental, constitui nulidade 
insanável em processo de execução fiscal.

O que releva, neste âmbito, é que o título executivo permita ao executado a informação suficiente 
para saber com segurança qual é a dívida a que o título se refere, de forma a estarem assegurados efi-
cazmente os seus direitos de defesa.

Mas, de todo o modo, o que no caso importa referir é que, contrariamente ao alegado pelo recor-
rente, a nulidade do título executivo, por falta de requisitos essenciais e quando não puder ser suprida 
por prova documental, não constitui fundamento de oposição enquadrável na alínea i) do n.º 1 do 
art. 204º do CPPT.

Tem sido este, aliás, o sentido da actual jurisprudência do STA, como se pode ver dos acórdãos 
do Pleno da Secção do Contencioso Tributário, de 6/5/2009, rec. n.º 0632/08, de 19/11/2008, rec. 
n.º 430/08, de 17/12/2008, rec. n.º 364/08, de 23/2/2005, rec. n.º 0574/04, bem como os acórdãos da 
Secção, de 19/1/2011, rec. 0340/10 e de 15/2/2012, rec. n.º 0383/11 (dos quais foi relator o presente 
e cujo texto passaremos a seguir), de 23/10/2007, rec. n.º 026762, de 14/3/2007, rec. n.º 0950/06, de 
28/2/2007, rec. n.º 01178/06 e de 20/11/2002, rec. n.º 01701/02.

Refere -se no citado aresto (do Pleno) de 6/5/2009:
«Ora, há que reconhecer que tal fundamento cabe na literalidade da referida norma pois que pa-

tentemente não envolve a apreciação da legalidade da liquidação — desde logo, é -lhe posterior — nem 
interfere em matéria da exclusiva competência da entidade que emitiu o título.
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Por outro lado, tal nulidade conduz à extinção da execução pelo que, sendo esta o fim primacial 
da oposição, não haverá, por aí, obstáculo à predita resposta afirmativa. Cfr. Jorge de Sousa, CPPT 
anotado, 2º volume, nota 16 ao artigo 165º.

Todavia, outros parâmetros há a considerar.
Dispõe o artigo 2º, n.º 2, do Código de Processo Civil, que “a todo o direito (…) corresponde a 

acção adequada a fazê -lo reconhecer em juízo”.
E, em termos semelhantes, preceitua o artigo 97º, n.º 2, da Lei Geral Tributária, que “a todo o 

direito de impugnar corresponde o meio processual mais adequado de o fazer valer em juízo”.
Assim, a cada direito corresponde uma só acção: unidade, que não pluralidade. Cfr. o acórdão 

do STJ, de 28 de Janeiro de 2003, in Colectânea, 166, p. 61.
Ora, o artigo 165º do CPPT considera nulidade insanável em processo de execução fiscal “a falta 

de requisitos essenciais do título executivo, quando não puder ser suprida por prova documental”.
E estabelece o respectivo regime, e efeitos: a anulação dos termos subsequentes do processo que 

do acto anulado dependam absolutamente, sendo (a nulidade) de conhecimento oficioso e podendo 
ser arguida até ao trânsito em julgado da decisão.

A lei elegeu, pois, tipicamente, o respectivo regime legal: trata -se de uma nulidade.
E, como tal, estabelece -se igualmente o seu regime de arguição.
Assim sendo, foi propósito legal desconsiderá -la como fundamento de oposição, ainda que seja 

a mesma, substancialmente, a consequência resultante: a extinção da execução consubstanciada na 
nulidade do próprio título.

Por outro lado, a tutela jurídica concedida à nulidade é, até, mais consistente do que a resultante 
da oposição, na medida em que pode ser arguida até ao trânsito em julgado da decisão final, que não 
apenas no prazo de 30 dias contados da citação — cfr. artigo 203º, n.º 1, do CPPT.

Aliás, a entender -se dever ser conhecida pelo Chefe do Serviço de Finanças (ou, porventura, pelo 
juiz — cfr. o artigo 151º, n.º 1, do CPPT), sempre o respectivo processo seria urgente — artigo 278º, 
n.º 5 — o que é mais consentâneo com a celeridade querida para o processo de execução fiscal, atenta 
essencialmente a sua finalidade de cobrança de impostos que visam “a satisfação das necessidades 
financeiras do Estado e de outras entidades públicas” e a promoção da justiça social, da igualdade 
de oportunidades e das necessárias correcções das desigualdades na distribuição da riqueza e do 
rendimento — artigo 5º, n.º 1, da Lei Geral Tributária.

Nada, pois, parece justificar a apontada dualidade — em termos de nulidade processual da exe-
cução fiscal e de fundamento de oposição à mesma—, aliás proibida nos termos do referido artigo 2º 
do Código de Processo Civil.

Conclui -se, assim, que a nulidade da falta de requisitos essenciais do título executivo — nos 
termos do artigo 165º, n.º 1, alínea b), do CPPT — não é fundamento de oposição à execução fiscal 
por não enquadrável no seu artigo 204º, n.º 1, alínea i).»

Neste contexto, concluindo -se que a nulidade da falta de requisitos essenciais do título executivo 
não é fundamento de oposição à execução fiscal por não enquadrável no seu artigo 204º, n.º 1, alínea i), 
não procede, consequentemente, a alegação do recorrente.

4.2. Mas, assim sendo, também é de concluir que ocorre erro na forma de processo, nos termos do 
disposto no n.º 1 do art. 199º do CPC (uma vez que o oponente lançou mão de uma forma de processo 
distinta da legalmente prevista para fazer valer a sua pretensão).

E porque os efeitos jurídicos pretendidos  - nulidade do processo de execução fiscal por falta de 
requisitos do título executivo  - e os fundamentos de facto e de direito de que o recorrente os faz derivar 
se mostram adequados, não à forma processual eleita, mas a outra prevista na lei adjectiva, é de convolar 
a petição para este último meio processual (arts. 97º, n.º 3 da LGT e 98º, n.º 4 do CPPT) utilizando -a 
como requerimento a juntar ao processo de execução fiscal, para aquele efeito (sendo que tal nulidade 
é de conhecimento oficioso e pode ser arguida até ao trânsito em julgado da decisão final – n.º 4 do 
art. 165º do CPPT), considerando que o recorrente também diz que invoca as nulidades «… para os 
devidos efeitos, designadamente os da anulação dos termos de todo o processado …» (1) e visto que 
nenhum outro fundamento de oposição foi invocado.

Isto é, impor -se -ia ordenar a convolação da petição de oposição apresentada em requerimento de 
arguição de nulidade, junto do respectivo órgão de execução fiscal, por falta de requisitos essenciais 
do título executivo. Todavia, a sentença recorrida, embora conclua que a pretensão do recorrente não 
constitui fundamento de oposição e não pode ser apreciada nesta sede, acaba por não retirar daí a ine-
rente consequência jurídica e acaba mesmo por exarar, em termos redundantes, que para quem entenda 
que a falta de requisitos constitui fundamento de oposição, ainda assim, no caso concreto, olhando 
para o título executivo, tal fundamento não se verifica já que aquele contém os requisitos referidos no 
art. 163º do CPPT.

Ora, como refere o MP, ocorrendo, no caso, evidente erro na forma de processo e determinando 
esse erro a anulação dos actos que não possam ser aproveitados (art. 199º do CPC), ou seja, todo o 
processado posterior ao requerimento inicial, impunha -se, consequentemente, nos termos do disposto 
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nos arts. 97º, n.º 3 da LGT e 98º, n.º 4 do CPPT, a convolação na forma processual adequada: requeri-
mento de arguição de nulidade no PEF, uma vez que (i) a pretensão do recorrente é tempestiva, (ii) o 
requerimento inicial é aproveitável para esse meio processual (considerando que o recorrente também 
diz que invoca as nulidades «… para os devidos efeitos, designadamente os da anulação dos termos 
de todo o processado…»), (iii) nenhum outro fundamento de oposição foi invocado e (iv) tal nulidade 
seria, aliás, de conhecimento oficioso e poderia ser arguida até ao trânsito em julgado da decisão final 
– n.º 4 do art. 165º do CPPT.

Nesta parte a sentença recorrida não pode, portanto, manter -se, pois a apreciação jurisdicional 
das arguidas nulidades só ocorrerá por via de eventual reclamação (nos termos do art. 276º do CPPT) 
que venha a ser apresentada no seguimento da apreciação por parte do OEF.

DECISÃO
Nestes termos e com esta fundamentação, acorda -se em:
a) Negar parcial provimento ao recurso e confirmar a sentença recorrida na parte em que (concluindo 

que a nulidade por falta de requisitos essenciais do título executivo não é fundamento de oposição à 
execução fiscal por não enquadrável no art. 204º, n.º 1, alínea i), do CPPT) julgou «improcedente» a 
oposição, mas revogando -a na parte em que apreciou as ditas nulidades.

b) Convolar a petição inicial da oposição em requerimento dirigido ao OEF, de arguição de nuli-
dades do processo de execução fiscal por falta de requisitos do título executivo.

Custas pelo recorrente, na proporção do decaimento, que se fixa em metade.

Lisboa, 26 de Junho de 2013. — Casimiro Gonçalves (relator) — Francisco Rothes — Fernanda 
Maçãs.

(1) O erro na forma do processo afere -se pela adequação do meio processual ao pedido que se pretende fazer valer. 

 Acórdão de 26 de Junho de 2013.

Processo n.º 1503/12 -30.
Recorrente: A…, L.da

Recorrido: Instituto da Vinha e do Vinho, I. P.
Relatora: Ex.ma Sr.ª Cons.ª Dr.ª Fernanda Maçãs.

Acordam em conferência, na secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Adminis-
trativo:

1. A…………………, Ldª., com os sinais dos autos, interpôs recurso, da decisão proferida no 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu, que julgou a impugnação por si deduzida, totalmente im-
procedente, confirmando -se a legalidade do indeferimento do pedido de revisão oficiosa da liquidação 
sub judice.

2. Não se conformando com tal decisão, A………………, Ldª., interpôs recurso para a secção de 
Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo, que, por Acórdão de 30 de Abril, negou 
provimento ao recurso.

3. Notificada do Acórdão, a Recorrente veio, ao abrigo do disposto nos art.s 668.º, n.º 1, alíneas c), 
e d), e n.º 4, e art. 716º do CPC, aplicáveis ex vi art. 2.º, alínea e), e art. 125.º, ambos do CPPT, alegar, 
em síntese, o seguinte:

“(…) o Acórdão proferido é nulo por violação do princípio do contraditório, nulo por contradi-
ção entre os respectivos fundamentos de facto e a decisão proferida e, bem assim, nulo por omissão 
de pronúncia.

a) Quanto à alegada nulidade do Acórdão proferido por violação do princípio do contraditório
Conforme se mencionou, o Acórdão para o qual a decisão ora proferida remete veio a considerar 

que a medida de auxílio em questão respeitava o limiar de minimis, como era «plausível ou prognos-
ticável»3 (3 cf. página 28 do Acórdão proferido no processo n.º 29/2013.) e como aliás, «a Comissão 
veio a reconhecer a final»4 (4 cf. página 28 do Acórdão proferido no processo n.º 29/2013) e que «só 
à medida que fossem realizadas tais acções é que se poderia averiguar se seriam ou não ultrapassados 
os limites de minimis, não havendo até então qualquer obrigação de notificação»5 (5 Cf. página 29 
do Acórdão proferido no processo n.º 29/2013.)

Sucede que em momento algum no processo a A…………… foi chamada a pronunciar -se sobre a 
questão atinente com o eventual respeito do limiar de minimis das medidas em questão.
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Em face do alegado, conclui a Recorrente que o acórdão recorrido viola o princípio do contra-
ditório, porquanto “(…) nos presentes autos, não foi dada possibilidade à A………………. para se 
pronunciar sobre uma questão que se revelou decisiva para a decisão que veio a ser proferida por 
este Venerando Tribunal, sendo, por isso, semelhante irregularidade susceptível de influir no exame ou 
decisão da causa”, na medida em que a observância deste princípio, na óptica da Recorrente conduziria 
“(…) a uma decisão diferente daquela que acabou por ser proferida com base em fundamento sobre 
o qual a A……………… não teve oportunidade de se pronunciar”.

Entre os argumentos apontados destaca -se que:
“O período em questão nos presentes autos respeita à autoliquidação da taxa de promoção ale-

gadamente devida ao IVV com referência ao mês de Abril de 2008.
Ora, desde logo, esse período não é abrangido pela estimativa a que o Estado Português chegou, 

no ano de 2012, de que os auxílios em causa respeitam os limiares de minimis.
“(…) Daqui decorre claramente que a obrigação de notificação prévia à Comissão existe para 

o novo regime da taxa de promoção. Tal deve -se ao facto de, à semelhança do anterior, o novo regime 
não ter sido configurado à partida como um auxílio de minimis, dispensado de notificação. Isto inde-
pendentemente de, daqui por 15 anos, vir a concluir -se que os limites de minimis foram respeitados no 
caso concreto, pois que essa conclusão não afectará a respectiva ilegalidade e inerente efeito suspensivo 
até essa decisão que o considerou compatível com as normas do Tratado por estar em conformidade 
com o regime dos auxílios que, pelo seu reduzido montante, se consideram compatíveis com o direito 
da União: os auxílios de minimis.)

“(…) Ora, à data em que o auxílio foi instituído — no ano de 1997 — e nos anos subsequentes, 
o mesmo não foi configurado como um auxílio de mínimis, não se tendo estabelecido, sequer, na legis-
lação atinente com esta medida, qualquer limite ao montante de auxílio a atribuir.

“Nem foram cumpridas pelo Estado Português as obrigações inerentes à atribuição ou introdução 
de um auxílio dessa natureza, como deveria nos termos do disposto nos artigos 2.º e 3.º do Regulamento 
(CE) 994/98, de 7 de Maio de 1998.

“(…) conforme a jurisprudência uniforme do TJUE 7 (7Cf. parágrafo 62 do Acórdão do TFUE, 
de 21.10.2003, proferido no processo C -261/01 e 262/02; cf., ainda no mesmo sentido, Acórdão TJUE 
de 05.10.2006, TRANSALPINE ÕLLEITUNG IN ÓSTERRREICH GMBH, processo C -368/04, n.º41.) 
inclusivamente invocada no Acórdão proferido por este Venerando Tribunal 8 (8 cf. página 23 do 
Acórdão notificado.), essa decisão final de compatibilidade (resultante, in casu, aparentemente, da 
estimativa feita pelo Estado Português de que os auxílios em questão não ultrapassam os limiares de 
minimis), não tem como consequência sanar, a posteriori, os actos de execução que eram inválidos por 
terem sido adoptados com inobservância da proibição contida no n.º 3 do artigo 108.º do TFUE.

“Tal juízo de compatibilidade do auxílio assente nesse fundamento em nada valida a ilegalidade 
até então verificada, decorrente da falta de notificação do auxílio à Comissão e do não respeito pelo 
efeito suspensivo previsto no n.º 3 do artigo 108.º do TFUE (relembrado pela Comissão Europeia a 
Portugal aquando do início de procedimento C43/2004, no ponto 147 da Decisão preliminar).

“(…) Razão pela qual tal decisão incorre em nulidade, por violação do princípio do contraditório 
e do artigo 3.º, n.º 3, do CPC, nos termos do disposto no artigo 201.º, n.º 1, do mesmo CPC, aplicável 
ex vi artigo 2.º, alínea e), do CPPT, que aqui se invoca com todas as consequências legais”.

b) Quanto à nulidade do Acórdão proferido por oposição entre os fundamentos de facto e a 
decisão proferida.

A este respeito alega a recorrente, entre o mais, que:
“Na enunciação dos respectivos fundamentos, o Acórdão para o qual remete o Acórdão ora 

notificado examina que a decisão proferida pela Comissão em 20.07.2010 limitou os seus efeitos ao 
período decorrido até 31 de Dezembro de 2006. — cf. páginas 20 e 21 do Acórdão para o qual se 
remete na decisão ora notificada.

E, bem assim, o Acórdão aqui proferido faz notar que o período em questão nos autos se reporta 
a Abril de 2008 — cf. página 1 do Acórdão ora notificado.

Todavia, o Acórdão notificado acaba por concluir, decidindo por remissão para o anterior Acór-
dão, que não existia uma obrigação de notificação no caso dos autos,

Precisamente por  - na parte em que se assume estar perante um auxílio estatal  -, terem sido 
respeitados os auxílios de minimis

(…) não tendo sido dado por provado que o respeito do limiar de minimis se referia igualmente 
ao período em questão nos presentes autos,

Ou melhor, tendo sido sempre admitido pelo Tribunal — como não podia deixar de o ser  - que a 
decisão da Comissão e a conclusão do suposto cumprimento do limiar de minimis abrange somente o 
período até Dezembro de 2006,

Não poderia o Acórdão notificado concluir no sentido de que o auxílio do período em questão 
nos autos (Abril de 2008) respeitava esse limiar, em manifesta nulidade prevista na alínea c), do n.º 1 
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do art.º 668º do CPC, aplicável ex vi artigo 716.º do mesmo Código e alínea e) do artigo 2.º do CPPT, 
que aqui expressamente se invoca, com as demais consequências legais”.

c) Da apreciação de matéria de facto e violação da competência em razão da hierarquia:
A fundamentar esta nulidade alega a recorrente, em síntese, que:
O Acórdão para o qual a decisão ora proferida remete veio a decidir que a «a Comissão acabou 

por aceitar a argumentação da República Portuguesa no sentido de que encontram abrangidas pelo 
Regulamento (CE) n.º 1998/2006, de 15 de Dezembro»9, (9 cf. página 28 do Acórdão proferido no 
processo n.º 29/2013.), pelo que a medida de auxílio em questão respeitava o limiar de minimis, como 
era «plausível ou prognosticável»10,(10 cf. página 28 do Acórdão proferido no processo n.º 29/2013.) 
concluindo, em consequência, que inexistia obrigação de notificação à Comissão.

Assim, com a prolação da decisão nestes termos, este Venerando STA acaba por apreciar matéria 
de facto — apreciar a suposta aceitação por parte da Comissão da argumentação do Estado Português 
e apreciar o respeito pelo limiar de minimis da medida em causa nos autos  -,

Matéria de facto esta, recorde -se, não alegada em 1.ª instância pelo IVV, não abordada pelo Tri-
bunal a quo na sentença recorrida e não suscitada em sede de conclusões de recurso pela Recorrente 
(conclusões que, como é sabido, limitam o respectivo âmbito, nos termos do disposto nos artigos 660.º, 
n.º 2, 684.º, n.ºs 2 e 3 e 685.º -A, n.ºs 1 e 2, todos do CPC)”.

“(…) Por outro lado, não se tendo este Venerando STA declarado incompetente em função da 
hierarquia e tendo acabado por decidir quanto a matéria de facto, este Tribunal acabou por cometer 
uma irregularidade que influi na decisão da causa — como, de facto, influiu na decisão proferida, 
nessa parte, com base nesse fundamento —

O que redunda em nulidade, nos termos do disposto do artigo 201.º, n.º 1, do CPC (aplicável 
ex vi artigo 2.º, alínea e), do CPPT) decorrente da violação das regras de competência em razão da 
hierarquia, verificada com a prolação do Acórdão ora notificado, que aqui se vem arguir”.

d) Quanto à nulidade por omissão de pronúncia: a violação de regras comunitárias
A propósito desta questão alega, entre o mais, a recorrente que:
“Nos presentes autos acaba por vir invocada a aplicação, à situação sub judice, do Regulamento 

(CE) n.º 1998/2006, relativo aos auxílios de minimis.11(11 Como conclui o Acórdão proferido no 
processo 29/2013, para o qual remete a decisão notificada: «Ora, de acordo com o estabelecido no 
artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 1998/2006, os auxílios de minimis estão isentos de notificação, não 
estando, pois, prevista qualquer aprovação ou confirmação por parte da Comissão» […] «Tendo -se 
concluído pela inexistência, no caso em apreço, da obrigação de notificação, tal implica necessaria-
mente inexistir igualmente obrigação de suspensão de execução da taxa em causa [...]» — cf. páginas 
28 e 29 do Acórdão proferido no processo 29/2013, para o qual remete a decisão ora notificada.)

Sucede que tal invocação (e aplicação) viola normas comunitárias — em concreto, viola a norma 
constante do n.º 4 do artigo 2.º do mencionado Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão.

Na verdade, o n.º 4 do artigo 2.º do referido Regulamento dispõe que:
«O presente regulamento aplica -se exclusivamente aos auxílios relativamente aos quais é possível 

calcular com precisão, ex ante, o equivalente -subvenção bruto do auxílio, sem ser necessário proceder 
a uma avaliação de risco[…]» [sublinhado nosso).

“(…) a violação de normas comunitárias é matéria de conhecimento oficioso, que este Tribunal 
tem o dever de conhecer.

“Assim, este Venerando STA, ao não conhecer da violação da norma comunitária constante do 
n.º 4 do artigo 2.º do mencionado Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão  - violação em que 
se consubstancia a invocação, para a situação dos presentes autos, da isenção de notificação prévia 
prevista no n.º 1 do artigo 2.º do mesmo Regulamento  -, acaba por não conhecer de questão de que 
devia tomar conhecimento,”

e) Da inconstitucionalidade
Assaca ainda a recorrente ao acórdão recorrido o vício de inconstitucionalidade, uma vez que 

“Ao não proceder ao reenvio oportunamente requerido pela A………………. 13, (13 Cf. páginas 27 e 28 
das alegações de recurso para este Venerando STA.) verifica -se uma inconstitucionalidade decorrente 
da omissão do dever de reenvio prevista no parágrafo 3 do artigo 267.º do Tratado de Funcionamento 
União Europeia.

“(…) Por outro lado, ao não aplicar aos presentes autos a norma ínsita no n.º 4 do artigo 2.º do 
mencionado Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, verifica -se, igualmente, uma infracção 
ao artigo 8.º da Constituição da República.”

4. O INSTITUTO DO VINHO E DA VINHA, I.P., notificado do requerimento de arguição de 
nulidades, veio arguir o seguinte:

“(…). Sucede que, na realidade, mais do que arguir nulidades, o que a Requerente pretende com o 
requerimento apresentado é, verdadeiramente, iniciar uma nova via de recurso, onde ela já não existe, 
para re -discutir a questão de fundo, já decidida em duplo grau de jurisdição...
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“(…) Efectivamente, das dezasseis (!) páginas que compõem o requerimento apresentado, mais 
de metade são integralmente dedicadas à apresentação de alegações adicionais que, no entendimento 
da Requerente, justificariam que o STA decidisse em sentido diverso do que veio a fazer...

“(…) E fá -lo, ademais, distorcendo o sentido da decisão tomada, procurando dessa forma demons-
trar uma suposta violação do princípio do contraditório e uma alegada oposição entre os fundamentos 
de facto e a decisão proferida.

“(…) Acresce que os elementos de facto em que se baseou a decisão são há muito conhecidos pela 
Requerente, tendo sido esta quem, primeiramente com a sua petição inicial (!), juntou o documento 
que os continha aos Autos...

Por outro lado, alega o Recorrido, que “(…) como resulta claramente dos Autos, o IVV notificou 
sempre a Requerente das peças apresentadas, inclusivamente das suas contra -alegações de recurso, 
pelo que, também nessa eventualidade, estaria despida de razão a Requerente.

“(…) O que acaba de dizer -se, vale também para as alegações de foi apreciada, em violação da 
competência em razão da hierarquia, matéria de facto, tendo, por outro lado sido omitida a pronúncia 
em relação à suposta violação de regras comunitárias.

“(…) Uma vez mais, são questões que não cabem no âmbito de apreciação das nulidades elen-
cadas no n.º 1, do artigo 668.º do CPC e traduzem somente a discordância material em relação à 
fundamentação utilizada e à conclusão em que a mesma desemboca.

“(…) No que respeita à alegada nulidade por suposta oposição da própria decisão, “(…) “(…) 
Na verdade, e como já referimos, o que a Requerente manifesta no articulado apresentado é uma mera 
discordância face à fundamentação utilizada pelo Tribunal para suportar a sua decisão mas, como 
é bem sabido, tal não constitui qualquer nulidade; apenas matéria para recurso ordinário, o qual o 
Acórdão sob análise já não admite…(…)

“(…) Finalmente, a Requerente pretende ainda e estranhamente imputar à decisão proferida por 
este Venerando Tribunal o vício de inconstitucionalidade por ter optado — opção essa que se encontra 
legalmente prevista — por não proceder ao reenvio prejudicial solicitado pela Requerente em sede 
de recurso.

“(…) De resto, nas palavras da doutrina: «o reenvio não é um recurso ou uma faculdade pro-
cessual das partes no processo principal. O reenvio integra uma competência exclusiva da natureza 
jurisdicional [...]. O facto de uma das partes suscitar uma questão de interpretação ou validade de um 
acto da UE não significa que haja lugar a reenvio prejudicial». 5 (5 Cfr. Jónatas Machado (Coimbra 
2010) Direito da União Europeia, p.577 (cit).)(…)

“Termos em que inexistem inequivocamente as nulidades arguidas, devendo manter -se in totum 
o acórdão proferido por V. Exas. por delas não padecer, e tudo com as demais consequências legais.”

5. Dispensando -se os vistos (dada a simplicidade da questão), cumpre apreciar e decidir.
6. Quanto às alegadas nulidades do acórdão por violação do princípio do contraditório e da in-

competência em razão da hierarquia
6.1.1. Cumpre antes de mais salientar que as causa de nulidade da sentença são apenas e tão só as 

elencadas no n.º 1 art. 668º do CPC, donde não constam a pretensa violação do princípio do contraditório 
nem a alegada incompetência deste Supremo Tribunal em razão da hierarquia. A violação do princípio 
do contraditório poderia, quando muito, constituir nulidade processual, nos termos do art.201º do CPC, 
o que também não se verifica no caso dos autos, como melhor será analisado mais adiante.

Não obstante o exposto, sempre se dirá que, em ambos os casos, a invocação de tais nulidades só se 
compreendem por a Recorrente incorrer em erro na interpretação do acórdão, uma vez que, ao contrário 
do pressuposto de que parte, o acórdão recorrido não fez assentar o seu julgamento na circunstância de 
a medida de auxílio em questão respeitar o limiar de minimis nem tão pouco na suposta aceitação por 
parte da Comissão da argumentação do Estado português sobre o cumprimento daquele limiar.

Com efeito, no Acórdão de 23 de Abril de 2013, proc n.º 29/2013, para o qual o acórdão ora 
recorrido remete, diz -se claramente que ainda que não se entendesse que no caso não havia lugar à 
obrigação de notificação, tal não implicaria necessariamente que houvesse razões para anulação da 
taxa de promoção do vinho, por força do princípio da proporcionalidade.

Para esse efeito ponderou -se no mencionado acórdão que:
“Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 

com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside 
na particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor 
de ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas 
pelas vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 



3025

seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995, com a consequente violação 
dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

Finalmente, tal como consignado nas Conclusões do Advogado Geral L.A. GEELHOED, atrás 
mencionadas, a obrigação de notificação “não pode constituir um obstáculo à competência dos Estados-
-Membros para pôr em execução regulamentações fiscais gerais. Com efeito, estas não podem, por 
definição, constituir um auxílio.”

“Finalmente, para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou 
demonstrado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi 
afectada pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de in-
vestigação previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

“Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar 
em conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou 
de Países Terceiros.

“Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifesta-
mente desproporcionados”.

6.1.2. Por outro lado, mais propriamente quanto à alegada violação do princípio do contraditório, 
constitui jurisprudência deste Supremo Tribunal, vazada, entre outros, no Acórdão do STA de 29 de 
Outubro de 2008, proferido no recurso n.º 0556/08, “[n]ão existe a nulidade decorrente da preterição 
do contraditório se o Tribunal decidir uma questão suscitada nas contra -alegações do recorrido [...] se 
tiver sido dado cumprimento ao disposto no art. 229 -A do Código de Processo Civil (notificação das 
contra -alegações ao Requerente)”.

Ora, no caso em apreço, tal como é salientado pelo Recorrido, “resulta claramente dos Autos, o 
IVV notificou sempre a Requerente das peças apresentadas, inclusivamente das suas contra -alegações 
de recurso”.

6.2. Quanto à nulidade do Acórdão recorrido por oposição entre os fundamentos de facto e a 
decisão proferida.

6.2.1. Como ficou consignado no Acórdão deste Supremo Tribunal proferido no recurso n.º 971/12, 
em 30 de Janeiro de 2013, “É sabido que esta causa de nulidade da sentença/acórdão (al. c) do n.º 1 
do art. 668º do CPC) se verifica quando os fundamentos invocados pelo juiz conduziriam logicamente 
não ao resultado expresso na decisão mas a resultado oposto. Trata -se, portanto, de vício (vício real no 
raciocínio do julgador) que afecta a estrutura lógica da sentença, por contradição entre as suas premissas 
de facto e de direito e a respectiva conclusão (cfr. Alberto dos Reis, CPC Anotado, Vol. V, pág. 141 e 
Antunes Varela et al., Manual de Processo Civil, pp. 689/690)”.

No caso dos autos, segundo a Requerente, a alegada contradição verifica -se:
 - porque tendo o acórdão para o qual remete o acórdão recorrido concluído que a decisão proferida 

pela Comissão em 20.07.2010 limitou os seus efeitos ao período decorrido até 31 de Dezembro de 2006 
e estando em causa a apreciação da autoliquidação da taxa referente a Abril de 2008, verifica -se uma 
clara oposição entre os fundamentos de facto dados por assentes e a decisão alcançada pelo acórdão 
recorrido.

 - Segundo a recorrente, “não tendo sido dado como provado que o respeito do limiar de minimis 
se referia igualmente ao período em questão nos presentes autos”, não poderia ter concluído no sentido 
de que o auxílio do período em questão respeitava esse limiar. Não se afigura, porém, que ocorram as 
invocadas contradições e, portanto, a alegada nulidade do acórdão.

Vejamos.
6.2.1.1. O acórdão para o qual remete o ora recorrido analisou a questão da eventual violação da 

obrigação consagrada no art. 108º, n.º 3, do TFUE e consequente anulação da taxa de promoção do 
vinho, numa dupla perspectiva: (i) na primeira, teceu considerações a propósito da classificação da 
taxa de promoção do vinho como auxílio estatal, tendo por referência o procedimento legislativo de 
aprovação da mesma e a obrigação de notificação prévia, nos termos do preceito atrás referido; (ii) na 
segunda, ponderou as razões para a sua não anulação em concreto, independentemente de se concluir 
ou não pela ilegalidade por não comunicação prévia durante o procedimento legislativo da taxa.

Em relação à primeira questão, o acórdão averiguou se a taxa de promoção do vinho configura 
ou não um auxílio para o efeito daquele dever de comunicação prévia, tal como lhe é permitido pela 
jurisprudência do Tribunal de Justiça.

E, para esse efeito, ponderou -se no referido acórdão, entre o mais, que:
“A ideia geral é a de que um auxílio implica uma transferência de recursos estatais (1), onde se 

incluem as medidas de incentivo, que comportam um sacrifício para as contas públicas, seja na forma 
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de despesa (subvenções, subsídios), seja na forma de uma não percepção de receitas (isenções fiscais, 
dispensa de pagamento de taxas).

“No caso em apreço, estamos a falar de uma taxa parafiscal cobrada pelo IVV, I.P., aos operadores 
do sector desde 1995, pelo que a transferência de recursos se faz fundamentalmente dos particulares 
para o Estado e não deste para aqueles”.

Por outro lado, estamos na presença de uma taxa, sendo que, “em princípio, as taxas não são 
consideradas ajudas estatais, segundo a jurisprudência do TJ. Por outro lado, trata -se de uma taxa, 
que incide sobre os agentes económicos do sector e cujo objectivo essencial de criação é o de financiar 
as atribuições do IVV, I.P. O que significa que a mesma não implica, à partida, um auxílio concedido 
directa ou indirectamente através de recursos do Estado e, por outro lado, serem imputáveis ao Estado, 
característica típica e associada à qualificação dos auxílios de Estado (2).

“Por outro lado, realce -se que, na decisão de início do procedimento formal de exame, de 2004, 
a Comissão não teve dúvidas que o financiamento, através das receitas da taxa de promoção, das 
actividades desenvolvidas pelo IVV, I.P., enquanto autoridade pública responsável pela coordenação 
geral do sector vitivinícola em Portugal, nos termos da legislação comunitária e nacional aplicável, 
não constitui um auxílio de Estado na acepção do agora artigo 107.º do TFUE”.

Finalmente, não podemos deixar de salientar que, mesmo em relação às dimensões da taxa de 
promoção que suscitaram dúvidas, de acordo com o estabelecido no art. 2º do Regulamento (CE) 
n.º 1998/2006, os auxílios de minimis estão isentos de notificação, não estando, pois, prevista qualquer 
aprovação ou confirmação por parte da Comissão.

Assim sendo, à partida, no momento da sua criação, era igualmente plausível ou prognosticável 
que a pequena parte afecta ao financiamento das medidas de promoção e publicidade respeitassem os 
limites de minimis, como a Comissão veio reconhecer a final.

Não obstante se ter concluído pela não existência de obrigação de notificação prévia, nos termos 
e para os efeitos do disposto, no art. 108º, n.º 3, do TFUE, diz -se expressamente que mesmo que assim 
não se entendesse “a anulação da totalidade da taxa de promoção, como pretende a recorrente, por 
vício formal de procedimento, que é o único vício por si alegado, nas circunstâncias do caso, seria 
contrária, desde logo, ao princípio da proporcionalidade.

Como ficou dito, as razões que levam a Jurisprudência do TJ e a própria doutrina a sancionar 
com a nulidade o incumprimento da obrigação de comunicação prévia das ajudas de Estado reside 
na particularidade do bem jurídico que se pretende acautelar e que é o de impedir a entrada em vigor 
de ajudas contrárias ao Tratado e evitar que as trocas entre os Estados -Membros sejam perturbadas 
pelas vantagens concedidas pelas autoridades públicas que falseiem ou ameacem a concorrência.

Ora, no caso em apreço, a finalidade que se pretende obter foi alcançada, na medida que não 
subiste qualquer violação do Direito Comunitário, pelo que a aplicação automática da sanção da 
nulidade seria manifestamente desproporcionada. Sobretudo se se tiver em conta que, recorde -se, a 
receita da taxa afecta ao financiamento das actividades do IVV., I.P., corresponde a mais de 62% do 
seu orçamento e que a componente da taxa que inicialmente suscitou dúvidas à Comissão representa 
apenas uma pequena parte.

Note -se também que a proceder a tese da recorrente, a mesma teria como consequência pôr em 
causa o financiamento da actividade do IVV., I.P., pelo menos desde 1995 até 2010, com a consequente 
violação dos princípios da confiança e da segurança jurídica.

(…) para além do que já ficou dito, não podemos deixar de salientar que, como ficou demons-
trado, a liquidação da taxa de promoção que diz respeito à situação da recorrente não foi afectada 
pelas dúvidas suscitadas pela Comissão quando decidiu dar início ao procedimento de investigação 
previsto no art. 88º, n.º 2, do TCE (art. 108º, n.º 2, do TFUE).

Por outro lado, o juízo de aferição da legalidade da auto -liquidação não pode deixar de levar em 
conta as consequências que a recorrente pretende retirar de uma pretensa violação formal da regra 
«standstill», sem ter demonstrado ou sequer alegado que, no caso em apreço, estavam ultrapassados 
os limites de minimis, ou que a taxa respeita a produtos importados de outros Estados -Membros ou 
de Países Terceiros.

Em suma, a tese da recorrente conduziria, como já foi dito, a resultados absurdos e manifesta-
mente desproporcionados”.

Por conseguinte, a conclusão a que se chega quanto à não anulação da taxa de promoção do 
vinho, aplicada à Recorrente, em Abril de 2008, numa perspectiva lógica, enquadra -se nas premissas 
consideradas no acórdão (não cabendo aqui apreciar a bondade do mérito do decidido), não se vendo, 
portanto, que o mesmo enferme das contradições que a Requerente lhe imputa.

Em suma, a argumentação expendida no acórdão sob análise é perfeitamente coerente com a 
decisão em que desemboca, não se verificando qualquer inconsistência lógico -formal entre a sua fun-
damentação e a respectiva decisão.

Pelo contrário, o que ressalta é que a argumentação da Recorrente se reconduz a discordância da 
interpretação jurídica sufragada no aresto em causa e no que se reporta aos normativos em questão.
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Como bem contra alega o Recorrido, “Na verdade, e como já referimos, o que a Requerente mani-
festa no articulado apresentado é uma mera discordância face à fundamentação utilizada pelo Tribunal 
para suportar a sua decisão mas, como é bem sabido, tal não constitui qualquer nulidade; apenas matéria 
para recurso ordinário, o qual o Acórdão sob análise já não admite (…)”.

Sendo certo, porém, que a arguição de nulidade da decisão não é meio processual adequado para 
obter o reexame da matéria apreciada ou para reagir a eventuais erros de julgamento.

Termos em que, improcede, portanto, a alegada nulidade do acórdão por contradição entre os 
fundamentos e a decisão, nos termos pretendidos pela recorrente.

6.3. Quanto à nulidade por omissão de pronúncia: a violação de regras comunitárias
A nulidade do acórdão por omissão, prevista no art.º 125.º do Código de Procedimento e de Processo 

Tributário, está directamente relacionada com o comando fixado n.º 2 do artigo 660.º do Código de 
Processo Civil, segundo o qual «o juiz deve resolver todas as questões que as partes tenham submetido 
à sua apreciação, exceptuadas aquelas cuja decisão esteja prejudicada pela solução dada a outras».

Constitui jurisprudência reiterada deste Supremo Tribunal, vazada entre outros, no Acórdão de 
9 de Maio de 2012, proc n.º 245/11, que a omissão de pronúncia só existe “quando o tribunal deixe, 
em absoluto, de apreciar e decidir as questões que lhe são colocadas pelas partes, isto é, os problemas 
concretos que haja sido chamado a resolver, e não quando deixe de apreciar razões, argumentos, ra-
ciocínios, considerações, teses ou doutrinas invocadas pelas partes em sustentação do seu ponto de 
vista quanto à apreciação e decisão das questões colocadas.

O que significa que, como a doutrina e a jurisprudência têm repetidamente explicado, “questões” 
não se confundem com argumentos ou razões. Por isso, quando as partes colocam ao tribunal determi-
nada questão, socorrendo -se a cada passo de várias razões ou fundamentos para fazer valor valer o seu 
ponto de vista, o que importa é que o tribunal decida a questão colocada, não lhe incumbindo apreciar 
todos os fundamentos, argumentos ou razões em que elas se apoiam para sustentar a sua pretensão.

A este propósito diz a Recorrente que o acórdão reclamado procedeu à aplicação do Regulamento 
(CE) n.º 1998/2006, da Comissão, que disciplina os auxílios de minimis, mas que não analisou nem 
aplicou o n.º 4 do artigo 2.º do referido Regulamento, que contraria a decisão acolhida no mesmo.

Mais uma vez, resulta patente da argumentação da Recorrente que não existe qualquer omissão de 
pronúncia, mais sim discordância com o sentido da solução acolhida por este Supremo Tribunal que, 
segundo a sua óptica, está em contradição como o referido preceito.

Em suma, também não ocorre a nulidade do acórdão, por omissão de pronúncia.
6.4. Da inconstitucionalidade
Finalmente, alega a Recorrente que se verifica uma inconstitucionalidade decorrente: (i) da omis-

são do dever de reenvio prevista no parágrafo 3 do artigo 267.º do Tratado de Funcionamento União 
Europeia; (ii) por não aplicar aos presentes autos a norma ínsita no n.º 4 do artigo 2.º do mencionado 
Regulamento (CE) n.º 1998/2006, da Comissão, verifica -se, igualmente, uma infracção ao artigo 8.º 
da Constituição da República.

Como bem argumenta o recorrido, “«[a] inconstitucionalidade material é o vício que afecta as 
normas ordinárias que infrinjam o disposto na Constituição e os princípios nela consignados, incluindo 
a interpretação que a tal conduza, pelo que não faz qualquer sentido jurídico a afirmação de que um 
acórdão é inconstitucional» — cfr. fr Acórdão do STJ, de 16 de Outubro de 2003, proferido no recurso 
n.º 03B1371”.

Por outro lado, “(…) o reenvio prejudicial só será obrigatório, designadamente se a questão for 
pertinente ou relevante para a decisão da causa, competindo ao juiz nacional apreciar, tendo em conta 
as particularidades de cada processo, quer a necessidade de uma decisão prejudicial, quer a pertinência 
das questões a submeter — neste sentido, veja -se a decisão do próprio TJ (actual TU) de 6 de Outubro 
de 1982, Cilfit e outros (proc. C -283/81) e, a título nacional, vide, por todos, o recente aresto deste STA 
de 21 de Novembro de 2012, proferido no recurso n.º 0222/12”.

Neste último acórdão deste Supremo Tribunal, acolhendo a jurisprudência do próprio TJ (3), diz -se 
que a mesma vai no sentido de que “os órgãos jurisdicionais nacionais referidos são obrigados a cumprir 
o seu dever de reenvio a menos que concluam que a questão não é pertinente ou que a disposição do 
direito da União em causa foi objecto de uma interpretação por parte do Tribunal de Justiça ou que a 
correcta aplicação do direito da União se impõe com tal evidência que não dá lugar a qualquer dúvida 
razoável, devendo a verificação desta hipótese ser avaliada em função das características do direito 
da União, das dificuldades particulares de que a sua interpretação se reveste e do risco de surgirem 
divergências jurisprudenciais no interior da União” (4).

Por conseguinte, à luz da citada jurisprudência, o reenvio só será obrigatório, designadamente se 
a questão for pertinente ou relevante para a decisão da causa, competindo ao juiz nacional, “a quem foi 
submetido o litígio e que deve assumir a responsabilidade pela decisão jurisdicional a tomar, apreciar, 
tendo em conta as especificidades de cada processo, tanto a necessidade de uma decisão prejudicial para 
poder proferir a sua decisão como a pertinência das questões que submete ao Tribunal de Justiça”.(5)
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Neste sentido, também segundo JÓNATAS MACHADO (6) “o reenvio não é um recurso ou uma 
faculdade processual das partes do processo principal (...). O reenvio integra uma competência exclu-
siva de natureza jurisdicional. (...) O facto de uma das partes suscitar uma questão de interpretação ou 
validade de um acto da UE não significa que haja lugar a reenvio prejudicial.

(…)”.
E, mais adiante, o mesmo Autor pondera que “O reenvio prejudicial para o TJUE é, em princípio, 

facultativo, dependendo exclusivamente de decisão discricionária do tribunal nacional. No entanto, casos 
há de reenvio obrigatório”, sendo que pressuposto importante que vale independentemente de se tratar 
de reenvio facultativo ou obrigatório “prende -se com a relevância da questão. Nos termos do art. 267º 
do TFUE, compete ao juiz nacional, a quem o litígio haja sido submetido, apreciar a necessidade de 
uma decisão prejudicial para a prolação de uma decisão final e decidir sobre a pertinência das questões 
que submete ao TJUE. A questão deve ser suficientemente relevante para o desfecho do caso concreto 
para justificar o reenvio (...)”.

Em suma, no caso dos autos, o acórdão recorrido, ao concluir pela desnecessidade do reenvio 
limitou -se a fazer uso da discricionariedade que lhe é própria na matéria, em conformidade com a 
jurisprudência do TJ e da doutrina.

Não procede, pois, a invocada nulidade do acórdão por inconstitucionalidade.
7. Nestes termos e pelo exposto, acorda -se em julgar improcedente a arguição de nulidade do 

acórdão.
Custas pela Recorrente.

Lisboa, 26 de Junho de 2013. — Fernanda Maçãs (relatora) — Francisco Rothes — Casimiro 
Gonçalves.

(1) Cfr., entre outros, o Acórdão Pearle, de 15/7/2004, proc C - 345/2002, citado por J.L.DA CRUZ VILAÇA, ob. cit., p. 714.
(2) Cfr. Acórdão de 20 de Novembro de 2003, GEMO, C -126/01 e Acórdão de 15 de Julho de 2004, C -345/02 (Pearle Bv).
(3) Cfr., entre outros, os Acórdãos de: 4 de Novembro de 1997, Parfums Christian Dior, C -337/95; de 4 de Junho de 

2002, Lyckeskog, C -99/00; de 15 de Setembro de 2005, Intermodal Transports, C -495/03.
(4) Cfr. MARIA EUGÉNIA M.N.RIBEIRO, ob cit., p. 964 e Acórdão do TJ de 6 de Outubro de 1982, Cilfit e outros, 

C -283/81.
(5) Cfr. MARIA EUGÉNIA M.N.RIBEIRO, ob cit., p. 965.
(6) Cfr. Direito da União Europeia, Coimbra Editora, Coimbra, 2010, p. 577. 
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